
VÝROČNÍ ZPRÁVA NAKLADATELSTVÍ SEFER  
ZA ROK 2009 

 
 
 
Čl. 1: 
1. Sefer, spol. s r. o., Praha 1, Maiselova 18, nakladatelství Federace židovských obcí 
v České republice pro vydávání knih  s židovskou tematikou: 
 
základní jmění:       500 000 Kč 
vlastní jmění:        1 792 880 Kč 
hospodářský výsledek v roce 2009:    180 852 Kč 
 
2. V roce 2009 jsme vydali: 

a) nové tituly: 
Terezínské studie a dokumenty 2008    423 kusy 
Theresienstaedter Studien und Dokumente 2008  427 kusů 
O. B. Kraus: Obchodník se sny a jiné galilejské povídky 530 kusů 

b) dotisk těchto titulů: 
Judaismus A-Z 12. 3. 09    1003 kusy 
R. Vrba: Utekl jsme z Osvětimi 18.2.09  2008 kusů 

c) dotisk propagačních letáků: 
-propagační leták Staronové a Jeruzalémské synagogy 
 v osmi jazycích      155 030 kusů 
 
Na přípravu vydání nových sedmi knižních titulů jsme dosud vynaložili 353 tisíc Kč 
výrobních nákladů. 
 
Tržby v částce 804 tisíc Kč dosahují 105 % loňského obratu. Jsou ve velmi příznivém vztahu 
k vynaloženým nákladům na prodané knihy (489 tisíc Kč); to potvrzuje i dosažená marže 315 
tisíc Kč. 

Využití dotací za 506 tisíc (téměř stejná výše jako v roce 2008) významně zlepšilo 
hospodářský výsledek nakladatelství, když tyto dotace kryly téměř 80 % ostatních provozních 
nákladů (644 tisíc Kč). 

Provozní náklady za celkových 1 133 tisíc Kč považujeme za účelně využité. Kromě nákladů 
za prodané knihy (490 tisíc Kč =  43 %) tvoří největší položku ostatní provozní náklady za 
240 tisíc Kč (= 21 %), které obsahují hlavně bezplatně předané knihy Institutu Terezínské 
iniciativy v rámci poskytnutých dotací. 

Poměrně nízké jsou náklady na mzdy (182 tisíc Kč = 16 %). Náklady na dopravu a cestovné 
jsme v porovnání s rokem 2008 (57 tisíc Kč) výrazně snížili na 23 tisíc (2 %). Právě tak 
odpovídají provozu náklady na služby za 40 tisíc Kč (4 %); z toho 22 tisíc na nájem za sklad 
a elektřinu. 
 
3. V roce 2009 zaměstnalo nakladatelství tři pracovníky, z toho dva v dohodě o pracovní 
činnosti a jednoho v dohodě o provedení práce. 
 



4. Pracovníkům v dohodě o provedení práce jsme před zdaněním vyplatili 20 700 Kč 
a v dohodě o pracovní činnosti v hrubé mzdě 161 tisíc Kč. Měsíčně jsme tak v „čistém“ 
vyplatili pracovníkům v dohodě o pracovní činnosti v průměru 4675 Kč a v dohodě 
o provedení práce 1496 Kč. 
 
Čl. 2: 
1. Způsob oceňování zásoby knih se nemění. 

2. Nevlastníme majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou. 

3. Naše zásada nezahrnovat do pořizovacích nákladů vyráběných knih vedlejší náklady 
(mzdy, dopravné) „spadla pod stůl“, když náš hlavní výrobce knih tiskárna Ekon Jihlava 
začala před několika lety započítávat do výrobních nákladů dopravné s odůvodněním, že 
nelze na jedné faktuře účtovat rozdílné hodnoty DPH. 

4. Použité účetní položky, oceňování, odpisování a účtování – beze změny. 

5. Způsob stanovení opravných položek u majetku – beze změny. 

6. Z hmotného majetku, podléhajícího opravným položkám, zůstal v roce 2009 pouze 11. 1. 
2007 koupený starší vůz Škoda Octavia Ambiente –Rieder 1,6 za 188 tisíc Kč. Tomu 
odpovídají roční odpisy v částce 41 830 Kč. 

7. Měnový kurs České národní banky poskytují Hospodářské noviny. 
 
Čl. 3: 
1. Rozhodující vliv na zvýšení nebo snížení vlastního jmění má při daném základním jmění 
nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let. 

2. Potvrzujeme, že ztráty z roku 1991 ani z let 1998, 2000 a 2003 nebyly uhrazeny a zisk z let 
1992 až 1997 ani z let 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 a 2007, 2008 nebyl rozdělen. Stejně tak 
je rozhodnuto o zisku roku 2009. 

3. Pohledávky nezaplacených faktur za 88 tisíc dosahují je 11 % vydaných a zaplacených 
faktur v r. 2009 (804 tisíc Kč). Určitou část těchto pohledávek (34 %) tvoří posledních pět 
faktur z prosince 2009 za 30 tisíc Kč. 

4. Zákonné ani ostatní rezervy jsme nepoužili. 

5. Nevyfakturované dodávky knih činí k 31. 12. 2009 432 tisíc Kč, tj. o 19 % víc než v roce 
2008, ve kterém jsme snížili jejich množství, oproti roku 2006 o 28 %. Rozhodující vliv na 
jejich výši má hlavní distributor a ostatní odběratelé „v komisi“. 
 
 
15. května 2010 
 

Jiří Daníček, 
ředitel nakladatelství 


