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Výroční zpráva spolku

Edukativní společnost, z.s.

I. Úvod
Ve Výroční zprávě za rok 2013 je uvedeno, že do roku 2014 vstoupila ES s celkovou částkou na
obou účtech ve výši 243 145,77 Kč, kdy z této částky byla jako rezerva 240 000 Kč určena částka
pro dokončení projektu Pátý český král Přemysl Otakar II.

*
II. Zpráva o činnosti v roce 2014
1. Hned na začátku ledna došlo k jednání s Veřejnosti vlasti, o.s. o odlišných názorech na
realizaci tohoto a dalších projektů a to především, co do formy, didaktičnosti a edukativní
kvality. Rozpory se ukázaly natolik zásadní, že spolupráce mezi ES a Veřejnosti vlasti, o.s.
byla ukončena. To mělo za následek, že tři členové prezidia Ing. Josef Pisak, RNDr. Hana
Pisaková a Jan Hromčík, zvolení za členy ES na doporučení Veřejnosti vlasti, podali
rezignaci, která byla prezidentem ES přijata. Funkci viceprezidenta převzal až do nových
voleb člen prezidia ES Josef Psohlavec.
2. Byl dotočen rozhovor s prezidentem republiky a doplněn do videospotu č. 5. Rozhovor
s arcibiskupem Dukou se natočit nepodařilo. Od spisovatele Vondrušky byly poskytnuty
odpovědi na otázky písemně a takto vestřiženy do videospotu č. 10. Do 14. 2. 2014 byly
provedeny zbylé platby za realizaci projektu Pátý český král Přemysl Otakar II. Ing. Pisak
po rezignaci předal vedené účetnictví k projektu v pořádku, takže mohl být proveden
a zaplacen audit a celé vyúčtování bylo předáno nadaci ČEZ. Po doladění dvou položek, ke
kterým měla nadace připomínky a opravy zápisu, bylo vyúčtování nadací ČEZ přijato
a schváleno.
3. V březnu byly vlastními silami vytvořeny tyto webové stránky ES a prezentovány na nich
jak připravované projekty, tak projekty realizované. ES začala pracovat na přípravě hned tří
projektů doku-dramatů a to:
a. Johana z Rožmitála královna česká
b. Přemysl Otakar II. král železný, zlatý a rytířský
c. Gotická katedrála sv. Bartoloměje v Plzni
4. V měsíci červnu byla uzavřena producentská smlouva s Mgr. Evou Šustr na získávání
příspěvků z měst pro přípravu projektu Přemysl Otakar II. král železný, zlatý a rytířský
a v srpnu doplněna stejnou producentskou smlouvou pro získávání příspěvků z měst pro
přípravu projektu Johana z Rožmitála královna česká. Mgr. Šustr postupně získávala pro
přípravu realizace obou projektů příspěvky z měst. Města, která byla smluvně pro oba projekty získaná, jsou uvedena zde: http://1url.cz/K7qv a zde: http://1url.cz/Z7qX.
5. Na 10. ročníku Evropského filmového festival filmů o umění Arts&film, konaného v červnu v Tělči získal dokument na jehož realizaci se podílel jako režisér prezident ES Pavel P.
Ries a člen prezidia ES Josef Psohlavec jednu z hlavních cen festivalu. Blíže zde:
http://1url.cz/n7q0.
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6. Po dobrou zkušenost z předchozích realizací projektů byla i pro přípravu realizace obou výše jmenovaných projektů podepsána smlouva s FVS Jari.
7. Přípravu k výběrovému řízení pro projekt Gotické katedrály sv. Bartoloměje v Plzni a jeho
podání realizoval prezident ES. Dotaci z Plzeňského kraje EC nakonec nezískala.
*

III. Účetní závěrka
ES, dle pravidel nadace ČEZ, vedla účetnictví vázající se na poskytnutou částku pro projekt Pátý
český král Přemysl Otakar II. samostatně. Po dohodě s nadací ČEZ bylo vyúčtování posunuto do
15. 2. 2014. Na účtu ES, tak zůstala vázaná částka pro platby, které byly provedeny v lednu
a únoru r. 2014 v souvislosti s posunutím dokončení projektu. Poskytnutá částka byla tedy téměř
celá použita na realizaci projektu Pátý český král Přemysl Otakar II. a služeb s realizací projektu
spojených (účetní a právní služby + platba za audit).
Vyúčtování nadaci ČEZ proběhlo řádně v náhradním termínu a ze strany nadace ČEZ bylo ve výsledku přijato bez připomínek.
Přijatá částka od nadace ČEZ ve výši ............................... 1 329 000 Kč
Vyúčtovaná částka zkontrolovaná auditorem ................... 1 326 997 Kč
Na účet nadace ČEZ vráceny ........................................................3 Kč
Přijatá částka od měst a různých dárců na přípravu
realizace obou výše zmíněných projektů.........................388 565,00 Kč
Vydaná částka na přípravu realizace obou projektů ......387 206,71 Kč
K 31. 12. 2014 byly tedy zůstatky na obou účtech následující:
Účet č. 2900242012: 1 073,65 Kč
Účet č. 2100242014:
284,64 Kč
Celkem:

1 358,29 Kč

Provoz ES byl beznákladový. Práce členů prezidia v rámci ES není honorována.
Výpisy z obou účtů a jednotlivé položky zpracovaného účetnictví jsou členům ES k nahlédnutí u
prezidenta ES.
**
V Praze 30. 1. 2015
Za prezidium ES potvrzuje
pravdivost údajů výroční zprávy:
.....................................................
Pavel P. Ries, prezident ES
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