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Úvod

Atelier Kaštan je organizací sdružující výtvarné pedagogy za účelem kvalitního výtvarného vzdělávání 
pro širokou veřejnost. Výtvarné kursy nabízíme od r. 2003; dvouletým dětem v doprovodu rodičů, 
dětem předškolního věku, školákům, studentům SŠ a VŠ, dospělým a seniorům. 

Nabízíme jak pravidelnou výtvarnou činnost, tak i jednorázové workshopy, či krátkodobé kurzy 
speciálních disciplín.

V současné době probíhají kursy v pronajatých prostorách v KC Kaštan, který spravuje Unijazz, z.s., 
Bělohorská 201/150, 169 00, Praha 6.

Provoz atelieru, zahrnující pronájem, služby, pojištění, drobné opravy, vybavení, propagaci a společně
používané materiály, je hrazen členskými příspěvky jednotlivých lektorů v závislosti na počtu 
odučených hodin. Každoročně žádáme o granty na činnost, které slouží k pokrytí části nákladů 
spojených s nájmem prostor a na nákup výtvarných materiálů.

Situaci spolku výrazně zkomplikoval na konci října odchod stávající předsedkyně, která s sebou 
odvedla děti přihlášené do našich kursů. Následně byl jako orgán jednající za spolek zvolen tříčlenný 
výkonný výbor. (Tento stav trval do června 2020.)



Pravidelná výuka

Pravidelná výuka probíhala od pondělí do soboty.

Ve výuce se střídalo 10 lektorů. Nabídka obsahovala 22 pravidelných kurzů v délce 2 -2,5 h/týdně, pro
malé děti 1-1,5 h/týdně.

V nabídce pravidelných kursů jsou základní výtvarné techniky kresba, malba, keramika, grafika, 
prostorová tvorba pro předškoláky a školáky, průřez všemi výtvarnými technikami, pro studenty 
speciálně zaměřená příprava na SŠ a VŠ s výtvarným zaměřením.

Víkendové výtvarné dílny a krátkodobé kursy

V roce 2019 pokračovaly víkendové grafické dílny. Tyto techniky nelze v běžném provozu realizovat, 
protože vyžadují souvislejší čas, vlastní rozvržení práce a speciální materiály.

Krátkodobé kursy osobního rozvoje a sebepoznání jsou určené konkrétním cílovým skupinám, jako 
jsou studenti hlásící se na SŠ a VŠ s výtvarným zaměřením či výtvarní pedagogové a lidé, kteří na 
základě výtvarné zkušenosti objevují nové přístupy ke skutečnosti.

Letní škola a příměstské tábory

V roce 2019 jsme realizovali dva pětidenní běhy Letní výtvarné školy, (kurs krajinomalby pro žáky, 
studenty a dospělé), jeden krajinomalby pro seniory, a dva běhy Výtvarně dramatického 
příměstského tábora pro děti ve věku 4 - 12 let

Výstavy

V průběhu roku jsme realizovali výstavu účastníků kursů v KC Kaštan v červnu s názvem Volnost, 
svoboda, naděje a v prosinci Vánoční výstavu.

V Domově sv. Rodiny byla v dubnu výstava kursů pro seniory a v říjnu zde měla samostatnou výstavu 
obrazů účastnice našich seniorských kursů.

V prosinci jsme uspořádali tradiční vánoční trh, prodej výtvarných dárků, grafik, fotografií a jiných 
drobností v KC Kaštan.



Akce pro veřejnost a výtvarné soutěže

Jak nám umožňuje naše personální situace, účastníme se veřejných akcí, které organizují další spolky 
a jiní pořadatelé.V exponovaných obdobích se termíny akcí překrývají: v takovém případě musíme 
vybrat jednu, kterou vyhodnotíme jako nejpřínosnější, co se týče předpokládaného složení 
návštěvníků a jejich zájmů. Preferovanými akcemi v tomto roce byl Montmartre na Tejnce a Zažít 
Břevnov jinak.

Masopustní dílna proběhla na několikrát v našem atelieru, poslední těsně před začátkem 
masopustního průvodu.

Velikonoční dílnu „Ptáčci Jarňáčci všude, kam se podíváš“ jsme pořádali ve spolupráci s Unijjazzem, 
respektive jsme plynule navázali na odpolední divadelní představení pro děti.

V rámci sousedské akce Montmartre na Tejnce se uskutečnila výtvarná dílna „Nechte na hlavě 
sousede aneb Tejnka v gala“.

Během jarních měsíců proběh cyklus komentovaných vycházek zakončených výtvarnou tvorbou 
v atelieru „Jsem Břevnova a kdo je víc“. Vycházky pro rodiny s dětmi, školní děti a další zájemce z řad
veřejnosti provedlo lidi zástavbou starého a moderního Břevnova, navštívili jsme Bílou Horu, 
Břevnovský klášter a usedlost Kajetánu.

Pokračování cyklu „Jsem Břevnovan a kdo je víc ?  II“ jsme uskutečnili v průběhu října a listopadu. 
Vycházky byly zaměřené na historicky pamětihodné lokality Tejnku, Na Kocourkách, Ladronku a další 
usedlosti, a dále na výrazné stavební dominanty Břevnova včetně blízkého okolí, hotel Pyramida a 
stadion na Strahově.

V čase adventu jsme uspořádali Vánoční dílny: práce v různých technikách – koláže, malby, scénicky-
prostorová tvorba, vyšívání, tisk - byly prezentovány na výstavě v KC Kaštan.

Lektorsky jsme se podíleli na adventních dílnách, které pořádal Unijazz, z. s., v KC Kaštan: 8. 12. 
vánoční vazba z přírodních materiálů a 15. 12. tisk vánočních přání.

V roce 2019 se naši žáci zúčastnili dětské výtvarné soutěže Lidice.



Finanční zpráva

Vybrané kapitoly z účetnictví atelieru v přílohách:

Příloha č. 1: Příloha k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12. 2019
Příloha č. 2: Rozvaha
Příloha č. 3: Bilance



Příloha k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12. 2019 
sestavená podle vyhlášky č.504/2002 Sb. 

 

Název:  Atelier Kaštan z. s. 
Sídlo:  Bělohorská 201/150, Břevnov, 169 00 Praha 

Právní forma: Spolek 
Identifikační číslo: 26596474 
Spisová značka: L 12854 vedená u Městského soudu v Praze 
Datum zápisu: 1. ledna 2014 

Datum vzniku: 2. července 2002 
Název nejvyššího orgánu: Členská schůze 
výkonný výbor: 
člen výkonného výboru: 

MgA. JITKA HILSKÁ, dat. nar. 31. srpna 1953, 8. listopadu 582/32, Břevnov, 169 00 
Praha 6, Den vzniku členství: 8. prosince 2019 
Mgr. JANA BRABCOVÁ, dat. nar. 17. září 1952, Liborova 330/24, Břevnov, 169 00 
Praha 6, Den vzniku členství: 8. prosince 2019 
akad. mal. DANIELA MESSIEREUROVÁ, dat. nar. 30. července 1966, Divišovská 
2306/16, Chodov, 149 00 Praha 4, Den vzniku členství: 8. prosince 2019 

Způsob jednání: Výkonný výbor je oprávněn jednat ve všech věcech, zejména pak je 
oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho 
majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. 
 
Účel: Účelem spolku je podpora kulturní a zájmové činnosti, především výtvarného a jiného 
uměleckého vzdělávání veřejnosti, práce s dětmi - předškolními i školními -, studenty, 
mládeží, dospělými, seniory a s rodinami s dětmi, nadále propagace a podpora kulturního 
života obyvatel. 
 
Informace o účetních postupech: 
1. Obecné účetní zásady,použité účetní metody, způsob oceňování a odpisování. 

Účtováno dle zákona o účetnictví, odpisy dle zákona o dani z příjmu. 
2. Způsob oceňování 

a) zásob nakupovaných nebo vytvořených ve vlastní režii.......pořizovací cenou 
b) hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností....není 
c) cenných papírů a majetkových účastí.....nejsou 
d) příchovků a přírůstků zvířat......nejsou. 

3. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného 
v průběhu účetního období …..není používáno. 

4. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen 
nakupovaných zásob, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních 
nákladů……….nejsou. 

5. Podstatné změny způsobu oceňování, odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu 
roku.....nejsou změny proti předchozímu roku. 

6. Způsob stanovení opravných položek k majetku...........nejsou tvořeny opravné položky. 
7. Způsob stanovení metody pro účetní odpisy........ účetní odpisy shodné s daňovými dle zákona o 

daních z příjmů. 
8. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu........použito kurzu ČNB v den účetního 

případu. 
9. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem, u nemovitostí věcným břemenem, 

s uvedením povahy a formy tohoto zajištění...........žádný majetek není zatížen zástavním právem. 
10. Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti, 180 dnů ..................nejsou. 
11. Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti, 180 dnů .......................nejsou. 
12. Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho 

nesplacení...........nejsou. 
13. Závazky nevyúčtované a neuvedené v rozvaze ( záruky přijaté za jiný podnik )..........nejsou. 



Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2

A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40 1
I. (012) 2

(013) 3
(014) 4
(018) 5

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8
Součet ř. 2 až 8 9

II. Pozemky (031) 10
Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11
Stavby (021) 12
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13
Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14
Základní stádo a tažná zvířata (026) 15
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19

20
III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21

Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) 22
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23
Půjčky organizačním složkám (066) 24
Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25
Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 26
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27

28

Odesláno dne:                       Razítko:                          Podpis Odpovídá
vedoucího za údaje :

30.03.2020 účetní
jednotky :

Telefon:

Dlouhodobý 
finanční 
majetek

Součet ř. 21 až 27

1

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek

Software

Ocenitelná práva

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek

Součet ř. 10 až 19

A K T I V A

a

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

IČO Bělohorská 150

26596474 169 00 Praha 6 - Břevnov

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA (BILANCE)

k 31.12.2019
(v celých tis. Kč) Název účetní jednotky

 Aterliér Kaštan z.s.



hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

58 58

501 1 58 58

502 2

503 3

504 4

366 366

511 5

512 6

513 7

518 8 366 366

11 11

521 9 11 11

524 10

525 11

527 12

528 13

531 14

532 15

538 16

11 11

541 17

542 18

543 19

544 20

545 21

546 22

548 23

549 24 11 11

1

Odpis nedobytné pohledávky

Úroky 

Kursové ztráty

Dary

Manka a škody

Jiné ostatní náklady

Daň silniční

Daň z nemovitostí

Ostatní daně a poplatky

V. Ostatní náklady celkem

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ostatní pokuty a penále

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Ostatní sociální náklady

IV. Daně a poplatky celkem

II. Služby celkem

Opravy a udržování

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

III. Osobní náklady celkem

A. NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy celkem

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

Prodané zboží

Číslo 
účtu

Název ukazatele
Číslo 
řádku

Činnosti

 Aterliér Kaštan z.s.

IČO Bělohorská 150

26596474 169 00 Praha 6 - Břevnov

Zpracováno v souladu s vyhláškou 
č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2019
(v celých tis. Kč) Název účetní jednotky



hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

551 25

552 26

553 27

554 28

556 29

559 30

581 31

582 32

595 33

446 446

6 6

601 1

602 2 6 6

604 3

611 4

612 5

613 6

614 7

621 8

622 9

623 10

624 11

641 12

642 13

643 14

644 15

645 16

648 Zúčtování fondů 17

649 18
2

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ostatní pokuty a penále

Platby za odepsané pohledávky

Úroky

Kursovné zisky

Jiné ostatní výnosy

III. Aktivace celkem

Aktivace materiálu a zboží

Aktivace vnitroorganizačních služeb

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

IV. Ostatní výnosy celkem

Tržby za prodané zboží

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

Změna stavu zásob nedokončené výroby

Změna stavu zásob polotovarů

Změna stavu zásob výrobků

Změna stavu zvířat

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )

B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Tržby za vlastní výrobky

Tržby z prodeje služeb

Tvorba opravných položek

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

Poskytnuté členské příspěvky      

VIII. Daň z příjmů celkem celkem

Dodatečné odvody daně z příjmů

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 

celkem

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku

Prodané cenné papíry a podíly

Prodaný materiál

Tvorba rezerv

Číslo 
účtu

Název ukazatele
Číslo 
řádku

Činnosti



hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

652 19

653 20

654 21

655 22

656 23

657 24

659 25

295 295

681 26

684 27

684 28 295 295

165 165

691 29 165 165

466 466

20 20

591 Daň z příjmů 65

20 20

999 2 330 2 330

Odesláno den:                        Razítko:                                 Podpis vedoucího úč.jednotky:

30.03.2020

                                                                                           Telefon:

3

VII.  Provozní dotace celkem

Provozní dotace

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM

Kontrolní číslo

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Zúčtování opravných položek

VI. Přijaté příspěvky celkem

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

Přijaté příspěvky (dary)

Přijaté členské příspěvky

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 

celkem

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje materiálu

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Zúčtování rezerv

Číslo 
účtu

Název ukazatele
Číslo 
řádku

Činnosti



Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2

IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29

Oprávky k softwaru (073) 30

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31Oprávky k 
drobnému 
dlouhodobému (078) 32Oprávky k 
ostatnímu 
dlouhodobému (079) 33

Oprávky k stavbám (081) 34Oprávky k 
samostatným 
movitým věcem (082) 35

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37Oprávky k 
drobnému 
dlouhodobému (088) 38Oprávky k 
ostatnímu 
dlouhodobému (089) 39

40

B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84 41 97 107

I. Materiál na skladě (112) 42

Materiál na cestě (119) 43

Nedokončená výroba (121) 44

Polotovary vlastní výroby (122) 45

Výrobky (123) 46

Zvířata (124) 47

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48

Zboží na cestě (139) 49

Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50

51

II. Odběratelé (311) 52

Směnky k inkasu (312) 53

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54

Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 90 80

Ostatní pohledávky (315) 56

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57Pohledávky za 
institucemi 
sociálního (336) 58

Daň z příjmů (341) 59

Ostatní přímé daně (342) 60Daň z přidané 
hodnoty (343) 61

Ostatní daně a poplatky (345) 62

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64

Součet ř. 42 až 50

2

Pohledávky

Zásoby

a

Součet ř. 29 až 39

Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku



Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b

II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65

Pohledávky z pevných termínových operací (373) 66

Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 67

Jiné pohledávky (378) 68

Dohadné účty aktivní (388) 69

Opravná položka k pohledávkám (391) 70

71 90 80

III. Pokladna (211) 72 1 5

Ceniny (213) 73

Bankovní účty (221) 74 4 19

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

Ostatní cenné papíry (256) 77

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78

Peníze na cestě (+/-261) 79

Součet ř. 72 až 79 80 5 24

IV. Náklady příštích období (381) 81 2 3

Příjmy příštích období (385) 82

Kursové rozdíly aktivní (386) 83

Součet ř. 81 až 83 84 2 3

ÚHRN AKTIV ř. 1+41 85 97 107

Kontrolní číslo ř. 1 až 83 997 388 428

Krátkodobý 
finanční 
majetek

Jiná aktiva 
celkem
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a

Pohledávky

Součet ř. 52 až 69 minus 70



Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

d 3 4
A. Vlastní zdroje   č.87 + 91 84 24 44

1. Vlastní jmění (901) 85 48 48
Jmění Fondy (911) 86

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 87
Součet ř. 85 až 87 88 48 48

2. hospodáření (+/-963) 89 X 20
hospodaření ve (+/-931) 90 -50 X
zisk, (+/-932) 91 26 -24
91 92 -24 -4

B. Cizí zdroje    ř.94 + 102 + 126 + 130 93 73 63

1. Rezervy (941) 94
2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 95

Emitované dluhopisy (953) 96
Závazky z pronájmu (954) 97
Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 98
Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 99
Dohadné účty pasivní (389) 100
Ostatní dlouhodobé závazky (959) 101
Součet ř. 94 až 101 102

3. Dodavatelé (321) 103 -2 -2
Směnky k úhradě (322) 104
Přijaté zálohy (324) 105
Ostatní závazky (325) 106
Zaměstnanci (331) 107
Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 108
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 109
Daň z příjmů (341) 110
Ostatní přímé daně (342) 111
hodnoty (343) 112
Ostatní daně a poplatky (345) 113
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 114
Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 115
Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) 116
Závazky k účastníkům sdružení (368) 117
Závazky z pevných termínových operací (373) 118
Jiné závazky (379) 119
Krátkodobé bankovní úvěry (231) 120
Eskontní úvěry (232) 121
Emitované kratkodobé dluhopisy (241) 122
Vlastní dluhopisy (255) 123
Dohadné účty pasivní (389) 124 75 65
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 125
Součet ř.103 až 125 126 73 63

5. Výdaje příštích období (383) 127
Výnosy příštích období (384) 128
Kursové rozdíly pasivní (387) 129
Součet ř. 127 až 129 130
ÚHRN PASIV ř.84 + 93 131 97 107

Kontrolní číslo (ř.84 až 129) 998 388 428

4
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c

Výsledek 
hospodaření

Dlouhodobé 
závazky 

Krátkodobé 
závazky 

Jiná pasiva



Poděkování
Rádi bychom poděkovali rodičům dětí a našim dospělým žákům a seniorům za podporu v roce 2019.
Bez Vaší pomoci by situace Atelieru Kaštan byla složitá.

Dále děkujeme za finanční podporu Magistrátu Hlavního města Prahy a Městské části Praha 6.

Atelier Kaštan
Bělohorská 150
Praha 6 – Břevnov
169 00

tel.: 777 998 157

e-mail: atelier.kastan@seznam.cz  mailto:atelier.kastan@seznam.cz
www.atelierkastan.cz  http://www.atelierkastan.cz/
www.facebook.com/atelierkastan

mailto:atelier.kastan@seznam.cz
http://www.atelierkastan.cz/
http://www.atelierkastan.cz/
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