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A. ČINNOST NAKLADATELSTVÍ 
 

 

V roce 2008 jsme vydali 

a) nové tituly: 
- Terezínské studie a dokumenty 2007 …………………………432 ks 

- Theresienstaedter Studien und Dokumente 2007 ……………...459 ks 

- Pražský rabinát ……………………………………………….1 516 ks 

 

b) dotisk těchto titulů: 
- Propagační leták Staronové a Jeruzalémské synagogy v šesti jazycích (anglicky, německy, 

hebrejsky, španělsky, francouzsky a česky) …………………..224 400 ks 

 

c) informační brožura …………………………………………...1 750 ks 

 

V současné době připravujeme edici sedmi titulů s dosud vynaloženými náklady za 353 tisíc 

Kč. 

  

V roce 2009 jsme prodali 2834 ks knih za 455 tisíc Kč, s průměrnou tržbou 160,55 Kč za 

knihu (bez DPH). 

Rozhodující vliv na prodej knih má náš hlavní distributor KOSMAS, spol. s r.o. s prodanými 

20088 knihami (= 74 % z celkového prodeje, se 40 %ním rabatem) za 318 tis.Kč (jedna kniha 

za průměrných 152,25 Kč/knihu), když zbývajících 746 knih (= 26 %) jsme prodali za 

průměrných 183,65 Kč/knihu. 

Tyto tři průměrné ceny uvádíme pro zdůraznění vlivu použitého rabatu na cenu knih a 

výslednou tržbu, když u 74 % prodaných knih jsme při nejvyšším rabatu dosáhli nejnižší tržby 

za jednu knihu. 

 

Kromě toho jsme prodali 224 400 ks propagačního letáku Staronové a Jeruzalémské 

Synagogy v šesti titulech za 288 tis.Kč; to odpovídá 38 %ům z celkových tržeb. 

  

Z celkových 766 tis. Kč tržby činí vyfakturované knihy 60 % (= 455 tis.Kč.) s pohledávkou 

80 tis. Kč nezaplacených faktur (= 18 %). 

  

Nevyfakturované dodávky knih, které dosáhly 31.12.2008 částky 414 tis. Kč, jsme 

v porovnání s rokem 2006 snížili o 140 tis. Kč a oproti roku 2007 o dalších 12 tisíc Kč 

(celkem o 28 %). Rozhodující vliv na jejich množství má hlavní distributor a ostatní 

odběratelé v „komisi“. 

 

V roce 2008 zaměstnávalo nakladatelství tři pracovníky, z toho dva v dohodě o pracovní 

činnosti a jednoho v dohodě o provedení práce. Pracovníkům v dohodě o provedení práce 

jsme vyplatili před zdaněním 20 700,-Kč a v dohodě o pracovní činnosti v hrubé mzdě 158 

tis. Kč. V průměru jsme měsíčně vyplatili „v čistém“ v dohodě o pracovní činnosti 4 523,-Kč 

a v dohodě o provedení práce 1 496,-Kč. 
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B. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 
 

 

1. Tržby a provozní náklady 
 

Tržby ve výši 766 tis.Kč činí 86 % loňských tržeb, ale v podstatně příznivějším vztahu 

k vynaloženým nákladům za prodané tituly v částce 499 tis. Kč (65 %) než v roce 2007 

(79%). To potvrzuje i získaná marže 267 tis. Kč, která je o 78 tis. Kč (o 41 %) vyšší než 

v r. 2007. Lze konstatovat, že tak vysokou marži jsme během 15 let existence 

nakladatelství nevykázali. 

 

Využití dotací za 516 tis.Kč. výrazně zlepšilo hospodářský výsledek nakladatelství, když 

dotace kryly 77 % ostatní provozních nákladů za 674 tis.Kč, potřebných pro výrobu 

dotovaných knih. 

 

Celkové provozní náklady za 1 173 tis.Kč považujeme za účelně využité. Kromě nákladů 

za prodané tituly (499 tis.Kč = 42 %) tvoří největší položku ostatní provozní náklady za 

235 tis.Kč (= 20 %), převážně za bezplatně odevzdané knihy Institutu Terezínské 

iniciativy v rámci poskytnutých dotací. Naproti tomu jsou poměrně nízké náklady na 

mzdy (178 tis.Kč = 15 %). Provozu odpovídají náklady na dopravné a cestovné (57 tis.Kč 

= 5 %) a na služby (55 tis.Kč = 5 %), z toho 22 tis.Kč na nájem za sklad a elektřinu. Také 

odpisy za 68 tis.Kč nepřekračují 6 % provozních nákladů. 

 

 

2. Zisk a ztráty 
 

I hospodářsky byl rok 2008 pro nakladatelství příznivý. Nerozděleným ziskem, který 

spolu s neuhrazenou ztrátou rozhoduje o zvýšení nebo snížení vlastního jmění, jsme 

zvýšili vlastní jmění o 113 tis.Kč na 1 612 tis.Kč. 

 

 

C. ZÁVĚR 
 

 

Hospodářský výsledek s konečným ziskem 113 tis. Kč jednoznačně prokázal rozhodující 

vliv dotací, popř. grantů na rentabilitu provozu nakladatelství v současné době. 

Nepřehlédnutelný není ani zásadní význam rabatu, když z celkových tržeb 455 tis.Kč za 

prodané knihy připadá 318 tis.Kč (= 70 %) na tržby se 40 %ním rabatem. 

 

 

 

 

 

Jiří Daníček 

ředitel nakladatelství 


