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1. Úvod
Společnost Pueblo – archeologická společnost, o.p.s. založena dne: 1. 9. 2009 obdržela
povolení od Ministerstva kultury České republiky č. j. MK1754212010 OPP ze dne 31. 08.
2010 k provádění archeologických výzkumů na území Středočeského kraje a kraje Vysočina.
Dále uzavřela dohodu s Akademií věd České republiky ze dne 13. 09. 2010 o rozsahu a
podmínkách provádění archeologických výzkumů.

2. Cíle společnosti na rok 2011
Cílem společnosti je plně naplňovat poslání dané zakládací listinou, tedy především ochrana
a záchrana historických a archeologických památek, výchova a vzdělávání v oblasti
archeologie a památkové péče.
Aby společnost mohla plně naplnit zmíněné cíle je především zapotřebí vystavět tři základní
pilíře pro chod společnosti:
1. Vybudovat kvalitní tým, zajišťující služby dle zakládací listiny a chod společnosti.
2. Specifikovat územní rozsah, kde bude společnost působit v koordinaci s ostatními
oprávněnými organizacemi sdruženými v regionálních komisích.
3. Naplňovat badatelský záměr společnosti při provádění vybraných (k tomu účelu vhodných)
záchranných archeologických výzkumů, které budou prezentovány na odborných a
sympóziích a výstupy budou publikovány v odborné literatuře.
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3. Organizační struktura společnosti
Správní rada:
Doc. Pavel Vařeka, PhD. (předseda správní rady)
Mgr. Marian Krucký
Mgr. David Daněček

Dozorčí rada:
Mgr. Jan Turek (předseda dozorčí rady)
Mgr. Josef Hložek
Mgr. Linda Pilařová

Ředitel společnosti:
Mgr. Pavel Hušták
Zaměstnanci:
PhDr. Miloslav Slabina - Místoředitel pro vědu a výzkum
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4. Přehled činnosti v roce 2010
Se vznikem společnosti bylo nezbytné vytvořit:
1. logo společnosti
2. webové stránky společnosti – www.pueblo-ops.cz
3. Organizační zázemí ve Středočeském kraji na adrese:
Podjavorinské 1601/8
Praha
a kraji Vysočina na adrese:
Na Hliništi 2039/49
Jihlava
4. Vytvoření podkladů pro činnost společnosti:
Vzor dohody o provádění Záchranného archeologického výzkumu (dále
jen ZAV),
Formuláře pro ZAV,
Databáze pro ZAV,
Ostatní úředně organizační složky.
Společnost zahájila činnost dle zakládací listiny na ZAV formou dohledu na stavebních akcích:
1/2010, Středočeský kraj, Štíhlice – výstavba vodovodu
2/2010, kraj Vysočina, Třesov – prodloužení vodovodu
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5. Účetní uzávěrka za rok 2010
(schválena dne 1. 2. 2011)

Příloha k přiznání DPPO za rok 2010
PUEBLO-archeologická společnost, o.p.s.
IČO 28966465
Sídlo: Podjavorinské 1601/8,149 00 Praha 4
Datum vzniku: 24.7.2009
Činnost: obecně prospěšná společnost zaměřená na
ochranu,záchranu,dokumentaci a výzkum archeologických,stavebních a jiných
historických památek a výchovu a vzdělávání v oblasti archeologie a památkové
péče
Majetkový vklad zakladatele: Kč 1.000,-Zakladatel společnosti: Mgr.Pavel Hušták
Dnem účetní uzávěrky je 31.12.2010

Výnosy z hlavní činnosti za rok 2010:
CELKEM:

Kč 6.610,--

Náklady na hlavní činnost za rok 2010:
CELKEM:
Kč 20.031,--

Hospodářský výsledek před zdaněním: ztráta Kč 13.420,95
Hospodářský výsledek po zdanění: 0
Daň z příjmů: 0

Společnost prozatím nevlastní žádný hmotný odepisovaný či
neodepisovaný majetek, jen má založený účet u banky a má fin.
prostředky v pokladně, zůstatek k 31.12.2010 je Kč 3.579,05.
Společnost se zabývá činností uvedenou v předmětu činnosti, pro
kterou byla založena, tudíž ne za účelem podnikání. V budoucnu se
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oddělení obou činností, hlavní i hospodářské bude v účetnictví řešit
rozlišením na střediska.
Prozatím je však činnost pouze minimální.

Rekapitulace výnosů:
Archeologický výzkum
Úroky
Rekapitulace nákladů:
Služby-web,poštovné…
Ost .náklady-zřízení o.p.s.
Fin.náklady

K č 6.610,-Kč
0,05
Kč 6.680,-Kč 12.040,-Kč 1.311,--

ROZDÍL: ztráta Kč 13.420,95

V Praze 31.ledna 2011

Mgr. Pavel Hušták

Vyhotovila: Eva Štiková 606604647
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