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Slovo úvodem 

     Rok 2015 byl pro STUDNICI rokem změn. Po dlouhé přípravě jsme se 

v závěru roku rozhodli dokončit dle nového občanského zákoníku transformaci 

občanského sdružení na spolek. Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 

15.1.2016 se Občanské sdružení STUDNICE oficiálně přejmenovalo na 

STUDNICE, z.s. a ve spolkovém rejstříku byly zveřejněny inovované stanovy 

spolku. 

S procesem transformace souvisela nejen změna stanov, ale též rozšíření 

počtu členů spolku a změny v jeho vedení. Po devíti letech práce pro STUDNICI 

jsem byl jmenován členem Rady spolku a v následném hlasování všech členů i 

jeho předsedou. Je mi velkou ctí, že jsem dostal mandát řídit tuto organizaci a 

podílet se na přípravě a realizaci dalších vzdělávacích a kulturních projektů.  

Z hlediska projektů byl jedinou významnější aktivitou roku 2015 projekt 

„S tebou NE“, v němž jsme v rámci partnerství vytvořili e-learningové kurzy a 

aplikace pro klienty spolku ROZKOŠ BEZ RIZIKA. S touto organizací jsme nadále 

spolupracovali v přípravě žádostí a dotačním managementu projektů 

financovaných z ESF.  

Z nových příležitostí je potřeba zmínit projekty „Dětský klub a příměstské 

tábory v Plzni“ a „Do práce !!!“. Oba projekty prošly věcným hodnocením 

dotačních žádostí a první z nich již od 1.8.2016 realizujeme. Doufejme tedy, že 

se nám znovu podaří nastartovat utlumenou činnost a STUDNICE se opět stane 

nedílnou součástí vzdělávacích a sociálních služeb ve městě Plzni. 

Asi nejvýznamnější změnou spojenou s rokem 2015 je však ukončení 

činnosti Jabloně. Tato scéna malých forem existovala kontinuálně od roku 2001. 

Jabloň se však dlouhodobě potýkala s omezenými finančními zdroji, neboť sama 

kulturní činnost nemohla pokrýt provozní náklady. A protože na rok 2016 se nám 

nepodařilo zajistit ani základní financování jejích aktivit z veřejných zdrojů, byli 

jsme nuceni v březnu 2016 činnost Jabloně definitivně ukončit. Děkuji všem jejím 

zaměstnancům ale i příznivcům za to, že nám pomohli tvořit zajímavý kulturní 

program, který obohacoval kulturní nabídku ve městě Plzni a tvořil protipól 

tradičním scénám s tradičními žánry. Věřím, že i po ukončení provozu Jabloně 

bude STUDNICE schopna realizovat kulturní projekty ať již vlastními silami, či 

v partnerství s ostatními kulturními organizacemi.  

  

 

      …………………………………………… 

               Mgr. Pavel Škarban 

                  předseda spolku 
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1.  Stručně o STUDNICI 

 STUDNICE byla jako občanské sdružení založena v roce 2000 zástupci plzeňské 

akademické obce a podnikatelské sféry. V roce 2014 se transformovala na spolek. 

Posláním STUDNICE je podpora rozvoje občanů zejména v oblasti kulturní a vzdělávací. 

 

Představiteli sdružení jsou: 

Předseda spolku: Mgr. Pavel Škarban 

Rada spolku: 

Ing. Jiří Laciga, CSc. (generální ředitel CCA Group, a.s.) 

Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., Dr. h.c. (prac. rektorátu a člen vědecké rady ZČU) 

Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (proděkan pro projektovou činnost a rozvoj ZČU, FEK) 

MUDr. Zdeňka Sýkorová-Bartáková (neonatolog, pediatr) 

 

Přepočtený počet zaměstnanců za období 01.2015 - 12.2015: 2 

 

Sídlo: Krátká 1003/2, 301 00 PLZEŇ 

IČ: 69980934 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.; č.ú.164522841/0300 

 

Kontaktní adresy:  

Kancelář sdružení – Krátká 3, Plzeň 

Vzdělávací centrum Plzeň – Skvrňanská 12, Plzeň 
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2. Realizované projekty 

2.1 Projekt "Scéna malých forem Jabloň" 

Předmět a umístění projektu 

 Předmětem projektu bylo vyhledávání a podpora tvořivých mladých lidí žijících 

v Plzni a okolí. Tento projekt byl zahájen v roce 2000 otevřením Kulturní kavárny 

Jabloň, která se stala součástí kulturní scény města Plzně. Od roku 2012 je Jabloň 

multižánrovou kulturní scénou a provoz kavárny je pouze v době realizace kulturních 

akcí. Díky vícezdrojovému financování se nám doposud dařilo ztrátový provoz Jabloně 

plně hradit z příjmů z jiné činnosti STUDNICE. S útlumem dotací z ESF a snížením 

objemu dotačních zdrojů Města Plzně po roce 2015 však již nejsme schopni nadále 

provoz Jabloně realizovat. Činnost Scény malých forem byla ukončena k 31.3.2016. 

 Umístění: Jabloň, Krátká 2, Plzeň 

Výsledky projektu v roce 2015 

Aktivita Počet uskutečněných akcí 

Jabloň improvizační 11 

Vystup ze svého stínu 34 

Poezie pod Jabloní 10 

Jabloň dramatická 11 

Jabloň tvořivá  27 

„Pilsen colours“ 9 

Galerie Jabloň 7 

Festival jednou nohou (nejen) v poezii 1 

 

Počet pořádaných akcí 110 

Počet akcí pro mládež 55 

Počet multikulturních akcí 12 

Počet návštěvníků 1877 

Naplnění kapacity (% z maximální kapacity) 57% 

Jabloň improvizační 

Aktivita navazovala na akce z předchozích let pojmenované Apple tree JAM session 
(volná tvorba hudebníků). V roce 2015 jsme do této kategorie akcí zařadili veškerou 
volnou a improvizační tvorbu (divadlo, hudba, tanec, poezie).  

6.1.2015 Herní večer 
22.1.2015 Improvizace skupiny IDOS 
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28.1.2015 Herní večer 
29.1.2015 Improvizace skupiny IDOS 
12.2.2015 Pravidelný workshop divadelní 
improvizace 
18.4.2015 Improverti 
17.5.2015 Improverti 
21.5.2015 Otevřený improtrenik 
22.5.2015 Improvizacní workshop 
29.5.2015 A BASTA! DeKA Plzen 
27.11.2015 Workshop divadelní improvizace 

Vystup ze svého stínu 

Cílem aktivity je umožnit hudební vystoupení mladých umělců či začínajících kapel 

z plzeňského regionu. V roce 2015 vystoupili. 

17.1.2015 Foli: Africké rytmy 
21.1.2015 Zimní zpívaná 
17.2.2015 Standa Červenka, Lucka 
Cihlářová a hosté 
27.2.2015 BRK- Dixieladn 
17.3.2015 Audiovizuální show Davida 
Matušky 
11.4.2015 Vzpomínka na Karla Kryla 
24.4.2015 Slet písničkářů 
6.5.2015 Haha bimbi 
18.5.2015 Foli 
28.5.2015 Eva Henychová 

1.6.2015 Dana Houdková, Jan Lešek Heinl, Nemůžem usnout 
3.6.2015 Repetenti 
10.6.2015 Yá Hnus Převelebný 
02.09.2015 Mad Hallelujah Tribe 
05.09.2015 Natruc Pozadu 
25.09.2015 Návraty múz 
30.09.2015 Stíny 
02.10.2015 Haha-Bimbi 
10.10.2015 Tomova zpívaná 
15.10.2015 Syrový tóny 
16.10.2015 Straw Hat 
21.10.2015 Danovo vítáni podzimu 
24.10.2015 Caleja 
29.10.2015 Repetenti 
03.11.2015 Duo dombra+kytara 
04.11.5015 Open Mic – přijď a hraj 
05.11.2015 Sólové vystoupení Ondřeje 
Galušky 
13.11.2015 Eddie Vedder tribute 
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14.11.2015 Usneme pod Jabloní – Nástroje 
04.12.2015 Eva a její parta 
08.12.2015 Haha – Bimbi 
18.12.2015 Vánoční besídka A BastA!+Tandem a přátelé 
19.12.2015 Eror 55 + PVE 
21.12.2015 Veselé Vánoce přejí JEN TAK 
 

Poezie pod Jabloní  

V rámci této aktivity se konaly autorské večery se čtením 

z nových poetických děl mladých plzeňských autorů. 

Stejně jako v loňském roce jsme se zaměřili na kombinaci 

poetiky, hudby (jazz, folk, blues) i divadelních forem. V 

druhé polovině roku pak tato aktivita byla završena 

tradičním festivalem Jednou nohou nejen v poezii. 

Jabloň dramatická 

Jabloň byla v roce 2015 též místem, kde 

mohly své umění předvést amatérské 

divadelní soubory. Proběhly zde též akce 

zaměřené na filmovou tvorbu a opět 

průřezové aktivity (kombinace divadla, 

hudby, poezie se zaměřením na improvizaci). 

Většina akcí se uskutečnila v rámci 

tradičního festivalu Na prknech Jabloně (16.-

30.5.2015). Cílem bylo představit občanům města alternativní proudy nejen plzeňské 

divadelní kultury a dát tak příležitost vystoupit i menším neprofesionálním souborům, 

které tím získaly nové publikum i zkušenosti. Návštěvníci akcí měli možnost rozšířit si 

povědomí o neprofesionální sféře plzeňského divadla a pomocí improvizací, diskusí a 

workshopů se zapojit do realizace.  

Jabloň tvořivá, workshopy 

Téměř veškerá produkce v Jabloni má díky svému komornímu charakteru edukativní 

prvek a podpora tvořivosti a vlastního kulturního projevu je strategickým cílem Jabloně. 
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Spojení diváka s interpretem je naší doménou a stavíme na ní celý svůj koncept scény 

malých forem.  

Tradiční akcí se staly pondělní Bubenické workshopy. Workshopy byly zaměřeny na 

výuku rytmů typických pro země západní Afriky.  

 „Pilsen colours“ 

I v roce 2015 se konaly nepravidelné večery 

věnované podpoře multikulturní společnosti a 

poznávání odlišných národů a kultur. Tematické 

večery byly zaměřeny na přiblížení kultur cizinců 

žijících na území města Plzně a také na poukázání 

na problémy ostatních zemí.  

Oproti předchozím letům se nám v roce 2015 nepodařilo realizovat ucelený soubor 

vystoupení s problematikou cizinců dříve prezentovaný jako festival Cizí město. 

V rámci Pilsen colours byly v roce 2015 realizovány tyto akce: 

25.1.2015 Ruský večer 
27.1.2015 Branka  jazyků nastevřená 
14.2.2015 Keltský večer 
20.2.2015 Multikulturní večer 
26.2.2015 Promítání a přednáška o Íránu 
19.3.2015 Gruzie a Arménie:   
24.3.2015 Večírek Klubu arabské kultury 
27.4.2015 Zapaska - Duo z Ukrajiny 
29.4.2015 Maroko dnes Večírek Klubu arabské kultury 
25.1.2015 Ruský večer 
27.1.2015 Branka  jazyků nastevřená 
14.2.2015 Keltský večer 
20.2.2015 Multikulturní večer 
26.2.2015 Promítání a přednáška o Íránu 
19.3.2015 Gruzie a Arménie:   
24.3.2015 Večírek Klubu arabské kultury 
 

Galerie Jabloň 
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V roce 2015 jsme uspořádali výstavy výtvarného umění a fotografií zejména mladých 

plzeňských umělců:  

23.1.2015 Vernisáž výtvarníka Petra Čmolíka 
14.3.2015 Sbírání  - multižánrový večer 
5.5.2015 Výstava jen tak pro radost 
10.6.2015 Výstava fotografií Jana Pakosty 
05.09.2015 Vernisáž Michala Štochla 
09.10.2015 Výstava netradičních mandal 
06.11.2015 Vernisáž Václav Fencl 
 
Kromě pravidelných a nepravidelných kulturních akcí pořádáme každoročně v Jabloni 

tematické festivaly. V roce 2015 to byl festival Na prknech Jabloně (divadlo) a festival 

Jednou nohou nejen v poezii (literatura). 

 

2.2 Festival „Divadlení pod Jabloní“ 

Termín konání: 16.5. – 31.5.2015 

Počet účinkujících: 40 (11 akcí) 

Počet návštěvníků: 127 
 

O festivalu 

Festival navázal na předchozí ročníky divadelního 

festivalu v Jabloni (dříve pod názvem Na prknech 

Jabloně). Festival byl zaměřen nejen na 

amatérské divadlo, ale hlavně na dětské, 

mládežnické soubory a práci jejich učitelů. Cílem 

festivalu bylo představit občanům města Plzně 

divadlo jako disciplínu uměleckou, výchovnou a 

vzdělávací. Akci jasně dominovala vystoupení 

amatérských divadelních souborů z Plzně. Kromě 

standardních divadelních forem, jsme však 

realizovali i několik představení ukazující nové 

divadelní formáty (novinové divadlo, dokumentární 

divadlo, improvizační formy). Jabloň, jako nízkoprahová scéna, již tradičně akcentuje 

improvizační formy divadla a vystoupení na pomezí hudby a poezie. Protože hosty 

festivalu byli často studenti dramatické tvorby, či obecně diváci s ambicí sami se 
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podílet na hrané tvorbě, po každém vystoupení proběhla diskuse mezi divadelníky a 

publikem. Interaktivita našeho divadelního festivalu byla rovněž podpořena realizací 

improvizačních workshopů a improtréninků, stejně jako zařazení divadelních 

vystoupení postavených na interakci s publikem. 

 

Program a průběh festivalu 

16.5.2015  PASEČNICE SOBĚ Mravenci v kalhotách 
17.5.2015 Improverti – Vztah je víc než čaj 
18.5.2015 Foli – Africký rytmy 
21.5.2015 Katmon – Legenda o tanečnících býčího dvora 
21.5.2015 BUDDETO! - Průvodce 
21.5.2015 Otevřený improtrénink – improligový tým IDOS 
22.5.2015 Improvizacní workshop – improvizační hry pro začínající a pokročilé 
28.5.2015 Eva Henychová – zpěvačka, kytaristka 
29.5.2015 A BASTA! DeKA Plzen – Novinové divadlo 
29.5.2015 DRUHÉ NÁSTUPIŠTĚ – Vaňku, člověče 
31.5.2015 KLENBA – Chicago 30´ 
 

 

2.3 Festival „Jednou nohou nejen v poezii“  

Termín konání: 3.11. – 30.11.2015 

Počet účinkujících: 35 

Počet návštěvníků: 228 

 

O festivalu 

Festival Jednou nohou „nejen“ v 

poezii se koná pravidelně v 

podzimních měsících již od roku 

2004. V roce 2015 jsme realizovali XI. 

ročník tohoto literárního festivalu. V 

rámci festivalu je občanům města 

Plzně představena literární tvorba 

zejména mladých lokálních autorů. 

Festival se kromě své poetické 

(literární) stránky zaměřuje též na průřezové žánry (spojení hudební, poetické a 

dramatické tvorby s důrazem na autentičnost a improvizaci).  
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Divácky nejúspěšnější byly autorské večery D. Mikeše a F. Koryty (zcela zaplněná 

kapacita sálu). Velmi dobrou návštěvnost měly také doprovodné koncerty Eddie 

Vedder tribute a hudební skupiny Nástroje. Studentské umění bylo zastoupeno akcí 

15 min. slávy. Vrcholem festivalu bylo vystoupení známého českého samizdatového 

básníka J.H.Krchovského se svojí kapelou Krch-off, pro nějž byla Jabloň tradiční 

scénou při jeho vystupování v Plzni.    

 

Program a průběh festivalu 

03.11.2015 Duo dombra+kytara (koncert) 
04.11.5015 Open Mic – přijď a hraj (koncert, improvizace) 
05.11.2015 Sólové vystoupení Ondřeje Galušky (koncert) 
07.11.2015 Básnický večer Martina Hrušky (poetický večer) 
10.11.2015 Poetický večer Filipa Koryty (poetický večer) 
13.11.2015 Eddie Vedder tribute (koncert) 
14.11.2015 Usneme pod Jabloní – Nástroje (koncert) 
18.11.2015 Morastern a Zatím Nijak (poeticko-hudební večer) 
19.11.2015 Mikešova skoropoesie + PVE (poeticko-hudební večer) 
20.11.2015 Svět je báječné místo k narození (poeticko-hudební večer) 
23.11.2015 Láďa Dehet Šoul a Tomáš Floutek Metelka (poetický večer) 
25.11.2015 Patnáct minut slávy aneb Píšeš? Čteš? (poetický večer, soutěž) 
26.11.2015 J.H.Krchovský a Krch-off (poeticko-hudební večer) 
27.11.2015 Workshop divadelní imrpovizace (divadelně-poetický workshop) 
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2.4 Projekt „S tebou NE“ 

Projekt byl financován z programu Dejme (že)nám šanci 

v rámci Norských fondů. Realizátorem je spolek Rozkoš bez 

Rizika, Studnice vystupuje v projektu jako partner odpovědný 

za přípravu e-kurzů a mobilní aplikace. Projekt se uskutečnil od listopadu 2014 do 

ledna 2016.  

Rozpočet projektu: 2.362.786,-- Kč (STUDNICE 204.545,-- Kč) 

 

Předmět projektu 

Cílem projektu bylo snížit výskyt násilí na ženách pracujících v sexbyznysu. Záměrem 

bylo analyzovat problém (výzkum), získat know-how od zahraničního partnera, vytvořit 

preventivní materiály a propagovat téma a způsob řešení problému vůči laické i 

odborné veřejnosti. 

Úkolem STUDNICE byla tvorba dvou e-learningových preventivních programů. Jako 

podklad k tvorbě kurzů budou sloužily informace získané během stáže v organizaci 

Pro Sentret (Oslo, Norsko) a výstupy získané na základě výzkumu.  

První e-kurz je zacílen na ženy, které se rozhodují, zda vstoupit do sexbyznysu či 

v něm již pracují. Obsahuje tipy a rady, jak minimalizovat násilí v SB (na privátě, 

klubech, ulici či parkovišti) a kde hledat pomoc. Doplněn je praktickými radami žen, 

které v SB pracují a které jsme získali v rámci výzkumu.    

Druhý kurz byl vytvořen pro zákazníky sexuálních služeb a zaměřuje se na propagaci 

pravidel Fair play, tedy jak se slušně chovat k ženám v sexbyznysu, kam se obrátit při 

podezření na nekalé praktiky v klubu (sexuální násilí – obchodování žen, nucení k 

rizikovým sexuálním praktikám).  

STUDNICE se dále podílela na vytvoření smartphone aplikace - volně stažitelné 

aplikace do chytrých telefonů se základními pravidly prevence násilí na ženách 

(eliminace rizik, co dělat když, důležité kontakty, práva obětí trestných činů apod.). 

Tento osvětově/edukativní materiál budou moci ženy nosit neustále při sobě (ve svém 

mobilním telefonu).  

Výstupy projektu jsou zveřejněny zde: 

http://rozkosbezrizika.cz/bez-nasili/pruvodce-pro-zeny 

http://rozkosbezrizika.cz/bez-nasili/pruvodce-pro-zakazniky 

http://rozkosbezrizika.cz/bez-nasili/pruvodce-pro-zeny
http://rozkosbezrizika.cz/bez-nasili/pruvodce-pro-zakazniky
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3. Publicita 

Vzhledem k menšímu množství projektů jsme propagaci v roce 2015 nevěnovali příliš 

prostoru. Stejně jako v předchozích letech však sázíme na internet jako jedno z 

nejsilnějších médií současné doby.  

 

3.1 Internet 

Vlastní stránky: 

http://www.jablon.eu/ 

http://www.matky.cz/ 

http://www.studnice-os.cz/ 

http://podnikej.studnice-os.cz/ 

http://ov.studnice-os.cz/ 

http://investor.studnice-os.cz/ 

 

Další zdroje: 

http://www.esfcr.cz/projekty/cesta-k-praci 

http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej 

http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej?lang=1&ref=m&source=email 

http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej2 

http://www.skolaonline.cz/Home/tabid/41/ArticleType/ArticleView/ArticleID/2415/Def 

ault.aspx 

http://www.msmt.cz/file/21449 

 

3.2 Facebook 

https://www.facebook.com/Jablon.eu/ 

https://www.facebook.com/studnice 

 

 

 

 

http://www.jablon.eu/
http://www.matky.cz/
http://www.studnice-os.cz/
http://podnikej.studnice-os.cz/
http://ov.studnice-os.cz/
http://www.esfcr.cz/projekty/cesta-k-praci
http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej
http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej?lang=1&ref=m&source=email
http://www.esfcr.cz/projekty/podnikej2
http://www.msmt.cz/file/21449
https://www.facebook.com/Jablon.eu/
https://www.facebook.com/studnice
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4. Koncepce další činnosti STUDNICE  

Oblast vzdělávání dospělých 

Cíle 

 Rozšířit vzdělávací aktivity o další cílové skupiny (např. volnočasové aktivity 

pro děti a mládež), navázat na projekty realizované pro školy, pedagogické 

pracovníky 

 Zlepšit společenské povědomí o aktivitách spolku 

 Navázat spolupráci s dalšími partnery z oblasti vzdělávání a sociálních 

služeb 

 

Opatření 

 Vyhledávat dotační příležitosti z prostředků ESF v programovém období 

2014-2020 

 Udržovat dobré vztahy se stávajícími partnery a aktivně oslovovat 

organizace s celostátní i regionální působností 

 Intenzivně pracovat na udržení prestiže STUDNICE, zintenzívnit marketing 

a public relation, inovovat web a Facebook 

 

Oblast využití nových metod a forem vzdělávání s využitím IT 

 

Cíle 

 Rozšířit portfolio vzdělávacích programů a e-learningových kurzů 

 Stát se dominantní organizací zabývající se využitím elektronického 

vzdělávání v neziskovém sektoru 

 Uplatňovat nové formy vzdělávání 

 Podílet se na vývoji LMS systémů a autorských nástrojů pro tvorbu e-kurzů 

 Využít znalostí k nabídce spolupráce s komerčním sektorem (v rámci 

vedlejší činnost) 

 Propagovat využití moderních metod vzdělávání ve školství 

 

Opatření 
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 V každém novém projektu vytvořit alespoň jeden nový e-kurz, který by byl 

uplatnitelný i v ostatních vzdělávacích projektech 

 Průběžně aktualizovat vzdělávací obsahy a doplňovat je o nové poznatky 

 Aktivně vyhledávat nové trendy ve vzdělávání (internet, odborné 

konference, spolupráce s komerčním sektorem) 

 Oslovovat komerční firmy s nabídkou školení či zpracování elektronických 

učebnic, podílet se (jako subdodavatel) na zakázkách většího rozsahu 

 Rozšířit spolupráci se středními a vysokými školami  
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5. Ekonomické výsledky organizace 

5.1 Přijaté provozní dotace, granty, dary a příspěvky v roce 2015 

 

Poskytovatel 

dotace 

Částka dotace, 

příspěvku, daru 

dle smlouvy 

Dotovaný projekt Trvání projektu 

Plzeň, statutární 

město 
20 000 Festival Jednou nohou nejen v poezii 3. - 30.11.2015 

Plzeňský kraj 170 000 Celoroční kulturní činnost   

Plzeň, statutární 

město 
20 000 Festival Divadelní pod Jabloní 16. - 31.5.2015 

Nadace 700 let 

města Plzně 
5 000 Festival Jednou nohou v poezii 3. - 30.11.2015 

Nadace 700 let 

města Plzně 
5 000 Festival Divadelní pod Jabloní 16. - 31.5.2015 

Norska 2009-2014  166 245 
„S tebou ne! aneb Prevence násilí na 

ženách v sexbyznysu“ 
1.11.2014 - 30.9.2015 

  386 245     
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5.2 Účetní závěrka hospodaření za rok 2015 
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5.3 Výnosy a náklady z hlavní a hospodářské činnosti za rok 2015 

 

Občanské sdružení STUDNICE uzavřelo rok 2015 s účetní ztrátou ve výši 205 tis. Kč. 

Celkové výnosy za dané účetní období činí 598 tis. Kč, celkové náklady 803 tis. Kč.  

 

Hlavní činnost: 

Výnosy z hlavní činnosti vykonávané v souladu se stanovami dosáhly výše 415 tis. Kč. 

Náklady na hlavní činnost občanského sdružení byly za rok 2015 vykázány ve výši 615 

tis. Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti po zdanění: ztráta 200 tis. Kč.  

 

Hospodářská činnost: 

Hospodářská činnost STUDNICE zahrnuje tržby z fakturovaného nájemného 

nebytových prostor a tržby za vlastní služby. Celkové výnosy z hospodářské činnosti 

činily 183 tis. Kč. Tržby z hospodářské činnosti v roce 2015 pokrývaly náklady ve výši 

188 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti: ztráta 5 tis. Kč. 

 

Účetní ztráta ve výši 205 tis. Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých 

let. 
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6. Vyjádření Rady spolku 

 

 


