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Úvod 

Vznik společnosti Portedo o.p.s. byl inspirován rozhovory s řediteli základních uměleckých 
škol (ZUŠ), kteří projevili zájem čerpat finanční prostředky z fondů EU, ale zároveň se 
obávali nadměrného administrativního zatížení, které je s čerpáním evropských dotací 
spojené. Společnost Portedo o.p.s. proto vedení ZUŠ nabídla informace o finančních 
zdrojích. Dalším krokem pak bylo zahájení příprav rozsáhlejšího projektu na podporu 
uměleckého vzdělávání v České republice. Nejprve byla vytvořena platforma Podpora 
uměleckého vzdělávání v ČR. V roce 2016 byl připraven projekt Podpora uměleckého 
vzdělávání pro rovné příležitosti, na který jsme získali dotaci v operačním programu fondů EU 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Pro účely projektu jsme vytvořili konsorcium 
67 škol, 2 NNO, Západočeské univerzity v Plzni a České filharmonie, další školy se 
k projektu přidaly v letech 2018 a 2019. Projekt byl realizován od října 2017 do února 
2020. Další projekt má za cíl připravit a realizovat kočovnou operu. Nedílnou součástí přípravy 
projektů a také základním komunikačním nástrojem mezi společností Portedo o.p.s., školami 
a dalšími partnery jsou webové stránky Eurohudebka.cz a web Kreativnibudoucnost.cz. 

 

 

 
 
 

 

Adresa společnosti: Moskevská 967/34, Praha 10-Vršovice, PSČ: 101 00 

IČO: 019 45 289 

Ředitel společnosti: Robert Mimra 

Správní rada: celkem tři členové, předsedou správní rady je Marek Trykar 

Výroční zprávu zpracoval: Robert Mimra 

Razítko společnosti a podpis ředitele: 
 

 

 
 

 

Výroční zpráva byla schválena správní radou dne 13. 6. 2022 
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1) Historie společnosti 
Společnost Portedo o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 19. července 2013 
a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 24. srpna 2013 (spis. značka 
O 1180-RD3/MSPH). Hlavní činností společnosti je „přispívat ke zlepšování a rozvoji umělec-
kého vzdělávání v ČR“. Podle zakládací smlouvy vyvíjí společnost činnost v těchto oblastech: 
1. Poradenství v oblasti přípravy, realizace a vyúčtování projektů základních uměleckých 
škol, konzervatoří, gymnázií, mateřských, základních a středních škol. 2. Podpora a zajištění 
propagace aktivit škol uvedených v bodě 1. 3. Vytvoření a správa informačních webových 
stránek pro umělecké vzdělávání. 4. Příprava a realizace aktivit v rámci projektů na podporu 
uměleckého vzdělávání. 

 

 

2) Zpráva o aktivitách společnosti 
V roce 2021 měla společnost Portedo o.p.s. dvě hlavní aktivity: spolupráce na projektech 
z Šablon II a realizace akreditovaných kurzů. Některé kurzy a semináře vychází z projektu 
Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, který byl ukončen 29. 2. 2020 
a úspěšně vyúčtován koncem roku 2020. Vzhledem k restrikcím spojeným s koronavirovou 
epidemií jsme v roce 2020 ukončili pronájem kanceláře a během roku 2021 jsme pracovali 
výhradně na home office. 
 
Spolupráce na projektech z Šablon II 
V roce 2021 pracovníci Portedo o.p.s. spolupracovali s 33 ZUŠ, 1 konzervatoří a 1 ZUŠ, která 
přešla z režimu plné spolupráce do režimu konzultací. Celkem 32 projektů bylo úspěšně 
uzavřeno do konce roku 2021. Uzávěrka zbývajících 3 projektů byla v lednu a únoru 2022. 
K 13. 6. 2022 bylo schváleno a finančně ukončeno celkem 33 projektů, 2 projekty čekají 
na schválení. V roce 2021 jsme konzultovali a připravovali závěrečné zprávy projektů 
v systému IS KP 14+, archivovali všechny podklady a připravovali projekty k finančnímu 
ukončení. Pro komunikaci se školami jsme využívali webový nástroj Trello, který funguje jako 
komunikační kanál a sdílené úložiště dat. 
 

Realizace akreditovaných kurzů 
Během roku 2021 jsme pokračovali s realizací akreditovaných kurzů, kterých jsme uspořádali 
celkem 28. Z toho 14 se uskutečnilo formou webináře v systému Zoom. Konkrétně se jednalo 
o tato témata a kurzy (semináře i webináře): 

 Práce se ŠVP na ZUŠ ‒ lektor Jiří Stárek 

 Profesní portfolio na ZUŠ ‒ lektor Jiří Taufer 

 Hodnocení žáků (a učitelů) ve výuce na ZUŠ ‒ lektorka Anna Marie Pivodová 

 Kurz hudební improvizace ‒ lektor Pavel Černý 

 Kurz dirigování ‒ lektor Tomáš Židek 

 Hudba subsaharské Afriky a její využití v hudebním vzdělávání ‒ lektorka Štěpánka 
Lišková 

 Indická klasická hudba v hudebním vzdělávání ‒ lektorka Štěpánka Lišková 

 Inkluze v ZUŠ ‒ lektor Robert Mimra 

 Zpracování zvuku, obrazu a notového zápisu ve výuce ‒ lektor Martin Hauptmann 

 Školní video prakticky ‒ lektor Vladimír Beran 
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Uspořádali jsme také kurz Jak se zbavit strachu?, který není akreditován (lektor Jiří Stárek). 
Formát neakreditovaných kurzů postavených na míru účastníkům budeme v budoucnu více 
rozvíjet. Tímto směrem se posunuje také akreditační systém Ministerstva školství, kde se 
počítá s omezením akreditací jednorázových kurzů.  

Podařilo se nám také dokončit anotace všech kurzů na webu Kreativnibudoucnost.cz, kde 
jsou uvedeny seznamy kurzů podle zaměření (pro hudebníky, pro výtvarníky, osobnostně-
-sociální rozvoj a podpora IT ve výuce). 

 
 

Kočovná opera Psí srdce 
V roce 2021 jsme pokračovali na přípravách nového projektu. Vzhledem ke koronavirové 
epidemii byly sníženy dotační možnosti a značně zkomplikován výpočet nákladů projektu. 
V dubnu 2021 jsme realizovali nahrávku 1. a 3. obrazu 1. jednání opery. Ve 2. pololetí 2021 
jsme připravili videopropagaci crowdfundingové kampaně, která byla zatím odložena. 



Portedo o.p.s., Moskevská 34, Praha 10   

  4 

Libreto této opery vychází z novely Michaila Bulgakova Psí srdce. Klíčovým prvkem scény 
bude otočná věž inspirovaná návrhem Věže třetí internacionály, kterou ve 20. letech 20. století 
navrhl Vladimir Tatlin. Součástí věže je také vertikálně otočná „místnost“ a pohyblivá koule. 
Výtvarný návrh scény připravil Jan Pfeiffer, technické řešení věže zpracovali odborníci 
z Allcons Machinery s.r.o. Počítáme s provedením opery ve speciálním velkoprostorovém 
stanu, který umožní zvukové a světelné efekty. Hudbu vytvoří tři skladatelé pro obsazení 
11 zpěváku a 16 hudebníků. Do provedení opery se zapojí artista a tanečníci, kteří využijí 
potenciál věže. Zahájení realizace projektu ‒ tedy zkomponování celé opery, vytvoření scény 
a kostýmů, zkoušky uměleckého týmu ‒ bude nejdříve v roce 2023. Provedení opery v různých 
městech Evropy se uskuteční pravděpodobně v roce 2026. 
 

 
 

 
Správní a dozorčí rada 
V roce 2021 se konala dvě zasedání správní rady (21. 6. a 6. 12.). V rámci zasedání 
správní rady bylo projednáno znění smluv (PS, DPČ a DPP) a zkontrolovány další platné 
smlouvy společnosti. Byly diskutovány úpravy projektového záměru kočovné opery a další 
aktivity, které pomohly společnost ekonomicky stabilizovat v době koronavirové pandemie. 
Členové správní rady schválili rozpočet společnosti a výši poplatků partnerských škol, a také 

Návrh scény kočovné opery Psí srdce 
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byli informováni o ekonomické situaci společnosti a o plánu aktivit na další období (první 
polovina roku 2022). 

Dozorčí rada se v roce 2021 sešla dvakrát (29. 6. a 16. 12.). Členové dozorčí rady projednali 
zprávu o činnosti a ekonomice společnosti Portedo o.p.s., dále se seznámili s rozpočtem 
pro rok 2022, výroční zprávou za rok 2020 a diskutovali o aktivitách společnosti v roce 2021 
a připravovaných aktivitách v roce 2022. 
 

 

3) Spolupracujeme 
V roce 2021 jsme pokračovali ve spolupráci s některými organizacemi, se kterými jsme 
spolupracovali na realizaci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti 
(např. s Gymnáziem a Hudební školou hl. m. Prahy nebo ZUŠ A. Doležala v Brně). Dále jsme 
spolupracovali s 33 ZUŠ a Konzervatoří Pardubice na realizaci jejich projektů z Šablon II 
v OP VVV. Realizaci projektů škol jsme průběžně konzultovali s Radou Asociace základních 
uměleckých škol a s členy Umělecké rady ZUŠ ČR. Projekty ZUŠ z Šablon II konzultujeme 
také s odborníky na projektové řízení. Na přípravách projektu kočovné opery spolupracujeme 
s členy uměleckého týmu (hudební skladatelé, výtvarník, choreografka, režisérka, zvukový 
mistr, light designer), s odborníky na projektové řízení a fundraising a s experty z firmy 
Allcons Machinery s.r.o. 
 

 

4) Návrh činnosti na rok 2022 
V roce 2022 se zaměří činnost Portedo o.p.s. na dvě oblasti, a to vzdělávání učitelů v rámci 
systému DVPP MŠMT a příprava a konzultace projektů škol v nové výzvě Šablony I v OP JAK. 

 V průběhu roku 2022 uskutečníme další akreditované semináře v systému DVPP. 
Průběžně budeme oslovovat ZUŠ v ČR s nabídkou těchto seminářů. Začátkem ledna 2022 
jsme si podali žádost o akreditaci dalších seminářů (žádost byla v květnu schválena). 
K začátku června 2022 máme tedy akreditováno celkem 47 seminářů. Budeme také hledat 
možnosti pro neakreditované semináře. Na základě požadavků škol připravíme nabídku. 
Příležitost bude také v projektech z Šablon I v OP JAK ‒ z těchto projektů je možné 
financovat také neakreditované semináře a webináře. 

 V roce 2022 jsme pomohli školám uzavřít a vyúčtovat všech 34 projektů, na kterých jsme 
spolupracovali. Od května 2022 jsme začali s přípravou podkladů pro nové projekty, které 
budou hrazeny z Šablon I v operačním programu J. A. Komenský. Od září 2022 začneme 
pracovat na aplikaci, která zjednoduší management těchto projektů. Součástí příprav 
budou také webináře pro vedení škol které projeví zájem s námi spolupracovat. 

Přípravy projektu kočovné opery Psí srdce byly dokončeny v listopadu 2021. Nyní hledáme 
strategického partnera pro realizaci projektu (vzhledem ke koronavirovým restrikcím 
a ekonomickými komplikacemi s tím spojenými od projektu odstoupila Ekumenická akademie). 
Projekt je nyní zakonzervován a analyzujeme další možnosti realizace mimo program 
Kreativní Evropy. 
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5) Rozpočet na rok 2022 
 

Rozpočet je složen z provozních nákladů a dále z nákladů spojených s realizací seminářů 
a webinářů v systému DVPP MŠMT a mzdových nákladů za spolupráci na projektech z Šablon I 
a nákladů spojených s přípravou potencionálních nových projektů. Ve 2. polovině roku 2022 
se v rozpočtu objeví také náklady spojené s přípravou projektů z Šablon I v OP JAK. 
 

Výdaje v Kč: 

 
Příjmy v Kč: 

platba škol za spolupráci na projektech z Šablon pro školy 180 000,00

výnosy z realizace akreditovaných i neakreditovaných kurzů 260 000,00

čerpání úspor z minulých let 290 000,00
 

CELKEM 730 000,00
 

V roce 2022 nebudeme mít výnosy z dotací. Budeme mít výnosy z posledních faktur za 
spolupráci na Šablonách II v OP VVV ve výši do 100 000 Kč + výnosy z přípravy nových 
projektů v Šablonách I v OP JAK ve výši kolem 80 000 Kč (hlavní příjmy za spolupráci na 
nových projektech budou až v roce 2023). Výnosy z realizace akreditovaných i neakredit. 
kurzů odhadujeme ve výši 260 000 Kč. Zbývající náklady pokryjí úspory z minulých let, 
především z roku 2021, kdy jsme měli kladný hospodářský výsledek 196 456,93 Kč, zbývající 
část pokryjí úspory z let 2019 a 2020. 
 

mzdy a odměny spojené s přípravou nových projektů 60 000,00

mzdy a odměny pracovníků za konzultace a za spolupráci na projektech 
z Šablon II OP VVV a Šablon I OP JAK 

360 000,00

mzdy a odměny lektorům (kurzy DVPP) 105 000,00

náklady na kancelář a sídlo společnosti 2 000,00

náklady na účetnictví 55 000,00

cestovní náklady 25 000,00

ubytování lektorů 4 000,00

náklady na publicitu 12 000,00

náklady spojené s přípravou projektu kočovné opery (mimo osobní nákl.) 20 000,00

další služby 65 000,00

platba za domény a webhosting 4 000,00

kancelářské potřeby, další drobné náklady 8 000,00

náklady na komunikaci (telefon a internet) 2 000,00

tisk a kopírování 4 000,00

poštovné 4 000,00
  

CELKEM 730 000,00
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6) Struktura společnosti 
Zakladateli společnosti jsou Pavel Černý a František Fiala.  
 

Orgány společnosti jsou správní a dozorčí rada. Složení správní rady ke dni 31. 12. 2021: 

 předseda správní rady – Marek Trykar, Dukelských hrdinů 904/44, Praha 7, PSČ: 170 00 

 Tereza Haiflerová, Panský kopec 243, Dlouhá Třebová, PSČ: 561 17  

 Oldřich Nováček, Morušová 297, Senohraby, PSČ: 251 66 
 

Složení dozorčí rady ke dni 31. 12. 2021: 

 předsedkyně dozorčí rady – Lenka Dohnalová, Jeronýmova 325/7, Praha 3, PSČ: 130 00 

 Petr Šefl, Roháčova 1637/88, Praha 3, PSČ: 130 00 

 Bedřich Kameník, Tanvaldská 1338/3, Kobylisy, Praha 8, PSČ: 182 00 
 

Statutárním orgánem společnosti je ředitel. Ke dni 31. 12. 2021 je ředitelem Portedo o.p.s. 
Robert Mimra, Legerova 1845/30, Praha 2, PSČ: 120 00. 
 

Portedo o.p.s. má uzavřen smluvní vztah s ředitelem (požadavek § 9a zákona č. 248/1995 Sb., 
o obecně prospěšných společnostech).  
 

Společnost nevydala statut a nemá organizační jednotky. 

 

 

7) Základní ekonomické údaje o hospodaření společnosti 
Náklady společnosti za rok 2021 činí celkem 806 575,31 Kč – z toho jsou výdaje na mzdy 
(DPČ+DPP) celkem 607 800,00 Kč, odvody z PS a DPČ + zákonné pojištění zaměstnanců je 
63 544,00 Kč, spotřeba materiálu 15 549,00 Kč, náklady na cestovné 18 057,00 Kč, 
101 625,31 Kč (náklady za pronájem sídla, účetnictví, náklady na reprezentaci, pronájmy 
prostor a další služby). 

Výnosy k 31. 12. 2021 činí 1 003 032,24 Kč – z toho 42 572,24 Kč výnos z dotace a 960 460,00 
Kč výnosy z činnosti (spolupráce na realizaci projektů z Šablon II a výnosy s pořádání 
kurzů v rámci DVPP). 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 196 456,93 Kč. K 31. 12. 2021 měla společnost finanční půjčku 
ve výši 4 000,00 Kč (půjčka byla splacena v květnu 2022). 

Podrobně uvádíme ekonomické údaje v příloze této výroční zprávy. 

 

 

8) Informace podle zákona o účetnictví 
Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti významné pro naplnění účelu výroční 
zprávy. Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky: společnost bude nadále vyvíjet 
aktivity na podporu uměleckého vzdělávání v České republice. 

Účetní jednotka nemá žádnou organizační složku. 
 

Roční účetní závěrka za rok 2021 
Součástí výroční zprávy jsou údaje o roční účetní závěrce za rok 2021, a to v následující 
struktuře: 
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a) přehled o příjmech a výdajích – uvedeno v příloze výroční zprávy 

b) přehled o majetku a závazcích – uvedeno v příloze výroční zprávy 

c) příloha k účetní závěrce za rok 2021 – uvedeno v příloze výroční zprávy 

d) lidské zdroje – uvedeno na str. 8 této výroční zprávy 

e) vývoj a stav fondů – uvedeno na str. 8 této výroční zprávy. 
 

Přílohy tvoří součást účetní závěrky podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Přílohy jsou 
uvedeny formou tabulek, které byly použity pro podání daňového přiznání.  
 

Společnost není povinna nechat si vypracovat zprávu auditora. 

 

d) lidské zdroje 
Ředitel měl v roce 2021 smluvní vztah s Portedo o.p.s. na základě příkazní smlouvy a smlouvy 
o výkonu funkce statutárního orgánu společnosti. Dále byla s ředitelem Portedo o.p.s. v roce 
2020 uzavřena DPČ na práce spojené s konzultací projektů z Šablon II a dvě DPP, první 
smlouva na přípravu kočovné opery, druhá smlouva na vypořádání projektu Podpora 
uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti (finanční vypořádání, archiv materiálů, propagace 
výstupů projektu ad.). 

V roce 2021 pracovala 1 osoba na DPČ a celkem 16 osob na DPP. Průměrný přepočet 
zaměstnanců podle fondu ročních pracovních jednotek (RJP) v roce 2021 činil 1,13. Další 
informace jsou uvedeny v příloze účetní závěrky za rok 2021. 

 
e) vývoj a stav fondů 
Rezervní ani další fondy společnosti nebyly v roce 2021 zřízeny. 

 



ke dni:
(v celých tis. Kč)

hlavní hospodářská celkem

c 1 2 3

A. Náklady 1 473 343 816
I. 2 65 69 134
II. 3 0
III
.

4 399 272 671
IV. 5 0
V. 6 1 1
VI. (55x) 7 0
VII. 8 0
VIII. 9 8 2 10

10 473 343 816

hlavní hospodářská celkem

c 1 2 3

B. Výnosy 11 599 404 1003
I. 12 43 43
II. 13 0
III. 14 556 404 960
IV. 15 0
V. (65x) 16 0

17 599 404 1003
C. 18 134 63 197
D. 19 126 61 187

   Sestaveno dne:    Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo

   podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

   Právní forma účetní jednotky:    Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

   Předmět podnikání:    Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

   tel.:

1/1

Název a sídlo účetní jednotky31.12.2021

(50x,51x)Spot řebované nákupy a nakupované sl.

a b

IČO
01945289

Činnost

(53x)Daně a poplatky

Ostatní náklady (54x)

Změny stavu zásob vlastní činn.a aktivace

Číslo 
řádku

(56x,57x)

(52x)Osobní náklady

Označení N Á K L A D Y

Odpisy,prodaný maj.,tvorba a použ.rezerv a opr.pol.

     NÁKLADY CELKEM                            I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.

(ř. 02 až 09)

Poskytnuté p říspěvky (58x)

Daň z příjmů (59x)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýd ělečné organizace
ve zkráceném rozsahuZpracováno v souladu s vyhláškou č. 

504/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

Portedo o.p.s.
Moskevská 967/34, Vršovice
101 00  Praha 10

Provozní dotace (69x)

Přijaté p říspěvky (68x)

a b

(ř. 12 až 16)

Označení V Ý N O S Y
Číslo 
řádku

Činnost

Ostatní výnosy (64x)

Tržby za vlastní výkony a za zboží (60x)

7.3.2022

Výsledek hospoda ření před zdaněním

     VÝNOSY CELKEM                                                 I.+II.+III.+IV.+V.

Výsledek hospoda ření po zdan ění

Tržby z prodeje majetku

Obecně prospěšná společnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 
3 živnostenského zákona



ke dni:
(v celých tis. Kč)

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

c 1 2

A. 1 0 0
I. 2
II. 3 149 149
III. 4 -149 -149
IV. 5

B. 6 286 448
I. 7
II. Pohledávky celkem 8 12
III. 9 273 447
IV. 10 1 1

11 286 448

Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

c 3 4

A. 12 175 362
I. 13 0
II. 14 175 362

B. Cizí zdroje celkem 15 111 86
I. 16
II. 17
III. 18 67 86
IV. 19 44

20 286 448

   Sestaveno dne:    Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo

   podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

   Právní forma účetní jednotky:    Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

   Předmět podnikání:    Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

   tel.:

1/1

15.2.2022

Obecně prospěšná společnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 
3 živnostenského zákona

Dlouhodobé závazky celkem (95x,389)

(ř. 07 až 10)

     PASIVA CELKEM
Jiná pasiva celkem (383,384)

(ř.12 + 15)

Krátkodobé závazky celkem (23x,24x,255,32x,331,333,336,34x,36x,373,379,389)

(1xx,314A)

Krátkodobý majetek celkem

Zásoby celkem

(31x-314A,335,336,34x,35x,373,375,378,388,391)

Vlastní zdroje celkem

Jmění celkem

Označení P A S I V A

(ř. 16 až 19)

(94x)Rezervy celkem

IČO
01945289

(06x)Dlouhodobý finan ční majetek celkem

(01x,041,051)

Dlouhodobý majetek celkem

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

b

A K T I V A

(ř. 13 + 14)

(90x,91x,92x)

(ř. 1 + 6)     AKTIVA CELKEM

(02x,03x,042,052)Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Název a sídlo účetní jednotky

Portedo o.p.s.

31.12.2021

Moskevská 967/34, Vršovice
101 00  Praha 10

Výsledek hospoda ření celkem (+/-963,+/-931,+/-932)

(07x,08x)Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

(21x,22x,251,253,256,261)

(381,385)Jiná aktiva celkem

Krátkodobý finan ční majetek celkem

ROZVAHA pro nevýd ělečné organizace
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
504/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

a b

ve zkráceném rozsahu

(ř. 02 až 05)

a

Označení
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Ústav   :   Portedo o.p.s. 
Adresa :  Moskevská 967/34, Vršovice, 101 00  Praha 10 
 

IČO 01945289   DIČ  CZ01945289   
 

                                                                                           V Praze 10, dne 7.3.2022 
 
 

PŘÍLOHA V Ú ČETNÍ  ZÁV ĚRCE ZA ROK 2021 
 

Příloha je vypracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., která stanoví uspořádání a 
obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce a  v souladu 
s § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  
 

Příloha obsahuje 
1.  Informace o účetní jednotce 
2.  Informace o účetních zásadách a metodách 
3.  Doplňující informace  k rozvaze a výkazu zisků a  ztrát 
 
 

Společnost a sídlo:  
Portedo o.p.s., Moskevská 967/34, Vršovice, 101 00  Praha 10 
 

Identifika ční číslo:  
01945289            
 

Právní forma: 
Obecně prospěšná společnost 
 

Poslání: 
Hlavní činnost: 

Posláním společnosti je přispívat ke zlepšování a rozvoji uměleckého vzdělávání v ČR. 
Společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 1. poradenství v oblasti přípravy, 
realizace a vyúčtování projektů základních uměleckých škol, konzervatoří, gymnázií, 
mateřských, základních a středních škol, 2. podpora a zajištění propagace aktivit škol 
uvedených v bodě 1, 3. vytvoření a správa informačních webových stránek pro umělecké 
vzdělávání, 4. příprava a realizace aktivit v rámci projektů na podporu uměleckého 
vzdělávání. 
 
 

Hospodářská činnost: 

- v roce 2021 proběhla hospodářská činnost 
 

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností  vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl O, vložka 1180. 
 

Rozvahový den nebo jiný okamžik sestavení účetní závěrky:  
31. prosinec 2021 
 

Datum vzniku účetní jednotky:  
24. srpna 2013 
 

Údaje o zakladatelích: 
Zakladatelé p. Pavel Černý a p. František Fiala bez vkladu do vlastního jmění. 
 

Popis změn a dodatků v rejstříku: 
V roce 2021 nedošlo k žádným změnám v OR. 
 
Organizační struktura a její zásadní změny:  
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Firmu tvoří ředitel, správní rada, kterou tvoří předseda správní rady a dva členové správní rady a 
dozorčí rada, kterou tvoří předsedkyně dozorčí rady a dva členové. 
Během účetního období nedošlo k žádným zásadním změnám v organizační struktuře společnosti.  
 

Jména členů statutárních orgánů k rozvahovému dni: 
– pan Robert Mimra - ředitel 
 

Správní rada: 
– pan Marek Trykar - předseda  
– paní Tereza Haiflerová - člen  
– pan Oldřich Nováček - člen  
 

Dozorčí rada: 
– paní Lenka Dohnalová - předsedkyně 
– pan Petr Šefl - člen  
– pan Bedřich Kameník - člen  
 
 

Název a sídlo účetních jednotek, které účetní jednotka ovládá nebo v nich má podstatný 
vliv: 
Společnost nevlastní podíl v žádné další účetní jednotce. 
 

Název, sídlo a právní forma každé účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem 
s neomezený ručením: 
Společnost není společníkem s neomezeným ručením  v žádné účetní jednotce. 
 

Výše podílu na základním kapitálu těchto účetních jednotek, počet a jmenovitá hodnota 
akcií (nebo jejich ocenění): 
Společnost nevlastní podíl v žádné další účetní jednotce. 
 

Vlastní kapitál a výsledek hospodaření za poslední účetní období těchto obchodních 
společností nebo družstev:  
Společnost nevlastní podíl v žádné další účetní jednotce. 
 

Účastí členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů spolku v osobách, s nimiž účetní 
jednotka uzavřela obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:   
Účetní jednotka nemá uzavřeny žádné takové dohody.  
 

Průměrný přepočet zaměstnanců:  1 
- z toho řídících :  …0. 
 

Výše osobních nákladů: 
z toho na členy řídících orgánů   …       0 tis. Kč 
Mzdové náklady:     608tis. Kč 
Náklady na sociální zabezpečení:   63 tis. Kč 
Ostatní sociální náklady:       0 tis. Kč 
 

Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních a dozorčích orgánů: 
V roce 2021 ve společnosti nebyly vyplaceny žádné odměny tohoto typu. 
 

Výše úvěrů, půjček (včetně úrokových sazeb a hlavních podmínek) a ostatních plnění 
v peněžní i nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních 
nebo jiných řídících orgánů včetně bývalých: 
V roce 2021 ve společnosti nebyly žádné úvěry, půjčky ani ostatní plnění tohoto typu. 
 

Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní 
období: 
Netýká se účetní jednotky. 
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(2)     Informace o účetních zásadách a metodách  
 

(2.1.)  Obecně prospěšná společnost Portedo o.p.s. postupuje při vedení účetnictví v souladu se 
zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění, s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,  kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 
podvojného účetnictví a v souladu s Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých 
hlavní předmětem činnosti není podnikání.    
 

(2.2.)  Způsob ocenění: 
a)  zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii: 
- nakupované zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami 
- zásoby vytvořené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady, tj. přímými náklady, které 
zahrnují případně i část nepřímých nákladů, jež se vztahují k jejich vytvoření 
- ostatní (získaný bezplatně) je oceňován reprodukční pořizovací cenou. 
b)  dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nakupovaného a vytvořeného vlastní 
činností: 
-   nakupovaný DHM a DNM se oceňuje na úrovni pořizovacích cen 
   majetek vytvořený vlastní činností: 
-   dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje vlastními náklady 
- dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje vlastními náklady nebo reprodukčními pořizovacími 
cenami pokud jsou nižší 
c) cenných papírů a majetkových účastí: 
    oceňují se cenami pořizovacími a poskytnuté půjčky hodnotou jmenovitou 
 

(2.3.) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a 
pořízeného v průběhu účetního období: 
Reprodukční pořizovací cena představuje cenu, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o 
něm účtuje. 
 

(2.4.) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen 
u nakupovaných  zásob, složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni 
vlastních nákladů: 
- do nakupovaných zásob se zahrnují náklady na dopravu od dodavatele, clo, pojištění apod. 
- do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů se zahrnují materiálové náklady - přímý 
materiál, přímé mzdy a část nepřímých nákladů, jež se vztahují přímo k jejich pořízení. 
 

(2.5.) Změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek 
účetní závěrky: 
V roce 2021 nedošlo k žádným změnám v postupech odpisování, ve způsobu oceňování.  
Účetní jednotka účtuje drobný hmotný a nehmotný majetek v souladu s Českými účetními 
standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavní předmětem činnosti není podnikání č. 412 – 
Náklady a výnosy. Tzn. DrNM při pořízení do nákladů na účet 518 – Ostatní služby a o DrHM se 
účtuje jako o zásobách. 
 

(2.6.) Způsob stanovení opravných položek k majetku: 
 Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení jejich ocenění v 
účetnictví prokázaném na podkladě údajů dle inventur. Opravné položky se používají v případech, 
kdy snížení majetku v účetnictví není trvalého charakteru. Pokud se jedná o trvalý charakter 
snížení ceny majetku, vyúčtuje se na vrub nákladů. 
Opravné položky u dlouhodobého majetku se tvoří jen, když jeho užitná hodnota je výrazně nižší 
než jeho ocenění v účetnictví při zohlednění oprávek. 
Opravné položky se vytváří i v případě pochybných pohledávek.  
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V případě, že se na daný druh majetku vytváří rezerva, nesmí se současně tvořit opravná položka. 
Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek. 
Zároveň je nepřípustné tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku. 
Zúčtování nebo zrušení opravných položek a rezerv se účtuje na stranu Má dáti výnosových účtů.  
 

(2.7.) Odpisové plány pro dlouhodobý majetek: 
Společnost postupuje při odpisování majetku dle odpisového plánu vydaného statutárním orgánem 
společnosti. 
Dlouhodobý majetek spolku je členěn do několika skupin. 
A)  Dlouhodobý hmotný majetek: 
      dlouhodobý hmotný  majetek (DHM) nad 80.000,- Kč 
       DHM je odepisován rovnoměrně nebo zrychleně. K majetku je vedena analytická evidence  
dle jednotlivých druhů majetku. 
B) Dlouhodobý nehmotný majetek: 
      dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) v ceně stanovené interně individuálně účetní 
jednotkou. 
      Daňové odpisy se rovnají účetním odpisům. 
 

(2.8.) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: 
Majetek a závazky v cizí měně se přepočítávají na českou měnu měsíčním kursem stanoveným v 
kursovním lístku ČNB, v souladu s § 24, odst . 2 zákona o účetnictví tj. poslední den 
předcházejícího měsíce. 
K rozvahovému dni společnost nemá žádný majetek ani závazky v cizí měně. 
 

(2.9.) Ocenění reálnou hodnotou nebo ekvivalencí: 
Netýká se účetní jednotky 
 
 

(3) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát: 
    Vysvětlení významných položek vyplývajících přímo nebo nepřímo z rozvahy nebo výkazu 
zisků a ztrát. 
 

(3.1.) Jednotlivé položky dlouhodobých aktiv : 
 

 PZ 2021 Přírůstky Úbytky  KZ 2021 
Nehmotné výsledky V a V   0 tis. Kč  0 tis. Kč   0 tis. Kč    0 tis. Kč  
Software 0 tis. Kč  0 tis. Kč 0 tis. Kč  0 tis. Kč  
Ostatní dlouh. NM 0 tis. Kč  0 tis. Kč 0 tis. Kč  0 tis. Kč  
Nedokončený NM   0 tis. Kč  0 tis. Kč   0 tis. Kč    0 tis. Kč  
Pozemky 0 tis. Kč  0 tis. Kč 0 tis. Kč  0 tis. Kč  
Stavby  0 tis. Kč  0 tis. Kč 0 tis. Kč  0 tis. Kč  
Jiný dlouh. hmotný majetek  149 tis. Kč  0 tis. Kč   0 tis. Kč  149 tis. Kč  
Nedokončený HM 0 tis. Kč  0 tis. Kč 0 tis. Kč  0 tis. Kč  

 

(3.2.) Stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, použité modely a techniky: 
Společnost nemá žádné takové majetky a závazky, kde by na konci zdaňovací období byla 
stanovena reálná hodnota.  
 

(3.3.) Výše úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku:  
Netýká se účetní jednotky. 
 

(3.4.) Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým 
objemem nebo původem :  
Netýká se účetní jednotky. 
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(3.5.) Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, jiné cenné papíry , jejich 
počet a rozsah práv.  
Společnost nevlastní žádné majetkové či jiné cenné papíry.  
 

(3.6.) Výše všech opravných položek a oprávek na začátku a na konci účetního období, jejich 
zvýšení či snížení během účetního období :   
 

 PZ 2021 Přírůstek Úbytek KZ 2021 
Oprávky k NM   0 tis. Kč  0 tis. Kč   0 tis. Kč    0 tis. Kč  
Oprávky k HM 149 tis. Kč  0 tis. Kč 0 tis. Kč  149 tis. Kč  
OP k zásobám 0 tis. Kč  0 tis. Kč 0 tis. Kč  0 tis. Kč  
OP k pohledávkám   0 tis. Kč  0 tis. Kč   0 tis. Kč    0 tis. Kč  
   
(3.7) Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období: 
V roce 2021 žádné doměrky nebyly.   
 

(3.8) Odložený daňový závazek nebo pohledávka: 
Společnost nemá povinnost účtovat o odloženém daňovém závazku nebo pohledávce. 
 

(3.9.) Rozpis rezerv: 
V roce 2021 nebyly tvořeny žádné rezervy. 
 

(3.10.) Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a zajištění úvěru:   
Společnosti nebyly v roce 2021 poskytnuty  dlouhodobé bankovní úvěry. 
  
(3.11.) Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti: 
K 31.12.2021 jsou evidovány splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku ve výši 0,-- Kč.  
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění: 
K 31.12.2021 jsou evidovány splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši 0,-- Kč. 
Výše evidovaných daňových nedoplatků u finančních a celních orgánů: 
K 31.12. 2021 činí 0,-- Kč.  
 

(3.12.) Přijaté dotace na investiční a provozní účely: 
V roce 2021 byla čerpána dotace ve výši 42 572,24 Kč na provozní prostředky.   
 

(3.13.) Pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou: 
K 31.12.2021 neeviduje společnost žádné pohledávky určené k obchodování.  
 

(3.14.) Údaj o individuálním referenčním množství mléka, individuální produkční kvótě, 
individuálním limitu prémiových práv a jiných obdob ných kvótách a limitech, o kterých 
účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na 
získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou by převýšily její 
významnost:  
Netýká se účetní jednotky.  
 

(3.15.) Druhy zvířat, která jsou vykazována jako dlouhodobý hmotný majetek a zásoby:  
Netýká se účetní jednotky.  
 

(3.16.) Účetní jednotka vlastnící, mající právo nebo příslušnost k hospodaření k více než 10 
ha lesních pozemků s lesním porostem uvede celkovou výměru a výši ocenění těchto 
pozemků:  
Netýká se účetní jednotky.  
 

 (3.17.) Pohledávky: 
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a) Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2021 v tis.Kč 
 

 2020 2021 
Po lhůtě splatnosti celkem   0 tis. Kč  0 tis. Kč 
- z toho více než 180 dnů 0 tis. Kč  0 tis. Kč 

 

b) Pohledávky k rozvahovému dni s dobou splatnosti delší než 5 let.  
Ústav nemá pohledávky k rozvahovému dni s dobou splatnosti delší než 5 let. 
 

(3.18.) Závazky: 
a)  Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2021 v tis.Kč 
 

 2020 2021 
Po lhůtě splatnosti celkem   1 tis. Kč  0 tis. Kč 
- z toho více než 180 dnů 0 tis. Kč  0 tis. Kč 

 

b) Závazky k rozvahovému dni s dobou splatnosti delší než 5 let.  
Ústav nemá závazky k rozvahovému dni s dobou splatnosti delší než 5 let.  
 

(3.19.) Výsledek hospodaření: 
 

 2020 2021 
HV za hlavní činnost 64 tis. Kč  134 tis. Kč 
HV za hospodář.činnost 0 tis. Kč  63 tis. Kč 
HV celkem 64 tis. Kč  197 tis. Kč 
Připočitatelné položky 568 tis. Kč  197 tis. Kč 
Odpočitatelné položky 566 tis. Kč  43 tis. Kč 
Daňový HV  66 tis. Kč  351 tis. Kč 
Uplatněná ztráta z min.let   0 tis. Kč  0 tis. Kč 
Snížení dle § 20, odst. 7 66 tis. Kč  300 tis. Kč 
Daňový HV po úpravách   0 tis. Kč  51 tis. Kč 
Daňová povinnost 0 tis. Kč  10 tis. Kč 

 

Ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, byly 
v roce 2021 použity prostředky ve výši 128 tis. Kč, které byly v minulých letech získané úsporou 
daňové povinnosti na základě § 20, odst. 7, zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů   
Ocenění finančního majetku nemělo v roce 2021 ani v předcházejícím roce žádný vliv na výpočet 
zisku (ztráty) za současné účetního období.     
 
 
 (3.20.) Přijaté dary: 
 

Účel daru 2020 2021 
Provozní náklady   0 tis. Kč  0 tis. Kč 
 0 tis. Kč  0 tis. Kč 

 

(3.21.) Poskytnuté dary: 
 

Účel daru   2020 2021 
   0 tis. Kč  0 tis. Kč 
 0 tis. Kč  0 tis. Kč 

 

(3.22.) Veřejné sbírky: 
 

Účel sbírky 2020 2021 
   0 tis. Kč  0 tis. Kč 
 0 tis. Kč  0 tis. Kč 

 

(3.23.) Pronájem majetku (leasing): 
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Ve společnosti není k 31.12.2021 evidován žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu 
s následnou koupí věci ani žádný pronajatý majetek (operativní leasing). 
 

(3.24.) Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem, převedené nebo 
poskytnuté zajištění: 
Společnost nemá žádný majetek, který by byl zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem. 
Společnost nemá žádné závazky, které by byly kryty dle zástavního práva. 
Společnost nemá žádné závazky z titulu směnečného práva. Neexistují ani záruky za žádný jiný 
subjekt. 
  

(3.25.) Další informace s ohledem na významnost : 
Cizí majetek uvedený v rozvaze:  Společnost k 31.12.2021 neeviduje cizí majetek v rozvaze. 
Celková výše závazků neuvedených v rozvaze – společnost neeviduje 31.12.2021 žádné 
závazky, které nejsou uvedeny v rozvaze.  
Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky jsou-li rizika nebo užitky z těchto 
operací významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení 
finanční situace účetní jednotky – netýká se účetní jednotky.  
Drobný nehmotný a hmotný majetek – společnost eviduje drobný majetek ve výši 40 tis. Kč 
(kancelářské vybavení: pokladna, tiskárna, skartovač, nábytek,…..).  
 

(3.26.) Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky:  
Společnost si není vědom žádných významných událostí, které se staly mezi rozvahovým dnem a 
okamžikem sestavení účetní závěrky.   
 

(3.27.) Významné položky zvýšení a snížení vlastního jmění:  
V roce 2021 nedošlo k významnému pohybu v položkách vlastního jmění.  
 

(3.28.) Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a členy správních, řídících a 
kontrolních orgánů:  
Společnost takové transakce v roce 2021 neuskutečnil.   
 
Příloha k účetní závěrce za rok 2021 má 7 stran. 
                      
                                               
 

    ……………………………  
                                     ředitel 
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