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Úvodní slovo primátora města Plzně a předsedy správní rady společnosti Plzeň 2015
Stejně jako do životů nás všech i do činnosti společnosti Plzeň 2015, z. ú., v roce 2020 výrazným
způsobem zasáhla pandemie koronaviru. Na oblast kultury dopadla protiepidemická opatření
snad nejtíživěji. Po více než polovinu roku zůstaly kulturní instituce uzavřené veřejnosti. To se
týká i Kreativní zóny DEPO2015, která pro společnost Plzeň 2015 představuje hlavní těžiště
zájmu.
Obětí pandemie se stala řada kulturních projektů, z nichž prvním byl oblíbený festival světla BLIK
BLIK, který byl kompletně připraven na předposlední březnový víkend. Na straně druhé se
Plzni 2015 podařilo naplnit podstatnou část programu, který byl na rok 2020 naplánován, ačkoli
někdy musel být adaptován na novou situaci. Ještě v únoru úspěšně proběhl česko-bavorský
festival Treffpunkt, který každým rokem naplňuje myšlenku česko-německé spolupráce v oblasti
kultury, projekt AUTODEPOKINO – netradiční letní kino, Evropský den sousedů a další akce
včetně projektu DEPOvLETU, který zahrnoval celkem 55 kulturních akcí lokálních nezávislých
umělců. Kromě toho se společnost Plzeň 2015 podílela na programu již tradičního Letního
barokního festivalu v Plzeňském kraji. S dalšími kulturními subjekty též pomáhala oživit nově
otevřenou náplavku na Radbuze – prostřednictvím pěti akcí tento zrekonstruovaný a velmi
přitažlivý prostor při řece protékající středem města ožil. Novým projektem, jenž by bez
pandemie nikdy nevznikl, byla interiérová verze festivalu BLIK BLIK, která jenom za prázdniny
přilákala přes 7000 platících návštěvníků. Jde o ukázku schopnosti Plzně 2015 reagovat na vývoj
situace.
Řada ostatních plánovaných akcí musela být buď zrušena, anebo přesunuta na jiný termín,
případně tyto akce proběhly v online formě. Například se jednalo o Plzeň Design Week nebo
veletrh Svět knihy. Je nutné dodat, že i přes nepříznivé podmínky a samozřejmě omezenou
formu probíhaly rezidenční pobyty, streamy či autonomní workshopy.
Je mi pochopitelně velice líto, že činnost společnosti Plzeň 2015 musela být takto zredukována.
Kromě omezené nabídky pro veřejnost měla tato redukce negativní vliv i na rozpočet
společnosti, neboť došlo k citelnému výpadku příjmů ze vstupného i z jiných obvyklých zdrojů,
např. ze sponzorských příspěvků a z krátkodobých i dlouhodobých pronájmů. Kvůli tomu musel
být ukončen provoz sdílené dílny, tzv. Makerspace, a coworkingu a rovněž snížen počet
zaměstnanců a úvazků.
To vše vede společnost k promýšlení další činnosti. Pozitivním signálem je zjištění, že tým
společnosti funguje i v této krizové době. To je pro další působení důležité, neboť to ukazuje, že
na současný tým je možné se spolehnout i během složitých časů, a že má tým navíc schopnost
se adaptovat na nové podmínky. Stále se daří rozvíjet spolupráci s Fakultou umění a designu
Západočeské univerzity, nově s ateliérem Socha a prostor a ateliérem Design nábytku a interiéry.
Tato spolupráce představuje mj. dlouhodobý cíl společnosti Plzeň 2015 a je součástí naplňování
Programu rozvoje plzeňské kultury na období 2020–2030.
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Jak se ukazuje, situace nebude vůbec jednoduchá ani v roce 2021. Není známo, kdy bude moci
dojít k postupnému otevírání společenského života, ale i života kulturních organizací, tedy též
kreativní zóny DEPO2015. Za takových podmínek je nadmíru obtížné cokoliv plánovat. V každém
případě však bude nezbytné pokračovat postupně po malých krůčcích v další rekonstrukci
prostorů DEPA, soustředit se na rozjezdy tradičních či nových projektů a flexibilně reagovat na
aktuální okolnosti.
Jsem opatrným optimistou a chci věřit, že společnost Plzeň 2015 se v již v šestém roce své
existence „po EHMK“ opět stane důležitou součástí kulturní sítě města Plzně, že se opět plně
otevře veřejnosti a že bude moci naplňovat své poslání, jež je dáno dědictvím projektu Plzeň –
Evropské hlavní město kultury 2015.
Zvládneme to.
Martin Baxa, primátor města Plzně
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1. Údaje o společnosti
1.1. Kontaktní a identifikační údaje
Plzeň 2015, zapsaný ústav
Presslova 14, 301 00 Plzeň
Tel.:
E-mail:
Web:
IČ:
DIČ:

602 304 651
info@plzen2015.cz;
www.plzen2015.cz; www.depo2015.cz
29109124
CZ29109124

Zakladatel:
statutární město Plzeň
Statutární zástupce: Ing. Jiří Suchánek, ředitel
1.2. Základní informace
Nezisková organizace Plzeň 2015, o. p. s. byla založená městem Plzeň za účelem přípravy
a realizace programové části projektu Evropské hlavní město kultury 2015, a to na základě
usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 398 ze dne 16. 9. 2010. Společnost vznikla zápisem do
rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni v oddíle O pod
číslem vložky 145 dne 21. 10. 2010, se sídlem v Plzni, Pražská 309/19, IČ 29109124.
Dne 18. 5. 2016 byla společnost transformována z obecně prospěšné společnosti na zapsaný
ústav. Dne 23. 3. 2017 schválila Rada města Plzně usnesením č. 290 změnu sídla společnosti na
adresu Presslova 2292/14, 301 00 Plzeň. Změna sídla společnosti byla do rejstříku ústavů
vedeného u Krajského soudu v Plzni sídlo společnosti zapsána dne 15. 6. 2017.
1.3. Struktura společnosti a informace o zaměstnancích
Organizační strukturu společnosti tvořila v roce 2020 následující oddělení: Administrativa,
Program, Provoz DEPO2015, Centrum kreativního podnikání, Obchod a marketing, KD Peklo
a Česko-německé vztahy.
V tabulce seznamu zaměstnanců, která je přílohou výroční zprávy, naleznete přehled
zaměstnanců s úvazkem 0,5 – 1. Tým dále doplňovali externí spolupracovníci, kteří plnili
konkrétní zadání na bázi projektového řízení.

-6-

1.1. Členové statutárních orgánů
Statutárním orgánem společnosti je ředitel. Tím je Ing. Jiří Suchánek (nar. 1. 7. 1982, Jičín), který
byl jmenován 15. 11. 2013 a byl také potvrzen ve funkci ředitele zapsaného ústavu správní
radou dne 22. 12. 2015.

1.2. Orgány společnosti
Město, jakožto zakladatel společnosti, jmenuje členy správní a dozorčí rady. Správní rada
jmenuje ředitele, určuje výši jeho odměny, schvaluje rozpočet společnosti, účetní závěrku,
výroční zprávu, strategické dokumenty a vyjadřuje se k záležitostem, o které ředitel společnosti
požádá. Dozorčí rada kontroluje činnost ústavu, vyjadřuje se k výroční zprávě a přezkoumává
účetní závěrku. Ředitel společnosti je statutárním orgánem, podepisuje a jedná za společnost,
je odpovědný za hospodaření, uzavřené smlouvy a za činnost společnosti. Uzavírá veškeré
smluvní vztahy společnosti. Zodpovídá za nastavení vnitřní struktury fungování společnosti.
1.2.1. Správní rada
Členové:
Mgr. Martin Baxa, dat. nar. 16. září 1975 – předseda správní rady
Mgr. Eliška Bartáková, dat. nar. 13. srpna 1957
Bc. et BcA. Michal Cimický, dat. nar. 21. května 1978
Doc. akad. mal. Josef Mištera, dat. nar. 13. prosince 1955
Václav Pach, dat. nar. 22. října 1976
Mgr. Petr Pelc, dat. nar. 3. května 1976
JUDr. Petra Smolíková, dat. nar. 22. května 1966
Ing. Alena Svobodová, dat. nar. 14. října 1953
Bc. David Šlouf, MBA dat. nar. 4. května 1973
1.2.2. Dozorčí rada
Členové:
Ing. Dana Stanková, dat. nar. 2. listopadu 1964 – předsedkyně dozorčí rady
Mgr. Tomáš Bernhardt, dat. nar. 3. října 1968
Mgr. Ilona Jehličková, dat. nar. 12. října 1963
Roman Sedláček, dat. nar. 6. října 1968
Ing. Miloslava Šlajsová, dat. nar. 17. října 1952
Milan Šupík, dat. nar. 28. prosince 1964
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1.3. Partneři
Organizace Plzeň 2015 se stejně jako v minulých letech spojila s veřejnými a soukromými
partnery. Díky jejich finanční podpoře se mohla konat většina akcí.
Mezi institucionální partnery patří zejména Statutární město Plzeň a Plzeňský kraj. Dílčí projekty
byly financovány z dotačních zdrojů poskytnutých grantovým programem Prazdroj lidem,
Nadace Via, Česko-německý fond budoucnosti, Programem přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EUS 2014-2020 a Úřady městských obvodů Plzeň 3
a Plzeň 1.
Z privátních sponzorů se podařilo prodloužit spolupráci s několika místními firmami a také
navázat nová partnerství. Konkrétně obdržela společnost finanční prostředky nebo materiální
podporu od těchto partnerů: BOHEMIA SEKT, s.r.o., BOELS Česká republika, s.r.o., InterCora,
spol. s r.o., MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o., Plzeňský Prazdroj a.s., VSP Auto, s.r.o., Hannah.
Plzeňská teplárenská, Polský institut, HET, Graffneck a Fakulta designu a umění Ladislava
Sutnara ZČU.
1.4. Prostory
V roce 2020 využívala společnost Plzeň 2015 tyto prostory:
DEPO2015
Bývalá vozovna Plzeňských městských dopravních podniků v Presslově ulici po částečné
rekonstrukci naplňuje závazek k dlouhodobé udržitelnosti projektu Plzeň – Evropské hlavní
město kultury (dále také EHMK 2015), reaguje na kladné návštěvnické ohlasy a současně
rozšiřuje kulturní nabídky Plzně o prostor s unikátním charakterem. Do DEPO2015 zavítalo
v roce 2020 celkem 58.000 návštěvníků (pokles ze 215.000 v roce 2019). V rámci možností
probíhaly zejména v době pandemických omezení dílčí opravy objektu, Tyto práce probíhaly jak
dodavatelsky, tak interními silami formou zaměstnaneckých brigád nejrůznějšího charakteru
(výmalba Autobusové haly a dalších prostor, výroba nových schodů do kavárny apod.).
KD Peklo
KD Peklo provozuje společnost již od začátku roku 2014. V roce 2018 byly zjištěny závady na
nosné konstrukci střechy ve velkém sále, které byly neslučitelné s dalším nepřerušeným
provozem. V sezóně zima 2018 musely být zdejší akce zrušeny či přesunuty a prostor KD Peklo
se uzavřel. V průběhu roku 2020 probíhala prakticky jenom drobná údržba a péče o nájemce.
Rozhodnutím SMP byla k 31. 12. 2020 ukončena výpůjčka KD Peklo. Důvody jsou technického
a ekonomického rázu. Zahájen tak byl proces předání objektu a movitého majetku Obytné zóně
Sylván a.s.
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2. Činnost společnosti Plzeň 2015 v roce 2020
2.1. Kreativní zóna DEPO2015 – úvod
Kreativní zóna DEPO2015, kterou Plzeň 2015, z.ú. provozuje, spojuje kvalitní kulturní produkce,
kreativní průmysly a komunitní i vzdělávací projekty. Svou činností navazuje na projekt EHMK
2015 a je jeho udržitelným výstupem. Industriální areál se proměňuje v místo, kde si své zájmy
najdou různorodé cílové skupiny – důležitým cílovým publikem jsou rodiny s dětmi.
V roce 2020, který byl zásadně ovlivněn vládními omezeními, navštívilo DEPO2015 celkem
58 000 návštěvníků. Ti zavítali na výstavy, festivaly, akce produkce Plzně 2015 (viz body 2.2-2.3
a 2.5) či partnerské spolupráce a komerční pronájmy (viz bod 2.4 a 2.6-2.7). Celkem se
uskutečnilo na 175 akcí (nutno říci, že oproti roku 2019 zásadně menšího rozsahu) a navíc 13
studiových video-streamů. DEPO2015 má i v současné době svou pevnou pozici na mapě
kulturních institucí Plzně a Plzeňského kraje, přičemž společnost Plzeň 2015 je i důležitým
hráčem na poli mezinárodních projektů.

Kreativní zóna DEPO2015
Kreativní zóna DEPO2015:
I. Prostor pro kulturu, komunitu a živé umění
a) Vlastní produkce – výstavy, koncerty, interaktivní vzdělávací expozice, události věnované
designu, gastronomii, filmu atd.
b) Klíčové (ko)produkce – DEPO2015 poskytlo zázemí akcím, které mohly být v roce 2020
uspořádány. Studio Slavností Svobody, Festival finále, Mezinárodní festival Divadlo apod.
c) Rezidenční program OPEN A.i.R. – v roce 2020 se do rezidenčního programu zapojili 3
umělci a umělecké skupiny z celého světa. Krom tohoto programu se zúčastnili v rámci
projektu KKK 4 umělečtí residenti. Tři umělkyně a jeden umělecký pár.
d) Živé umění – letní festival DEPOvLETU, WALLZ – Pilsen Street Art Festival
-9-

e) Komunitní aktivity – komunitní zahrada, Evropský den sousedů, Skryté město apod.
II. Centrum kreativního podnikání (CKP)
a) Transformace CKP
e) Péče o nájemce – samostatné prostory pro podnikatele
III. Tržnice DEPO2015
a) Obchody k pronájmu – zaměřené především na design a řemesla
b) Vlastní produkce – pravidelné (nejen) gastronomické akce pro nejširší publikum
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2.2. Expozice v DEPO2015 v roce 2020
Autopark / po celý rok 2020
Dlouhodobá instalace na nádvoří DEPO2015 od plzeňského umělce Benedikta Tolara reaguje
na ekologická témata dnešní doby; volně přístupná instalace.
GÓÓÓL! – Hrdinové české kopané / 10. 1. – 20. 12. 2020
Interaktivní expozice pro děti zaměřená na fenomén fotbalu a jeho historii v českých zemích.
BLIK BLIK_Digitální hřiště / 2.7. – 23.8. 2020
Interaktivní expozice pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost vytvořená na principech festivalu
světla BLIK BLIK.
Malé výstavy:
Václav Fencl Losenický a Petra Fenclová – VONO, Integrovaná střední škola živnostenská –
Škroupovka Fashion+, Kristína Kandriková – Ticho před svítáním, TMBK – koláže Covid, Jan
Wolfchen Vlček – Milionář, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně – Plzeň, centrální oblast
města a její oživení, Doprovodná výstava Pilsen Street Art festivalu: Wallz – Wallz no. 1,
výstava Trojhlas, Ondřej Vyhnánek aka X-Dog – Anima.

2.2.1.

Autopark

Ekologie a recyklace patří k hlavním tématům plzeňského umělce Benedikta Tolara. V reakci na
nadbytek materiálu, potřebu recyklace i nedostatek zeleně představil na nádvoří DEPO2015
originální stálou instalaci s názvem AUTOPARK. Svým typicky svérázným humorem v ní kriticky
reaguje na současnost. Propojením zdánlivě neslučitelných věcí vytvořil nečekané kontexty.
Kromě zamyšlení se nad závažnými problémy dneška nabízí instalace divákovi vizuální zážitek
i příjemné posezení „v přírodě“, uprostřed industriální stavby. V průběhu roku 2020 přibyl do
výstavy jeden nový objekt – přívěsný vozík, který se stal součástí mobiliáře nádvoří.
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2.2.2.

GÓÓÓL! – Hrdinové české kopané

Od ledna probíhala v prostoru DEPO2015 interaktivní výstava GÓÓÓL: Hrdinové české kopané.
Fotbal je jedním z nejpopulárnějších sportů naší planety, výstavy jsou mu ale věnovány jen
ojediněle. Projekt GÓÓÓL vznikl ve spolupráci týmu Sladovny Písek a nakladatelství Yinachi.
Interaktivní expozice GÓÓÓL nebyla pouhou výstavou, ale spíše expozičním hřištěm, jehož
jádrem byly herní prvky konstruované pro bezpečnou hru stimulující vlastní imaginaci a osobní
vklad. Ty byly kombinovány a spojeny s příběhy ve vizuálně originálním a inspirativním
prostředí. GÓÓÓL byl expozicí pro celou rodinu, spojující originální zážitek s kulturou a sportem.
Expozice v sobě spojovala zábavu, historii a poznání a podtrhávala důležitost fair play
a týmového ducha. Nedílnou součástí výstavy byl lektorský program, nabízený základním
školám z Plzně a Plzeňského kraje.

Výstavu navštívilo celkem 3.794 diváků, z toho 374 na lektorských programech. Původně měla
výstava skončit na konci června 2020, ale v souvislosti s pandemií COVID-19 a vzhledem k tomu,
že po značnou část trvání byla uzavřena, bylo rozhodnuto o jejím prodloužení do 20. 12. 2020.
Doprovodné přednášky doplnilo také jedno zážitkové odpoledne s Městskou policií Plzeň.

2.2.3.

Festival světla BLIK BLIK 2020 → transformovaný na expozici BLIK
BLIK_Digitální hřiště

Jako jeden z prvních projektů roku 2020 se festival BLIK BLIK stal obětí jarních proti
koronavirových opatření a byl nejprve přesunut do náhradního termínu a následně byl jako
plnohodnotný festival zcela zrušen. Zrealizována byla v březnu umělecká residence
umělce z Austrálie Samuela Jamese, který nakonec za dramatických okolností odletěl po
vernisáži do své domoviny.
V průběhu jarních omezení a rozvolňování jsme se rozhodli změnit původní podobu festivalu
na nejrozsáhlejší indoor projekt v historii DEPO2015. Jednalo se o interaktivní expozici s názvem
BLIK BLIK_Digitální hřiště, která byla od 2. července na téměř 2 měsíce umístěna do autobusové
haly areálu DEPO2015. Expozice určená zejména pro rodiny s dětmi a mladší diváky byla
složena z interaktivních audiovizuálních instalací předních tvůrců z Česka i zahraničí. Tato
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expozice byla také po dobu letních prázdnin jedním z výrazných turistických lákadel Plzně,
a nejen mediálně překročila hranice regionu.
Expozice byla koncipovaná jako labyrint prostorů, kde za každým rohem čekal na návštěvníky
nový audiovizuální zážitek, jehož se stali součástí, a který sami ovlivňovali a utvářeli svým
pohybem, zvukem svého hlasu nebo malováním světelných obrazů různými světelnými zdroji.
Celá expozice byla jedním velkým hřištěm plným hravých uměleckých instalací, které bavily jak
děti, tak dospělé.

Díky této transformaci festivalu na interaktivní světelnou expozici se podařilo navázat na
kontinuitu festivalu světla BLIK BLIK, který se za poslední roky stal neodmyslitelnou a důležitou
součástí kulturní nabídky města a regionu. Opětovně se nám podařilo, i v takto komplikované
době, přivézt špičkové audiovizuální umělce a tvůrce – WROart Media Center (PL), 3dsence
(CZE), MgA. Lukáš Kellner (CZE), INITI (CZE), Luboš Zbranek (CZE) a další.
Za celkem 54 dní provozu expozici navštívilo celkem 7.053 platících návštěvníků.

2.2.4.

Ostatní výstavy

Stejně jako drtivá většina programové nabídky DEPO2015 byly i ostatní malé výstavy silně
ovlivněny vládními opatřeními. Dle původního výstavního plánu se uskutečnily pouze první
3 výstavy. Před opětovným otevřením bylo nutné výstavní plán upravit a přizpůsobit aktuálním
potřebám a možnostem výstavního prostoru i umělcům samotných. Malých výstav se
uskutečnilo celkem 11.
Pro výstavní účely přibyl jeden nový krásný prostor bývalé rampy, který přímo sousedí
a navazuje na výstavní prostor Truhlárny. Vznikl tak syrový industriální prostor, který umožňuje
plnohodnotně pořádat několik výstav najednou.
#depotutoje / celý rok 2020
Příběh DEPO2015 o podnikatelském snu o cukrovaru, o technologických inovacích z konce 19.
století, kdy v areálu působil František Křižík, o prvních elektrických tramvajích Křižík – Brožík,
o plzeňském řemeslu, architektuře a veřejné dopravě ve 20. století, o rychlém střídání
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domácích v roce 2014, o jedinečné tvůrčí síle roku 2015 a budoucnosti kreativní zóny
DEPO2015.
Výstava Václav Fencl Losenický / 1. 1. – 30. 1. 2020
Výstava linorytů Václava Fencla Losenického a Petry Fenclové ukázala netradiční práci s touto
uměleckou technikou, při které umělci využívají starých skateboardových desek či
pingpongových pálek. Součástí byly také ukázky proláží a roláží.
ISPŠ Živnostenská – Škroupovka Fashion + /4. 2. – 1. 3. 2020
Výstava ukázala průřez tvorbou jednotlivých ročníků uměleckého oboru Návrhář oděvů na
Škroupovce - Integrované střední škole živnostenské v Plzni (www.issziv.cz). Studijní kresby,
fashion ilustrace i ukázky realizovaných modelů a kolekcí byly k vidění v prostoru kavárny
DEPO2015. Výstavní prostor Truhlárna představil soubory velkoformátových kreseb
inspirovaných přírodními motivy a tématem pohybu v prostoru.
Kristina Kandrikova: Ticho před svítáním – součást festivalu BLIK BLIK / 4. 3. – 15. 6. 2020
Výstava slovenské umělkyně Kristiny Kandrikové byla plánována jako součást doprovodného
programu Festivalu světla BLIK BLIK, s nímž umělkyni těsně pojí téma přírody a světla.
Kandriková se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá bytím člověka ve tmou zahalené krajině.
Instalace objektů, obrazů, zvuků a světel v DEPO2015 jako celek reflektovala
jeden z nejmagičtějších momentů našich dnů – přerod tmy ve světlo, čas, kdy noc
přechází v den.
Výstava byla uzavřena spolu s celým areálem v rámci první vlny pandemie.

TMBK / 15. 6. – 14. 8. 2020
Výstava satirických koláží v kavárně DEPO2015 umělce Ondřeje Břínka vystupujícího pod
pseudonymem TMBK reagovala na téma koronaviru spojeného s aktuální situací. Po
znovuotevření to byla vůbec první výstavní akce v DEPO2015.
Jan Wolfchen Vlček – Milionář / 15. 6. – 15. 7. 2020
Jan Wolfchen Vlček (1977) vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění, kde prošel
ateliérem Nových médií Veroniky Bromové a Intermediální školou profesora Milana Knížáka, ve
které také v roce 2005 diplomoval. Byl též členem umělecké skupiny STOHOVEN a jedním ze
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členů legendární pražské umělecké komunity TRAFAČKA. Výstava Milionář byla jednou
z prvních pokoronavirových výstav.
UKR - Centrální oblast Plzně / 15. 7. – 15. 8. 2020
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně v Depu představil výstavu panelů věnující se „oživení
centrální oblasti města Plzně“, která ukazuje dnešní realitu konkrétních ulic a mění ji na možnou
podobu v budoucnosti. Výstava chtěla nastínit možnosti využití veřejného prostoru a nabídnout
představu nových zážitků uvnitř města. Cílem výstavy bylo nabídnout podněty k diskusi, které
zaujmou široké spektrum veřejnosti a umožní tak nalezení nové tváře centra města.
WALLZ No. 1 / 22. 8. – 14. 10. 2020
Výstava WALLZ no. 1 byla v DEPO2015 zahájena v rámci prvního ročníku plzeňského street
art festivalu WALLZ. Představovala jak výběr ateliérové tvorby všech umělců, kteří se festivalu
zúčastnili, tak i přímé umělecké zásahy do výstavního prostoru. Ty tak bylo možné vidět pouze
v průběhu výstavy. Poté je potkal stejný osud, jaký běžně potkává street artová díla na ulici: bílá
barva a váleček. Výstava byla zasažena druhou koronavirovou vlnou a byla přerušena a posléze
ukončena.

Trojhlas / 13. 10. – 1. 12. 2020
Výstava byla výsledkem spojení tří zajímavých studentských filmů, které vznikaly souběžně na
třech českých uměleckých školách – FAMU, UMPRUM a Západočeská univerzita v Plzni. Filmové
scény zachycené ve třech dioramatech byly instalovány v prostoru Tržnice DEPO2015 jako
jeden z doprovodných programů festivalu filmů pro děti a mládež Juniorfest. Kvůli platným
koronavirovým opatřením byla výstava bohužel přístupná jen pro návštěvníky obchodů v Tržnici
a nakonec byla předčasně ukončena.
Národní cena pro studentský design / 1. 12. – 30. 11. 2020
Výstava vítězných prací nominovaných na Národní cenu za studentský design pojmenovaná
Nový (z)Boží! byla sice postavena v našem novém výstavním prostoru na bývalé rampě, ale
vzhledem k platným opatřením byla nasnímána a prezentována pouze v online prostředí.
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Ondřej Vyhnánek aka X-DOG - ANIMA /duše/ 9. 12. 2020 - 31. 1. 2021
Ondřej byl účastníkem 1. ročníku street art festivalu WALLZ. V DEPO2015 se ale také představil
na samostatné výstavě ANIMA. V jeho originálním stylu nejen malby, ale také plastiky můžeme
vnímat vlivy komiksu, světa superhrdinů, pop-artu či naivního umění. Výstava byla kvůli proti
koronavirovým opatřením přerušena a posléze ukončenaANIMA byla jako první výstava
zpřístupněna návštěvníkům v novém výstavním prostoru bývalé rampy.

2.3. Vlastní projekty
2.3.1.

Česko-bavorská kulturní platforma a projekt kultur|kontakt|kreativ

Zatímco první měsíce projektu kultur|kontakt|kreativ v roce 2019 byly ve znamení příprav
aktivit a jedné pilotní umělecké rezidence, rok 2020 již přinesl mnoho zajímavých výstupů.
V lednu a únoru realizovaly dvě bavorské umělkyně svou rezidenci v DEPO2015 a jedna česká
umělkyně strávila několik týdnů na umělecké rezidenci u projektových partnerů v Regensburgu.
Všechny proběhlé rezidence a jejich výstupy byly prezentovány na festivalu Treffpunkt:Kontakt,
který se konal ve dnech 7. – 8. února. Tradiční bavorsko-česká veselice si našla místo ve všech
koutech prostor DEPO2015. Prezentace výstupů uměleckých rezidencí byla zasazena do
pestrého programu s bavorskými a českými umělci – od tradiční a moderní hudby přes výtvarné
umění, fotografii, film až po design a prezentaci bavorských kreativních průmyslů. Součástí byly
workshopy pro děti i dospělé či síťovací setkání českých a bavorských studentů designu a umění.
Oba festivalové dny byly doprovázeny výbornou gastronomií. Festival s lehce novým formátem
a pozměněným názvem Treffpunkt:Kontakt si i nyní našel přízeň Plzeňanů i hostů z Bavorska.

Festival Treffpunkt:Kontakt 2020
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První březnové informace o závažnosti šíření čínského koronaviru a především následná
protiepidemická opatření nenechala na modifikaci projektových plánů příliš čekat. V dubnu
a květnu se uskutečnily 4 projektová setkání bavorských a českých umělců a osob
činných v kultuře v on-line prostředí, každé z nich se věnovalo konkrétnímu tématu.
Režim opatření v letních měsících umožnil realizaci dalších pěti uměleckých rezidencí a jedno
letní několikadenní setkání mladých umělců a kreativců v bavorském Selbu.
S horšící se pandemickou situací a pokračujícími omezeními se projektový partner rozhodl
neuskutečnit plánovaný regensburský festival Kultur|Kreativ|Tage, který byl naplánován na
listopad 2020. Stejně tak odborné konference na téma rekonverzí byly přesunuty do on-line
prostředí. Jednalo se však o velmi úspěšnou prezentaci plzeňských zkušeností a dobrých praxí s
areálem DEPO2015 a prostoru Papírny před radními města Regensburg, kteří stojí před
rozhodnutím o projektu rekonverze starého přístavního skladu Stadtlagerhaus v moderní
centrum kreativních průmyslů a uměleckého hubu.
Konec roku 2020 obnášel pro vedení projektu kultur|kontakt|kreativ především
přehodnocování plánů na první polovinu roku 2021.
2.3.2.

AUTODEPOKINO

AutoDEPOkino se stalo jednou z úplně prvních kulturních aktivit v době uvolňování restrikcí
kulturních akcí v době nouzového stavu. Tento koncept autokina – na takovéto technické a
dramaturgické úrovni – byl v Plzni uskutečněn vůbec poprvé. Ve spolupráci se ZL Production
a Festivalem Finále se promítání uskutečnilo od 14. 5. do 7. 6. 2020 na parkovišti areálu
DEPO2015. Kromě filmových trháků jako například Tenkrát v Hollywoodu, Rivalové nebo
Vlastníci se uskutečnily i speciální projekce 2 přímých přenosů zápasů Viktorie Plzeň,
určených pro držitele permanentek. Celkem se uskutečnilo 25 projekcí, které navštívilo 933
aut.

2.3.3.

Evropský den sousedů
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Jeden z nejstarších projektů svázaný s EHMK 2015 je komunitní festival Evropský den sousedů
(EDS). Ten se v minulém roce uskutečnil v novém termínu, a to 26. – 28. 6. 2020, a zúčastnilo
se ho více než 3.000 Plzeňanů. Do programu se zapojila 4 tzv. ohniska – neziskové organizace,
které tradičně nabídly program pro veřejnost v místě svého sídla. Do EDS programu se dále
zapojilo 43 míst po celé Plzni a okolí, kde v sobotu večer zasedlo na 1.600 sousedů ke společné
večeři. Na základě ohlasu z minulých let byla sousedům opět nabídnuta vystoupení místních
kapel (např. Fregata, Dubnička & Lahoda, Plzeňský MLS, Janek Eret trio a další) a dětských
divadel (Klaunka Pepina, Damúza - Superkluk, Otěstánek a Pohádky z Lesa). Akce také nabídla 3
trasy komentovaných procházek připravených ve spolupráci se spolkem Skrytá Plzeň. Celkem
se na ně vydalo okolo 100 návštěvníků.

2.3.4.

DEPOvLETU

Tento nový programový koncept měl za cíl podpořit zejména lokální umělce, znovu nastartovat
živou kulturu a umožnit divákům opět se setkat se svými oblíbenými umělci. Jednalo se o
pravidelný a ucelený letní program kombinující živou hudbu, gastronomii, DJ produkce, filmové
projekce, divadla pro děti a další umělecké aktivity jako je například autorské čtení nebo Slam
poetry. Pro mnoho ze zúčastněných umělců to byla jediná příležitost k živému vystoupení v
celém roce. Celý program se odehrával na nádvoří DEPO2015 a ve výsledku se od 30. 6. 2020
do 28. 8. 2020 uskutečnilo celkem 55 menších kulturních akcí, které navštívilo více než 4.500
diváků a návštěvníků.
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Tento program se mohl uskutečnit díky poskytnutí Individuální finanční dotace z rozpočtu
kanceláře primátora města Plzně.

2.3.5.

WALLZ no 1. – Pilsen Street Art Festival

V loňském roce jsme uspořádali první ročník mezinárodního graffiti a street art festivalu
s názvem WALLZ, který představil celkem 12 špičkových street artových umělců z Česka, Polska
a Rakouska a také studenty FDU LS. Festival přenesl současné výtvarné umění na objekty ve
veřejném prostoru po celém území města Plzně. Zastoupeny byly například objekt školy, fasáda
panelového domu, jejíž ztvárnění si vyžádali sami jeho obyvatelé, různé technické a další větší
či menší objekty. Festival díky svému mezinárodnímu rozměru vyvolal i poměrně zajímavou
mediální odezvu. Cílem celého festivalu pak bylo vytvoření prostředí pro debatu o umění ve
veřejném prostoru a ukázání možností jeho realizace, která svým rozměrem výrazně ovlivňuje
své okolí a pomáhá tak toto prostředí kultivovat a zvyšovat jeho hodnotu pro obyvatele.
Druhotně pak tyto umělecké intervence mohou být prostředkem pro zvýšení povědomí o Plzni
pro určitou skupinu návštěvníků, pro které je toto umění důvodem k návštěvě města.

Tvorba muralů při festivalu WALLZ
Součástí festivalového týdne byl také doprovodný program složený z graffiti jamu, dětského
workshopu a závěrečné vernisáže krátkého časosběrného dokumentu mapujícího vznik
jednotlivých muralů spojené s otevřením doprovodné výstavy zúčastněných umělců.
První ročník WALLZ – Pilsen Street Art Festivalu proběhl v Plzni v termínu 17. – 22. srpna 2020.
Kvůli protiepidemickým opatřením, která ovlivňovala velkou část roku 2020, se přesunul z
původního termínu 15. - 19. června.
Umělci, kteří se zúčastnili festivalu: ZBIOK / DWA ZETA (PL), SKIRL (AUT), RUIN (AUT), Michal
Škapa aka Tron, Ondřej Vyhnánek aka X-Dog, TIMO, Jakub Janovský, Josef Sedlák aka Akrobad,
Tomáš Staněk aka Obras, Daniela Herodesová - FDU LS ŽČU
Festival byl realizován díky podpoře Ministerstva kultury ČR, Města Plzeň, Plzeňského kraje,
Plzeňské teplárenské, Městského obvodu Plzeň 1, Polského institutu, HETu, Graffnecku, Boelsu,
Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a dalším.
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2.3.6.

Barokní kulturní události

Na lednovém setkání partnerů a podporovatelů v prostorách DEPO2015 proběhla mezinárodní
konference „Co čeká baroko?“. On-line projev zde měl například Dr. Tobias Appl, krajský
pečovatel o domovské tradice v Horní Falci. Konference byla živě streamována pro české i pro
německé publikum. Proběhlo zde mimo jiné i představení plánovaného programu letních
barokních akcí včetně malé ochutnávky v podobě barokního ohňostroje. S původním plánem
samozřejmě velmi citelně zamíchala pandemie.
V rámci barokního festivalu Západočeské baroko, se společnost Plzeň 2015, z.ú. podílela na
přípravě doprovodného programu na následujících akcích:
▪
▪
▪
▪
▪

Barokní klášterní slavnosti v Tachově
Illusions Baroques Manětín
Dětské barokní odpoledne v Chotěšově
Baroko Valeč
Baroko Horšov

Illusions Baroques Manětín
V rámci projektu pak byly vytvořeny ještě překlady informačních cedulí na památkách (Klášter
Tachov, Muzeum sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku). I v letošním roce byl vydán již 3. ročník
Barokního magazínu, jehož 60.000 výtisků bylo distribuováno na více jak 300 turistických a
kulturních místech na obou stranách hranice.
Během roku se povedlo dokončit ze strany partnera projektu DEPO2015 všechny aktivity,
které byly součástí projektové dokumentace.

Barokní klášterní slavnosti v Tachově
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2.3.7.

Open A.i.R – Artist in Residence

Úspěšně proběhla umělecká rezidence Samuela Jamese (Austrálie), která měla být původně
součástí festivalu světla BLIK BLIK. Dalším realizovaným rezidenčním pobytem byla práce
Ilustratika.com, která měla být součástí původně plánované expozice Písmo a kaligrafie
(výstava, která byla přesunuta na druhou polovinu roku 2021). Výstup z této rezidence byl
realizován jako samoobslužný workshop a instalace byla umístěna v Tržnici DEPO2015.
Nedokončenou pak zůstala rezidence Nového cirkusu švýcarského uskupení Pieds Perchés. Z
důvodu omezení byla realizována pouze přípravná část pobytu a nebylo možné uskutečnit jeho
závěrečnou část včetně plánovaného workshopu pro veřejnost, která měla být také
programovou součástí festivalu Bonjour Plzeň!
Mimo tyto rezidence se uskutečnilo ještě dalších 8 rezidenčních pobytů v rámci českobavorského projektu Kultur-Kontakt-Kreativ.

2.3.8.

DEPO Street Food Market

Festivaly pouličního jídla, které se v DEPO2015 zdarma pořádají pravidelně třikrát ročně, patří
dlouhodobě mezi nejoblíbenější akce s návštěvností běžně okolo 5.000 lidí. Bohužel ani tento
festival jídla nezůstal ušetřen omezení, a tak zůstalo pouze u jedné akce, která se tradičně
uskutečnila v polovině února.

2.3.9.

Plzeň Design Week – Plzeň Design online trh

Každoroční plzeňská přehlídka designu Plzeň Design Week nemohla být v plánovaném termínu
prvního prosincového týdne kvůli proti koronavirovým opatřením realizována ve své klasické
podobě designového trhu s doprovodným programem přednášek, workshopů, akcí a výstav.
Dohromady jsme se rozhodli dát alespoň program, který měl v současné nelehké době pomoci
těm, o které jde především – tvůrcům a designérům. Jednalo se o vytvoření online katalogu a
představení značek na webu www.plzendesign.cz, Facebooku a Instagramu. V druhé části pak
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pro samotné značky byly vytvořeny praktické webináře a odborné přednášky, které se
zaměřovaly na vzdělání v oblasti efektivního využívání on-line nástrojů pro prodej a propagaci
specifických produktů a značek. Webináře byly pro značky poskytnuty zdarma.

Kampaň s názvem #podpormeceskydesign měla za úkol pomoci zviditelnit originální české
značky a zkusit přilákat více zákazníků do jejich e-shopů a na sociální sítě. Na
stránkách www.plzendesign.cz proto vzniklo online tržiště, kde si zájemci mohou prohlédnout
nabízené designové kousky a seznámit se s prací jednotlivých designérů. Všechny značky byly
zároveň formou příspěvků postupně představovány na nově založené facebookové
stránce Plzeň Design online trh.
Program webinářů pro značky zahrnoval:
- Web lidskou řečí / 2. 12. / 9–11
- Projděte svůj web / e-shop s UX designerem / 2. 12. / 13–16
- Jak funguje SEO a hlavní jeho zásady / 3. 12. / 9–11
- Jak prodávat přes Ig a Fb a jak tvořit obsah / 3. 12. / 13–16
Jak na efektivní propagaci na sociálních sítích / 4. 12. / 9–11
Celkem se aktivně zúčastnilo 23 designérských značek.

2.3.10.

Náplavka na Radbuze

V roce 2020 zaštiťovala společnost Plzeň 2015 a DEPO2015 programové aktivity na nově
vybudované Náplavce na Radbuze. Bylo zrealizováno celkem 5 akcí, 1 výstava a 8 filmových
projekcí s celkovou návštěvností téměř 4.000 osob. Další plánovaný program nemohl být
realizován kvůli proti epidemiologickým opatřením.
Do rozpočtu města byla pak vrácená nevyužitá dotace ve výši 221 tis. Kč.
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Náplavka na Radbuze, Busking Festival (Milan Svoboda), Finále Plzeň

2.3.11.

Industriální stezka

Industriální turismus je jednou z rozvojových strategií cestovního ruchu v Plzni a v souladu
s touto strategií došlo v minulém roce k vytvoření ucelené stezky se šesti zastaveními,
provázející návštěvníky celým historickým průmyslovým areálem DEPO2015. Na každém
zastavení mají návštěvníci možnost si pomocí QR kódu zhlédnout krátké video přibližující historii
areálu DEPO2015. Videi provází významné osobnosti spojené s tímto areálem. Tato stezka je
určena všem návštěvníkům DEPO2015. Díky poměrně silné pozitivní odezvě jak od návštěvníků,
tak od médií bude tato stezka v první polovině roku 2021 dále rozvíjena a rozšiřována tak, aby
pokryla širší spektrum návštěvníků zejména z řad rodin s dětmi.

2.4. Navazující udržitelné aktivity projektu Plzeň – EHMK 2015
Plzeň 2015, zapsaný ústav trvale udržuje hned několik projektů, jejichž odkaz sahá až k projektu
EHMK 2015. Patří mezi ně události jako festival světla a umění ve veřejném prostoru BLIK BLIK
(viz bod 2.2.3.), Evropský den sousedů (viz bod 2.3.3.), Barokní kulturní události (viz bod 2.3.6),
festival Treffpunkt (viz bod 2.3.1) i umělecké residence Open A.i.R (viz bod 2.3.7). Kromě akcí
k nim však patří i vzniklé spolky a jiné skupiny, které fungují dodnes:
Klub strážných andělů
Vzhledem k výrazným omezením kulturních akcí bylo dobrovolnictví využíváno zcela minimálně.
V průběhu roku došlo pouze k neformálním setkáním pro udržení kontinuity do dalších let.
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Skryté město
Mezi stěžejní aktivity Skrytého města patřily v roce 2020 Sousedské procházky skrytou Plzní,
které spolek pořádá už od roku 2014. Celkem 3 procházky v tomto roce prezentovaly minulost
a současnost mnoha neznámých lokalit a přivedly návštěvníky na skrytá místa. Účastníci
procházek se tentokrát prošli s Petrem Klímou v rámci PAM východní předměstí, další
procházka je pak zavedla do zákoutí Doubravky a poslední procházka s Miroslavem Antonem
provázela návštěvníky po pražských stopách v Plzni.

Pěstuj prostor
Spolek Pěstuj prostor, z.s. dále rozvíjel svou činnost v oblasti péče o veřejný prostor a
demokratizaci ve vztahu ke společnému prostředí. Z dlouhodobých projektů pokračoval např.
PAM (Plzeňský architektonický manuál), Den architektury či přednáškové cykly. V DEPO2015 se
spolek staral o komunitní zahradu Pěstírna DEPO, na které si zájemci mohli během roku
vypěstovat zeleninu i bylinky dle chuti.
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2.5. Klíčové (ko)produkce
Kulturní a další akce typu festivalů a veletrhů byly omezeny v roce 2020 i u dalších producentů
a většina z tradičních akcí byla buď přesunuta na jiné termíny v průběhu roku, nebo na roky
následující. Z toho, co se podařilo v prostorách DEPO2015 zrealizovat, bylo vysílací studio
postavené v autobusové hale k programu oslav Slavností svobody. Dále pak, zejména v průběhu
září, zde proběhla část programu Mezinárodního festivalu Divadlo a závěrečné předáváni cen
34. filmového Festivalu Finále Plzeň. Těsně před termínem konání byl zrušen veletrh Svět knihy
Plzeň a uskutečnilo se pouze několik jeho online debat s autory s účastí do 50 osob.

Slavnosti svobody – vysílací studio. Zdroj: www.slavnostisvobody.cz
V průběhu podzimu se podařil přesun do online prostředí díky vytvoření streamovacího studia
Streampoint. Nositelem projektu je Studio Zamlklých Mužů s podporou DEPO2015. Studio
Streampoint pomohlo například uskutečnit program filmového festivalu pro děti Juniorfest,
nebo festivalu cestovatelských filmů IRMF či předávání Národní ceny za studentský design. Toto
studio poskytlo prostor pro realizaci řady přednášek, webinářů a dalších on-line akcí, které by
jinak nemohly být uskutečněny.

Studio Streampoint.
Další program
V naší režii se podařilo kromě dvou desítek menších koncertů uskutečnit 3 velké open-air
koncerty na nádvoří a na pódiu pod bývalou čerpací stanicí v areálu DEPO2015. V červnu jsme
přivítali Vypsanou fixu a v červenci pak Monkey Bussiness a MIG 21. Těchto koncertů se
zúčastnilo dohromady přes 2.300 diváků. Další koncerty plánované na podzim již nebylo možné,
z důvodu omezení kulturních akcí, zrealizovat. Kromě vlastní programové produkce se Plzeň
- 25 -

2015, z. ú. podílela také na partnerských akcích a pronájmech, které se odehrávaly v DEPO2015.
Návštěvníci měli možnost zavítat na filmové události, festivaly tance i jídla, divadelní
představení, koncerty, vzdělávací i osvětové akce.

Koncerty Monkey Bussiness a MIG21

2.6. Centrum kreativního podnikání v DEPO2015
Vlivem odlivu návštěvníků a zejména klientů (nejen vlivem pandemie) došlo k rozhodnutí o
nutné restrukturalizaci ekonomicky nejméně soběstačných částí společnosti. V průběhu druhé
poloviny roku 2020 bylo rozhodnuto o ukončení Sdílených dílen, kde byl ukončen provoz tzv.
Makerspace pro širokou veřejnost. Dále pak byl zrušen provoz Coworkingu, a to zejména
z důvodu vytvoření nových „Hubů“ a sdílených kancelářských prostor v centru města
v prostorách SIT Plzeň. Naproti tomu technický stav budovy, kde sídlil Coworking, neodpovídá
moderním standardům. Celkově se Centrum kreativního podnikání zeštíhlilo a věnovalo se
udržitelným projektům a projektům, na kterých spolupracovalo s dalšími odděleními.
Kompletně v jeho režii byla například příprava projektu Plzeň Design Week (2.3.9), který se
podařilo uskutečnit v transformované podobě formou online trhu a vzdělávacích aktivit pro
prodejce a značky, nebo příprava Řemeslného kroužku pro děti, který se prozatím vzhledem
k vládním omezením nemohl uskutečnit.
Nicméně v dílnách, které se podařilo v minulých letech vybavit převážně nástroji a vybavením z
druhé ruky, nově sídlí Ateliér nábytku Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Plzeň
2015, z.ú. se tak nově může více soustředit na práci s talentovanými studenty a na prezentaci
jejich produktů. Tento krok je zároveň jednou částí, která zlepšuje finanční bilanci rozpočtu
společnosti.
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Druhou částí je pak pronájem kanceláří a Coworkingu. V roce 2020 bylo v DEPO2015 k dispozici
celkem 34 prostor kanceláří, pop up kontejnerových buněk, ateliérů a dalších prostor pro
podnikání, umění nebo míst pro jednorázové aktivity jako jsou obchodní setkání, školení a
podobně. Prostory pro dlouhodobý pronájem byly po většinu roku plně obsazeny a stále byl o
kancelářské prostory převis poptávky nad aktuální kapacitou. V důsledku pandemie a
v návaznosti na rozhodnutí statutárního města Plzně byla nájemcům nabídnuta možnost
poskytnutí dodatečných slev z nájemného. Této možnosti využilo 18 nájemců, přičemž celková
poskytnutá sleva byla ve výši přibližně 290 tis. Kč.
V průběhu roku došlo společně s utlumením celého provozu CKP i k postupnému ukončení
Coworkingu a služeb s ním souvisejících. Došlo k tomu zejména v důsledku vytvoření několika
moderních coworkingových prostorů Plzni, které vytvářejí přímou konkurenci Coworkingu
v DEPO2015. Zmíněné prostory jsou však v zásadně lepším technickém stavu, a tím pádem
poskytují lepší komfort pro uživatele.

2.7. Tržnice DEPO2015
Od roku 2018 funguje v části areálu zvaném Velký skleník Tržnice DEPO2015. Ve speciálních
designových kontejnerech a prosklených místnostech fungují stálé obchody podporující místní
malé podnikatele a tvůrce. V roce 2020 tu působily následující obchody: kadeřnictví, design
shop, obchod a showroom Venkovský dům Plzeňského kraje, drogerie s přírodními přípravky a
kosmetikou, plant store s pokojovými květinami a prodejna s módou od lokálních designérů.
Všechny obchody mají vlastní individuální otevírací dobu, ale současně se také dohodly na
společné otevírací době tři dny v týdnu: út, čt 10 – 18 a so 10 - 15 hodin.
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Programové aktivity v Tržnici DEPO2015 byly tentokrát spojeny zejména s akcemi, které se
konaly v celém areálu DEPO2015 jako například Svatební veletrh. Proběhla zde měnírna
oblečení SWAP, bezobalový trh nebo second hand and vintage Pop Up 1981. Po velkou část
roku byla Tržnice veřejnosti přístupná pouze v rámci prodejní doby drogerie, která nebyla
omezena vládními opatřeními. Krátké oživení prostoru tržnice nastalo na přelomu listopadu a
prosince, kdy přibyly dvě samoobslužné workshopové stanoviště – „Vytvoř si svůj baličák“ a
výstup rezidence Písmo a kaligrafie „Lesy v mlze“.

Workshopy: Vytvoř si svůj baličák a Lesy v mlze /Illustratika.com/
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3. Zpráva o hospodaření
3.1. Finance a rozpočet
Zpráva o hospodaření společnosti se týká období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Uvedené
částky, pokud není uvedeno jinak, jsou v tisících Kč.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
NÁKLADY
A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem
A.I.1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových
dodávek
A.I.2. Prodané zboží
A.I.3. Opravy a udržování
A.I.4. Náklady na cestovné
A.I.5. Náklady na reprezentaci
A.I.6. Ostatní služby
A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
A.II.7. Změna stavu zásob vlastní činnosti
A.III. Osobní náklady celkem
A.III.10. Mzdové náklady
A.III.11. Zákonné sociální pojištění
A.III.13. Zákonné sociální náklady
A.III.14. Zákonné sociální náklady
A.IV. Daně a poplatky celkem
A.IV.15. Daně a poplatky
A.V. Ostatní náklady celkem
A.V.16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
A.V.17. Odpis nedobytné pohledávky
A.V.18. Nákladové úroky
A.V.19. Kursové ztráty
A.V.22. Jiné ostatní náklady
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
A.VI.23. Odpisy dlouhodobého majetku
A.VI.26. Prodaný materiál
A.VI.27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
A.VII. Poskytnuté příspěvky
A.VII.28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami
A.VIII. Daň z příjmů
A.VI.29. Daň z příjmů
Náklady celkem

Hlavní
činnost
1.1.2020 31.12.2020
13 635

Hospodářská
činnost
1.1.2020 31.12.2020

4 240

1 228

0
16
185
8 857

11
44
20
26
2 115

0

6

0
12 153
9 693
2 452
3
5
7

6
1 544
1 279
265
0
0

7
832
2
7
14
305
504

12
71
0
38
0
5
28

1 406

337

1 388
18
0
3

174
0
163
0

3

0

0
0
28 036

275

337

3 444

12

275
5 689
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VÝNOSY
B.I. Provozní dotace
B.I.1. Provozní dotace
B.II. Přijaté příspěvky
B.II.3. Přijaté příspěvky (dary)
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
B.IV. Ostatní výnosy celkem
B.IV.5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a
penále
B.IV.8. Kurzové zisky
B.IV.9. Zúčtování fondů
B.IV.10. Jiné ostatní výnosy
B.V. Tržby z prodeje majetku celkem
B.V.11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku
B.V.13. Tržby z prodeje materiálu
Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
A.VII.29. Daň z příjmů
D. Výsledek hospodaření po zdanění

19 810
19 810

Hospodářská
činnost
1.1.2020 31.12.2020
2 720
2 720

30
30

0
0

2 800
2 437
0

6 585
346
63

278
450
1 709
55
53

0
0
283
0
0

2
25 132
- 2 904

0
9 651
4 237

Hlavní činnost
1.1.2020 31.12.2020

0

275

- 2 904

3 962

V porovnání s předchozím obdobím byly celkové náklady i výnosy ovlivněny pandemií COVID19, kdy došlo k výraznému omezení provozu především v jarních a podzimních měsících. To
mělo z následek pokles výnosů i nákladů oproti roku 2019.
Náklady společnosti byly tvořeny zejména běžnými náklady na provoz objektů DEPO2015
a KD Peklo (energie, úklid, odpady, apod.), náklady na provoz společnosti a náklady spojenými
s realizací jednotlivých projektů. Část nákladů společnosti také představují náklady spojené
s pořízením drobného hmotného a nehmotného majetku a odpisy dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku.
Výnosy společnosti zahrnují především:
•
•
•
•
•
•
•

Provozní dotace z rozpočtu Statutárního města Plzeň v celkové výši 15 900 tis. Kč.
Dotaci z rozpočtu Statutárního města Plzeň na realizaci náplně letního projektu
„Náplavka u Radbuzy“ ve výši 479 tis. Kč
Tři dotace od Statutárního města Plzně na realizaci tří rezidenčních pobytů umělců
v celkové výši 101 tis. Kč.
Dotaci poskytnutou Kanceláří primátora města Plzně na projekt každodenního
prázdninového kulturního programu „DEPO v LETU“ ve výši 200 tis. Kč.
Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na „Udržitelnost projektu Plzeň – EHMK2015“ ve
výši 2 300 tis. Kč.
Dotace z rozpočtu Úřadu městského obvodu Plzeň 1 na realizaci nově vzniklého
festivalu pouličního umění „WALLZ: Pilsen street art festival“ ve výši 60 tis. Kč.
Dotace z rozpočtu Úřadu městského obvodu Plzeň 3 na realizaci výstavy „GÓÓÓL:
Hrdinové české kopané“ ve výši 30 tis. Kč.
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•
•
•
•
•
•

Dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky na podporu projektu „WALLZ:
Pilsen street art festival“ ve výši 405 tis. Kč.
Dotaci z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS: ČR – Svobodný stát Bavorsko
na projekt „Barokní region Čechy Bavorsko“ reg. č. 153 ve výši 1 362 tis. Kč.
Dotaci z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS: ČR – Svobodný stát Bavorsko
na projekt „Kultur|Kontakt|Kreativ“ reg. č. 274 ve výši 1 694 tis. Kč.
Výnosy získané v souvislosti s poskytováním služeb v rámci hlavní činnosti (především
z prodeje vstupného) ve výši 2 766 tis. Kč.
Výnosy v rámci vedlejší činnosti, především poskytování služeb (služby spojené
s nájmy, reklamní činnost, apod.), pronájmů a prodeje reklamních předmětů
a vlastních výrobků v celkové hodnotě 6 931 tis. Kč.
Výnosy z odpisů dlouhodobého majetku financovaného z poskytnutých investičních
dotací představují částku ve výši 735 tis. Kč.
3.2. Fondy společnosti
Vývoj a konečný stav fondů

Vlastní jmění
Fondy

Stav na
počátku
období
2 773
455

Přírůstky

Úbytky

Stav na
konci
období

423

815

2 380

283

450

288

Přírůstek vlastního jmění zahrnuje:
• Pořízení stretchového stanu FreeForm tent z projektu „Kultur|Kontakt|Kreativ“ reg. č.
274 výši 343 tis. Kč.
• Pořízení souboru krátkých hraných videí o historii DEPO2015 z dotace poskytnuté
z rozpočtu Plzeňského kraje v hodnotě 80 tis. Kč.
Úbytek vlastního jmění zahrnuje:
• Poměrná část odpisů majetku pořízeného z dotace účtovaných do výnosů v částce
815 tis. Kč
Přírůstek fondů zahrnuje:
•

Dar z rozpočtu města Plzně ve výši 283 tis. Kč, který bude využit na úhradu provozních
nákladů v roce 2021

Úbytek fondů zahrnuje:
• Nadační příspěvek z Grantového programu Plzeňského Prazdroje z roku 2019 ve výši
450 tis. Kč byl v roce 2020 po dohodě s poskytovatelem částečně využit ke krytí
nákladů zrušeného projektu BLIK BLIK – festival světla a umění ve veřejném prostoru a
nově zařazeného projektu BLIK BLIK – Digitální herna. Zbytek účelového fondu
určeného na vzdělávání zaměstnanců ve výši 5 tis. Kč bude využit v roce 2021
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3.3. Rozvaha společnosti ke dni 31. 12. 2020

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
A.I Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
A.II Dlouhodobý hmotný majetek celkem
2. Umělecká díla, předměty a sbírky
3. Stavby
4. Hmotné movité věci a jejich soubory
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
A.IV Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
2. Oprávky k softwaru
3. Oprávky k ocenitelným právům
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
6. Oprávky ke stavbám
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům
hmotných movitých věcí
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B. Krátkodobý majetek celkem
B.I. Zásoby celkem
1. Materiál na skladě
5. Výrobky
7. Zboží na skladě a v prodejnách
B.II Pohledávky celkem
1. Odběratelé
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci
8. Daň z příjmů
10. Daň z přidané hodnoty
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
B.III Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Peněžní prostředky v pokladně
3. Peněžní prostředky na účtech
B.IV Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

Stav
k prvnímu dni
účetního
období
5 917
5 315
3 855
1 460
0
17 795
195
7 302
8 927
1 287
84
- 17 193
- 3 855
- 1 240
0
- 4 319

Stav
k poslednímu
dni účetního
období
5 451
4 602
3 038
1 460
104
16 502
195
7 838
8 469
0
0
- 15 653
- 3 038
- 1 395
-17
- 4 960

- 6 492

- 6 243

- 1 287
9 413
698
109
70
519
7 261
1 852
147
77
13
157
0
4 066
5
1 060
- 116
1 317
285
1 032
137
137
15 330

0
7 435
189
42
39
108
5 941
1 302
136
88
7
0
23
3 379
335
950
- 279
1 174
217
957
131
131
12 886
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PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem
A.I Jmění celkem
1. Vlastní jmění
2. Fondy
A.II Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
B.III Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění
8. Daň z příjmu
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
18. Krátkodobé úvěry
22. Dohadné účty pasivní
B.IV Jiná pasiva celkem
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Stav
k prvnímu dni
účetního
období
3 965
3 228
2 773
455
737
0
129
608
11 365
8 501
1 058
354
828
413
0
119
150
4 965
614
2 864
0
2 864
15 330

Stav
k posledním
u dni
účetního
období
4 463
2 668
2 380
288
1 795
1 058
0
737
8 423
5 490
883
304
744
368
118
105
0
2 550
418
2 933
93
2 840
12 886

Změny v položkách dlouhodobého majetku:
Ústav pokračoval se souhlasem vlastníka v technickém zhodnocování objektu DEPO2015
ve výši 536 tis. Kč. Jednalo se např. o úpravy zázemí Autobusové haly, úpravy podlahy
v prostoru Ateliéru, zakrytí a vyztužení servisních jam ve výstavním prostoru a další drobná
technická zhodnocení. Další technická zhodnocení budou pokračovat.
V měsíci září byl v rámci projektu Industriální stezka do majetku společnosti pořízen soubor
krátkých hraných videí o historii DEPO2015 souhrnné hodnotě 104 tis. Kč.
V rámci projektu „Kultur|Kontakt|Kreativ“ reg. č. 274 byl pořízen stretchový stan FreeForm
tent v hodnotě 381 tis. Kč.
Do majetku společnosti byla také pořízena formátovací pila v hodnotě 67 tis. Kč a 2 projektory
OPTOMA v celkové ceně 91 tis. Kč.
K 31. 12. 2020 bylo rozhodnuto o vyřazení dlouhodobého majetku v celkové pořizovací výši
1 378 tis. Kč z důvodu jeho další nepoužitelnosti. Jednalo se o majetek pořízený převážně

- 33 -

v letech 2014 a 2015 a tento majetek byl k datu vyřazení plně odepsán.
Také došlo v průběhu roku k prodeji nepotřebného majetku v pořizovací výši 1 724 tis. Kč.
Jednalo se o tzv. Autobus 2015 včetně stanu a vysokozdvižný vůz DESTA.
Společnost během roku 2020 průběžně čerpala krátkodobé úvěry, které jsou určeny na
předfinancování nákladů spojených s projekty Barokní region Čechy Bavorsko, reg. č. 153
a Kultur|Kontakt|Kreativ, reg. č. 274. K 31. 12. 2020 byla výše čerpání pro jednotlivé projekty
následující:
•
•

Barokní region Čechy Bavorsko, reg. č. 153 – 0 tis. Kč
Kultur|Kontakt|Kreativ, reg. č. 274 – 2 550 tis. Kč

4. Přílohy a doplňující informace
Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Seznam zaměstnanců platný ke dni 31. 12. 2020
Příloha č. 2 – Účetní závěrka za rok 2020
Odkazy web
Kreativní zóna DEPO2015
Tržnice DEPO
Udržitelné výstupy projektu Plzeň 2015
Facebooková stránka DEPO2015
Facebooková stránka Tržnice DEPO

www.depo2015.cz
www.trznicedepo.cz
www.plzen2015.cz
www.facebook.com/depo2015
www.facebook.com/TrzniceDEPO

Vydala Plzeň 2015, zapsaný ústav.

V Plzni dne 17. 6. 2021
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Příloha č. 1

Seznam zaměstnanců společnosti Plzeň 2015, z.ú platný ke dni 31. 12.
2020
Oddělení / jméno
Suchánek Jiří
Benýr Jiří
Hrbáčková Adéla
Konrádová Simona
Kopecká Lenka
Jan Štěpán
Krákorová Barbora
Liška Kamil
Majnerová Kateřina
Matoušková Ladislava
Žáková Jana
Klička Jakub
Kopp Pavel
Kožíšek Josef
Liška Ondřej
Pekař Roman
Vičan Lucie
Opl Ivo
Přibáňová Adéla
Rychlíková Soňa
Švarc František
Kaslová Lucie
Kohoutová Tereza
Jindřich Jindřich

název pozice

úvazek

Administrativa
ředitel
finanční manažer
finanční administrátorka
právník
asistentka ředitele, HR manager
Program
programový ředitel
zástupkyně programového ředitele, vedoucí produkce
event specialista
administrativní pracovnice programové sekce
event specialista
sales and event specialista
Provoz DEPO2015
vedoucí recepce
provozní ředitel DEPO2015
správce DEPO2015
správce DEPO2015
vedoucí technické produkce
provozní DEPO2015
Centrum kreativních průmyslů
vedoucí vývoje a výroby
mistr otevřené dílny
administrativa a produkce Centra kreativního podnikání
manažer Centra kreativního podnikání
Obchod a marketing
manažerka marketingu
social media specialista
Česko-německé vztahy
manažer česko-bavorských vztahů

1
1
1
0,75
1
1
0,6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,8
0,8
1
1
1
0,5
0,9
22,35

KD Peklo
Sporková Václava
Sklenářová Daniela

vedoucí (KD Peklo)
administrativa

0,5
1
1,5
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Příloha č. 2 Účetní závěrka za rok 2020
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Příloha k účetní závěrce
Účetní závěrka se sestavuje ke dni 31. 12. 2020
(za účetní období 1. 1. - 31. 12. 2020)
(údaje v tis. Kč, není-li stanoveno jinak)

Plzeň 2015, zapsaný ústav
Obecné údaje
Plzeň 2015, zapsaný ústav
Plzeň, Presslova 2992/14, PSČ 301 00
IČ: 291 09 124
DIČ: CZ 291 09 124
Ústav je veden u KS v Plzni, oddíl U, vložka 78.
Ústav byl založen na dobu neurčitou.
Zakladatelem je:
Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, se sídlem náměstí Republiky 1, PSČ 301 00
Jako předmět činnosti zapsaného ústavu jsou zapsány následující činnosti:
▪
zajištění udržitelnosti programové náplně projektu Plzeň - Evropské hlavní město
kultury 2015, včetně projektů zaměřených na zahraniční spolupráci,
zejména na česko-německou přeshraniční spolupráci
▪
provoz kreativní zóny v souladu s předmětem činnosti ústavu
▪
rozvoj kreativních průmyslů
▪
rozvoj inovativních řešení pro marketing a turismus s důrazem na jejich digitální formy
▪
provoz otevřené řemeslné dílny a souvisejících kurzů
▪
vydavatelská činnost
▪
pořádání školení, workshopů, coachingu a dalšího vzdělávání
▪
poradenství a zprostředkovatelská činnost pro neziskové subjekty
Jako předmět podnikání zapsaného ústavu jsou zapsány následující činnosti:
▪
výroba a prodej produktů kreativních odvětví
▪
poradenství a zprostředkovatelská činnost pro podnikatelské subjekty
▪
provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení
▪
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních
a obdobných akcí
▪
velkoobchod a maloobchod
▪
pronájmy prostor
▪
ubytovací služby
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Správní rada ke dni 31. 12. 2020:
Martin Baxa, dat. nar. 16. září 1975
Eliška Bartáková, dat. nar. 13. srpna 1957
Michal Cimický, dat. nar. 21. května 1978
Josef Mištera, dat. nar. 13. prosince 1955
Václav Pach, dat. nar. 22. října 1976
Petr Pelcl, dat. nar. 3. května 1976
Alena Svobodová, dat. nar. 14. října 1953
Petra Smolíková, dat. nar. 22. května 1966
David Šlouf, dat. nar. 4. května 1973
Dozorčí rada ke dni 31. 12. 2020:
Tomáš, Bernhardt, dat. nar. 3. října 1968
Ilona Jehličková, dat. nar. 12. října 1963
Roman Sedláček, dat. nar. 6. října 1968
Dana Stanková, dat. nar. 2. listopadu 1964
Miloslava Šlajsová, dat. nar. 17. října 1952
Milan Šupík, dat. nar. 28. prosince 1964
Zapsaný ústav je řízen ředitelem Jiřím Suchánkem.
Vklady:
Vklad zakladatele činí 1 000,- Kč.
Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu 2020
V průběhu roku 2020 nedošlo k obměně správní rady společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav.
V průběhu roku 2020 došlo k obměně dozorčí rady společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav.
Dne 7. 2. 2020 zaniklo členství v dozorčí radě Miloslavě Šlajsové, zápis v OR byl proveden
13. 6. 2020.
Dne 7. 2. 2020 zaniklo členství v dozorčí radě Iloně Jehličkové, zápis v OR byl proveden
13. 6. 2020.
Dne 17. 2. 2020 vzniklo členství v dozorčí radě Miloslavě Šlajsové, zápis v OR byl proveden
6.1.2021.
Dne 17. 2. 2020 vzniklo členství v dozorčí radě Iloně Jehličkové, zápis v OR byl proveden
13. 6. 2020.
Změny, o kterých bylo rozhodnuto Usnesením Krajského soudu
č.j. U 78/RD180/KSPL dne 27. 5. 2020 a které byly do OR zapsány dne 13. 6. 2020:

v Plzni,
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Vymazává se:
Předseda dozorčí rady Miloslava Šlajsová, den vzniku členství 7. 2. 2017
Člen dozorčí rady Ilona Jehličková, den vzniku členství 7. 2. 2017
Zapisuje se:
Člen dozorčí rady Miloslava Šlajsová, den zániku členství 7. 2. 2020
Člen dozorčí rady Ilona Jehličková, den zániku členství 7. 2. 2020
Člen dozorčí rady Ilona Jehličková, den vzniku členství 17. 2. 2020
Člen dozorčí rady Miloslava Šlajsová, den vzniku členství 17. 2. 2020
Změny, o kterých bylo rozhodnuto Usnesením Krajského soudu
č.j. U 78/RD190/KSPL dne 6. 5. 2021 a které byly do OR zapsány dne 26. 5. 2021:

v Plzni,

Vymazává se:
Člen dozorčí rady Dana Stanková, den vzniku členství 30. 4. 2019

1. Zaměstnanci společnosti
2019
Celkem
Průměrný počet zaměstnanců

2020
z toho *:

25

Celkem
24

1

z toho *:
1

Osobní náklady celkem

17 837

1 306

13 697

1 255

Z toho: Mzdové náklady

13 924

975

10 972

938

3 909

331

2 717

317

Zákonné sociální náklady

2

0

3

0

Ostatní sociální náklady

2

0

5

0

Zákonné pojištění

Pozn.: * členové statutárních orgánů a jiných orgánů stanovených zakládací listinou

2. Odměny a funkční požitky členů správní a dozorčí rady
Členové správní i dozorčí rady vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu.
Členům nebyly poskytnuty zálohy, úvěry či půjčky.
Se žádnou z výše uvedených osob neuzavřela společnost obchodní smlouvy.
3. Další skutečnosti
Ústav není společníkem v žádné účetní jednotce s neomezeným ručením. Nevlastní žádné
majetkové cenné papíry ani podíly.
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Celková odměna auditora za povinný audit roční účetní závěrky je 55 000 Kč.
Účetní zásady a pravidla, používané v účetní jednotce
Při účtování jsou dodržovány obecné účetní metody a zásady, dané jak zákonem 563/91 Sb.
o účetnictví, tak vyhláškou 504/2002 Sb., které jsou pro potřeby účetní jednotky dále
specifikovány:
a/ ocenění nakupovaných DHM, DNM na úrovni pořizovací ceny při zahrnutí všech
nákladů spojených s pořízením (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek,
jehož pořizovací cena je vyšší než 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok;
o dlouhodobém nehmotném majetku se účtuje, pokud je jeho pořizovací cena vyšší
než 60 tis. Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok);
b/ přepočet cizí měny na korunu českou se řídil dnem uskutečnění účetního případu a byl
používán denní kurs vyhlašovaný ČNB;
c/ odpisy nehmotného majetku jsou stanoveny rovnoměrně, zahájeny jsou měsíc
následující po pořízení, dlouhodobý hmotný majetek je odpisován rovnoměrně od
měsíce pořízení;
d/ účtování zásob v roce 2020 bylo prováděno způsobem B
-

-

oceňování zásob vytvořených vlastní činností je prováděno vlastními náklady
zahrnujícími – přímé náklady, přímé mzdy a ostatní přímé náklady
nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou
výdej zásob ze skladu
▪ je u zásob nakupovaných oceňován váženým aritmetickým průměrem
pořizovacích cen zásob, tzn. cen včetně nákladů s pořízením souvisejících
(dopravné, poštovné, apod.)
▪ je u vlastních zásob oceňován vlastními náklady

oceňování zásob vytvořených vlastní činností je prováděno vlastními náklady

4. Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
Žádné významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nenastaly.
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Doplňující údaje k výkazům
a) Oblast výnosů a nákladů v dělení na hlavní a hospodářskou činnost
Výsledek hospodaření
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkem

2019
-4 069
4 198
129

2020
- 2 904
3 962
1 058

b) Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a nedoplatky
u finančního úřadu
Všechny takové závazky byly řádně a v termínu uhrazeny, k rozvahovému dni společnost
takové závazky nemá.
c) Finanční a jiné závazky, které nejsou obsažené v rozvaze
K rozvahovému dni společnost takové závazky nemá.
d) Způsob zjištění základu daně
Při zjištění základu daně společnost vycházela z podrobně vedeného účetnictví, kde
jednotlivým akcím/činnostem byly účtovány přímo související náklady a výnosy.
e) Přijaté dary
Ústav získal v roce 2019 nadační příspěvek z Grantového programu Prazdroj lidem ve výši
455 tis. Kč. Příspěvek byl rozdělen na částku 450 tis. Kč určenou na realizaci projektu BLIK BLIK
– festival světla a umění ve veřejném prostoru 2020 a na částku 5 tis. Kč určenou na vzdělávání
zaměstnanců. Vzhledem k vládním nařízením nebylo možné projekt realizovat. Na základe
uzavřeného dodatku bylo umožněno čerpání nadačního příspěvku také na nový projekt BLIK
BLIK - digitální hřiště, který zrušený projekt nahradil a byl realizován v průběhu července a
srpna 2020. V roce 2020 byla vyčerpána částka určená na realizaci samotného projektu.
Částka určená na vzdělávání zaměstnanců ve výši 5 tis. Kč byla vyčerpána až v roce 2021.
Ústav získal nadační příspěvek od Nadace VIA ve výši 30 tis. Kč na realizaci projektu Evropský
den sousedů 2020.
Ústav získal dar od Statutárního města Plzeň bez účelového určení ve výši 283 tis. Kč. Tento
dar nebyl v průběhu roku 2020 čerpán.
f) Úvěry
Společnost ukončila čerpání bankovního úvěru v souvislosti s předfinancováním projektu
Česko-bavorská kulturní platforma reg. č. 73 od Komerční banky a.s.. Tento úvěr byl v průběhu
roku 2020 splacen v plné výši a úvěrový účet uzavřen.
Společnost měla uzavřenu smlouvu o bankovním úvěru v souvislosti s předfinancování
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projektu Barokní region Čechy Bavorsko reg. č. 153 od Komerční banky a.s.. K 31. 12. 2020
společnost tento bankovní úvěr nečerpala. Úroky jsou hrazeny měsíčně, přičemž úroková
sazba se skládá z fixní části ve výši 1,72 % a pohyblivé části, odvozené od sazby 1M PRIBOR
(v roce 2020 průměrná sazba ve výši 0,83%).
Společnost
čerpala
bankovní
úvěr
v souvislosti
s předfinancování
projektu
Kultur|Kontakt|Kreativ reg. č. 274 ve výši 2.550 tis. Kč od Komerční banky a.s. Úroky jsou
hrazeny měsíčně, přičemž úroková sazba se skládá z fixní části ve výši 1,72 % a pohyblivé části,
odvozené od sazby 1M PRIBOR (v roce 2020 průměrná sazba ve výši 0,83%).
g) Přijaté dotace
Účel

Poskytovatel
Statutární město Plzeň
Statutární město Plzeň
Statutární město Plzeň
Statutární město Plzeň
Statutární město Plzeň
Statutární město Plzeň
Úřad městského obvodu
Plzeň 1
Úřad městského obvodu
Plzeň 3
Plzeňský kraj
Ministerstvo kultury ČR
Přeshraniční spolupráce ČR
– Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014 - 2020
Přeshraniční spolupráce ČR
– Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014 - 2020

Provozní dotace
Náplavka u Radbuzy 2020
DEPO v LETU
Rezidence – Festival světla BLIK BLIK 2020
Rezidence – Otevřená rezidence – Nový cirkus
Rezidence – Výstava Písmo a kaligrafie
WALLZ: Pilsen street art festival

15 900 000,00
478 454,82
200 000,00
43 600,00
14 905,60
42 800,00
60 000,00

Interaktivní expozice GÓÓÓL: Hrdinové české
kopané
Udržitelnost projektu Plzeň – EHMK 2015
WALLZ – Pilsen street art festival

2 300 000,00
405 000,00

Barokní region Čechy Bavorsko, reg. č. 153

1 361 467,53

Kultur|Kontakt|Kreativ, reg. č. 274

1 694 096,33

CELKEM
•

Částka Kč
celkem

30 000,00

22 530 324,28

investiční dotace v roce 2020

Částka ve výši 343 tis. Kč z dotace z cíle EÚS na projekt Kultur|Kontakt|Kreativ, reg. č. 274 byla
využita pořízení dlouhodobého hmotného majetku, konkrétně na pořízení stretchového stanu
FreeForm tent.
Částka ve výši 80 tis. Kč z dotace poskytnuté Plzeňským krajem byla využita pořízení
dlouhodobého nehmotného majetku, konkrétně na pořízení souboru krátkých hraných videí
o historii DEPO2015.
h) Vývoj a konečný stav fondů ústavu
Ústav v roce 2020 čerpal 450 tis. Kč z příspěvku z Grantového programu Plzeňského Prazdroje.
Částka ve výši 5 tis. Kč určených na vzdělávání zaměstnanců bude čerpána v průběhu roku
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2021.
Ústav v roce 2020 obdržel dar ve výši 283 tis. Kč. Tento dar nebyl v roce 2020 čerpán a bude
využit na krytí nákladů v roce 2021.
i) Majetek zatížený předkupním právem a věcným břemenem
Společnost nevlastní žádný majetek zatížený předkupním právem ani věcným břemenem.
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek

Počáteční Přírůstek
stav

Úbytek

Konečný Oprávky Zůstatková
stav
hodnota

Software

3 855

0

- 817

3 038

3 038

0

Ocenitelná práva

1 460

0

0

1 460

1 395

65

0

104

0

104

17

87

195

0

0

195

0

195

Stavby

7 302

536

0

7 838

4 960

2 878

Hmotné movitě věci

8 927

540

- 998

8 469

6 243

2 226

Ostatní dl. hmotný majetek
Nedokončený dl. hmotný
majetek
CELKEM

1 287

0

- 1287

0

0

0

84
23 110

0
1 180

- 84
- 3 186

0
21 104

0
15 653

0
5 451

Ostatní dl. nehmotný majetek
Umělecká díla, předměty a
sbírky

Ústav provozoval v roce 2020 svoji činnost ve vypůjčeném objektu DEPO2015 a KD Peklo.
Se souhlasem vlastníka ústav pokračoval v technickém zhodnocování objektu DEPO2015
ve výši 536 tis. Kč.
V rámci projektu Kultur|Kontakt|Kreativ reg. č. 274 byl zakoupen stretchový stan FreeForm
tent v hodnotě 381 tis. Kč.
V rámci projektu Industriální stezka DEPO2015 byl pořízen soubor krátkých hraných videí
o historii DEPO2015 v hodnotě 104 tis. Kč
Pro potřeby Centra kreativního podnikání byla pořízena formátovací pila v hodnotě 67 tis. Kč.
Byly také zakoupeny dva projektory OPTOMA v celkové ceně 91 tis. Kč.
V průběhu roku společnost vyřadila nepotřebný dlouhodobý majetek v celkové výši 1378 tis.
Kč. Tento majetek byl ke dni vyřazení účetně odepsán.
V průběhu roku, došlo také k prodeji dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací výši 1 724
tis. Kč.

- 45 -

K 31. 12. 2020 došlo k odpisu zmařené investice, konkrétně projektu na úpravu veřejného
prostranství u 21. ZŠ ve výši 84 tis. Kč. V návaznosti na tuto skutečnost došlo také odpisu
dotace, ze které byl projekt hrazen ve výši 80 tis. Kč.
5. Významné položky ve výkazu zisku a ztrát a rozvahy
Žádné významné položky v roce 2020 ústav neeviduje.
6. Doplňující informace
Počátkem roku 2020 se začal na celém světě šířit koronavirus COVID-19, který významně
ovlivnil celosvětové dění a fungování prakticky všech oblastí života. Společnost Plzeň 2015 byla
stejně jako většina společností nucena na nastalou situaci reagovat. V průběhu roku 2020
došlo hned k několika aktualizacím rozpočtu a společnost se zaměřila na vyhledávání
podpůrných programů ke zmírnění dopadů pandemie, které byly vypsány vládou České
republiky.
Z dostupných programů bylo využito podpory z programů na podporu udržení zaměstnanosti
Antivirus A, Antivirus C a Antivirus A+. Celkově bylo v průběhu roku z programu Antivirus A
získáno 268 tis. Kč z programu Antivirus A+ 561 tis. Kč. V rámci programu Antivirus C pak bylo
společnosti odpuštěny platby sociálního pojištění ve výši 536 tis. Kč.
Dále byly podány žádosti do speciálního dotačního programu COVID – Kultura podporu
subjektů v oblasti kultury. Do konce roku 2020 společnost neobdržela rozhodnutí ve věci
poskytnutí podpory. Dne 14. 2. 2021 obdržela společnost rozhodnutí o přiznání dotace na krytí
nákladů na zrušený projekt BLIK BLIK – Festival světla 2020 ve výši 86 tis. Kč. Tato dotace bude
uvedena ve výnosech roku 2021. Druhá žádost na kontinuální činnost byla zamítnuta.
Společnosti se i díky výše uvedeným čerpaným podporám podařilo udržet stabilní finanční
zajištění své činnosti a předpokládá, že i v následujících obdobích nedojde k ohrožení její
fungování a financování.
Ze strany společnosti došlo ve spolupráci se zakladatelem a vlastníkem provozovaných objektů
městem Plzeň k poskytnutí slevy dlouhodobým nájemcům, kteří byli postiženi dopady
pandemie COVID-19. Slevy z nájemného byly poskytovány ve dvou vlnách a to za období
duben až září a říjen až prosinec. I díky této podpoře se podařilo udržet prakticky všechny
dlouhodobé nájemce prostor.
7. Způsob vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019
Zisk z roku 2019 ve výši 129 238,33 Kč byl přeúčtován na účet nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let.

V Plzni 15. 6. 2021
Ing. Jiří Suchánek
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