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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Vážení přátelé a sympatizanti Českého Švýcarska,  
 
úvod k této výroční zprávě píši na začátku května 2020, kdy vůkol řádí koronavirus, který 
zásadním způsobem zasáhl a dál ještě bude zasahovat i do aktivit obecně prospěšné společnosti 
České Švýcarsko.  Nicméně v tomto dokumentu se dočtete o souhrnu naší práce za rok 2019. Byl 
to rok, kdy ještě aktivity mohly probíhat za obvyklých vnějších okolností.   
Z viditelných věcí byl rok 2019 zarámován dvěma nejoblíbenějšími publikacemi. V květnu jsme 
vydali „Zážitky v Českosaském Švýcarsku 2019-2020“, kde lze nalézt přes 50 stran tipů na výlety, 
zážitky a jiných regionálních zajímavostí. A během léta jsme, jako každý rok, vydali nástěnný 
kalendář pro rok 2020, kde fotografové Martin Rak, Václav Sojka, Petr Jan Juračka a Pavel Klásek 
dali dohromady své TOP fotografie z Českosaského Švýcarska, a vzniklo tak další unikátní dílo 
s jedinečnými momentky z Českosaského Švýcarska. Kalendář byl brzy rozprodán. Zážitky je 
stále možné získat v informačních střediscích Českého Švýcarska.  
V oblasti environmentálního vzdělávání byly za rok 2019 ukončeny dva vzdělávací projekty – 
„Prožitky z přírody pro každého - environmentální programy pro znevýhodněné děti a mládež“ a 
„Náš soused kůrovec - environmentální programy k tématu lýkožrouta smrkového“.  Realizovali 
jsme kurzy pro pedagogy, exkurze pro děti. Vzdělávací programy byly terénní i interiérové 
v učebnách a expozici.  
V oblasti šetrné turistiky byly ukončeny projekty „Rozvoj přeshraničního cestovního ruchu            
s využitím dálkových tras v Českosaském Švýcarsku“ a „Turistika s výhledem / Tourismus mit 
Weitblick“ a zahájeny práce na projektu „Studie potřeb obcí v regionu Národního parku České 
Švýcarsko v oblasti ochrany životního prostředí“, financovaném z Národního programu životního 
prostředí za podpory Státního fondu životního prostředí.  
O konečných a průběžných výstupech projektů se můžete dočíst uvnitř Výroční zprávy 2019.  
I vloni se v Českosaském Švýcarsku zvyšovala návštěvnost, stejně jako roste počet zájemců o 

web www.ceskesvycarsko.cz či o stránky Facebooku a Instagramu, které pro region 
spravujeme. Přestože se městské návštěvnické středisko v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě 
během listopadu rekonstruovalo, byl celkový roční počet návštěvníků infostředisek vyšší než 
v roce 2018 (v roce 2018 to bylo 75 095 návštěvníků, v roce 2019 pak 79.517 návštěvníků). 
Návštěvníci se hodně koncentrují do oblastí kolem Hřenska a Jetřichovic, proto jsme se je i loni  
snažili směřovat do méně známých, ale neméně hezkých míst Českosaského Švýcarska. 
Děkuji všem kolegům, partnerům, ale zejména zaměstnancům, členům destinačního fondu 
Českého Švýcarska, a také všem dárcům, sponzorům a podporovatelům, že nám v roce 2019 
pomáhali udržovat náš region vysoce atraktivním pro české a zahraniční návštěvníky, a tím i 
pomáhali zvyšovat jeho konkurenceschopnost.  
Věřím, že v roce 2020, kdy nás postihla koronavirová pandemie, nám tato regionální soudržnost 
umožní mít lepší startovací pozici, až se restrikce uvolní, a budeme moci být o to více viditelní.  

 
  
 
Zbyněk Linhart 
předseda správní rady České Švýcarsko o.p.s. 
předseda výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí  
Senát Parlamentu ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceskesvycarsko.cz/
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PROFIL ORGANIZACE ČESKÉ ŠVÝCARSKO O.P.S. 
Zakladatelé: 
Naše společnost byla založena v roce 2001 Správou národního parku České Švýcarsko, 
městem Krásná Lípa a Českým svazem ochránců přírody Tilia Krásná Lípa. Od roku 2011 patří 
mezi zakladatele také Ústecký kraj. 
 
Poslání: 
Jsme nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je šetrný rozvoj regionu České 
Švýcarsko.  
 
 
Hlavní činnosti: 

 ochrana přírodních a kulturních hodnot 

 podpora šetrného cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce 

 tvorba a realizace regionálních projektů 

 propagace a informačně-publikační aktivity 

 vzdělávání a osvěta 
 
Financování: 
Hlavním zdrojem našeho financování byly v roce 2019 stále ještě evropské a mezinárodní nadace 
a fondy. Mezi naše největší dárce v r. 2019 patřily Evropská unie (program Cíl 3), Ústecký kraj a 
partneři destinačního fondu, dále tuzemské finanční zdroje (Ministerstvo životního prostředí, 
Státní fond životního prostředí, FMP - Euroregion Labe). Na provoz Domu Českého Švýcarska a na 
provoz informačního střediska v Krásné Lípě přispívá město Krásná Lípa, na provoz všech našich 
informačních středisek a environmentální výchovu Správa národního parku České Švýcarsko. 
Část příjmů pochází z vedlejší ekonomické činnosti v oblasti poskytování šetrných turistických, 
poradenských a marketingových služeb a vzdělávání. 
Významným příjmem jsou například ubytovací služby v Domě Českého Švýcarska, průvodcovská 
činnost pro veřejnost a školy (environmentální výchova) a prodejní aktivity v regionu (prodeje 
kalendáře) a v informačních střediscích včetně vstupného do expozice.  
V polovině roku 2019 byly ve společnosti provedeny změny na pozicích ředitel a ekonom. 
 
ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
 
Ředitel společnosti v roce 2019: 
Mgr. Tomáš Veselý od 1. 1. 2019 do 21. 6. 2019 
Ing. Jiří Rak od 21. 6. 2019 do 31. 12. 2019 
 
Správní rada v roce 2019: 
Předseda: 
Ing. Zbyněk Linhart  
 
 
Členové: 
RNDr. Libor Ambrozek  
Ing. Pavel Benda, Ph.D. 
PaedDr. Jan Eichler  
Jan Kolář  
RNDr. Lubomír Paroha do 4. 9. 2019  
Mgr. Petr Vomáčka  
PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
Richard Nagel od 5. 9. 2019 
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Činnost správní rady: 
V roce 2019 proběhla celkem 4 řádná zasedání správní rady a 1 společné zasedání 
s představenstvem svazu Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.  
 
Dozorčí rada 
Předseda: 
Ing. Jiří Válka  
 
Členové: 
Mgr. Lucie Hanková  
Ing. Petr Blažek od 4. 3. 2019 
 
Činnost dozorčí rady: 
V roce 2019 proběhlo 1 řádné zasedání dozorčí rady. 
 
 
Dům Českého Švýcarska 
Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa 
telefon: +420 412 383 000, e-mail: ops@ceskesvycarsko.cz 
www.ceskesvycarsko.cz 
Bankovní spojení: CS 927 926 319/0800 
 
 

Aktivity v roce 2019 
 
 
NAŠE AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
 
Ochrana přírody 

 Zprostředkovali jsme pro náš region již podeváté spolupráci se společností Škoda Auto a. 
s., která již několik let realizuje projekt Za každé prodané auto v ČR jeden zasazený 
strom. Díky tomuto programu mohlo být v lesích národního parku České Švýcarsko a CHKO 
Labské pískovce vysazeno 6 000 nových sazenic původních druhů stromů. 

 Ve spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko jsme pokračovali  
v organizování veřejné sbírky pro reintrodukci a stabilizaci původních populací druhů, 
které byly na území Českého Švýcarska a Labských pískovců člověkem v minulosti 
vyhubeny nebo přivedeny na pokraj vyhubení. 

 V roce 2019 jsme zahájili práci na dokumentu Studie potřeb obcí regionu Národního parku 
České Švýcarsko v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje obcí, který 
má shrnout potřeby obcí v oblasti ochrany ŽP a navrhnout možná řešení i způsoby 
financování těchto aktivit. 

 
 
NAŠE AKTIVITY V OBLASTI ŠETRNÉ TURISTIKY 
 
České Švýcarsko o.p.s. je jednou ze čtyř destinačních agentur Ústeckého kraje. 
 
Expozice a informační střediska Českého Švýcarska 

 V Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě jsme celoročně provozovali turistické informační 
středisko s internetovou kavárnou a ekokoutkem. 

 Přivítali jsme zde 41 301 návštěvníků, z nichž 6 511 shlédlo multimediální Expozici České 
Švýcarsko – Život, tajemství, inspirace.  

 V letní turistické sezóně (duben - říjen) jsme provozovali ještě další dvě informační 
střediska v Jetřichovicích a v Dolní Chřibské – Na Saule; přivítali jsme zde celkem  
37 044 návštěvníků, z nichž 31 949 zavítalo do Jetřichovic a 5095 na Saulu. 
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 Celkově jsme tedy v Českém Švýcarsku obsloužili v roce 2019 na našich informačních 
střediscích 76 406 návštěvníků. 

 
Turistické a zážitkové programy 
Fotografické workshopy 

 Pro začátečníky i pokročilé jsme uskutečnili 5 fotografických workshopů vedených 
profesionálními fotografy Petrem Janem Juračkou a Václavem Sojkou na téma krajina 
Českého Švýcarska. Populárních kurzů se celkem zúčastnilo 65 fotografických nadšenců. 

Firemní akce 

 Uskutečnili jsme 9 firemních akcí na klíč, kterých se zúčastnilo 81 osob. 
Akce pro veřejnost 

 Uskutečnili jsme akce s průvodcem pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 229 turistů. 
Pronájmy konferenčních prostor 

 V konferenčních prostorách Domu Českého Švýcarska proběhlo 22 akcí třetích stran, 
kterých se zúčastnilo 466 osob.  

 
Destinační management 

 Destinační fond (DF)Českého Švýcarska: 
Vznikl v roce 2008 za účelem společného sdílení finančních prostředků na částečné krytí 
propagace regionu na území České republiky. Na jednáních poradního sboru DF v roce 
2019 jsme partnery seznámili s koncepcí strategie Dráhy národního parku a s postupnou 
realizací produktu Zimní nabídky v Českém Švýcarsku.  

 Mobilita / Turistická doprava Autobusy: 
Linky 434 Děčín – Hřensko - Krásná Lípa, 435 Schmilka – Hřensko - Česká Kamenice i 407 
Varnsdorf – Brtníky byly nadále v provozu v nezměněném rozsahu proti roku 2018. 
Prodloužení linky 407 do Trixi Grossschönau je stále otevřeno a je projednáváno mezi 
Ústeckým krajem a dopravcem. 

 Mobilita / Turistická doprava Vlaky:  
Každodenní provoz turistických vlaků na trati Krásná Lípa/Rumburk – Panský – 

Mikulášovice v červenci a srpnu byl realizován již druhým rokem. Sedm párů spojů má 

v Mikulášovicích přípoje na vlaky Dráhy národního parku do Bad Schandau (a Děčína), a je 

tedy zajištěno sezonní spojení mezi centry obou národních parků a mezi oblastí 

Šluknovského výběžku a Hřenskem (stanice Schöna). Opět jsme podpořili marketinkovými 

aktivitami provoz turistického autovláčku Hřensko, hranice – Mezní Louka. 5 spojů 

soukromého dopravce  bylo v provozu celou sezonu.  

Nevyjasněn je nadále rozsah provozu na trati Rybniště – Liberec i obnovení návazností 

mezi vlaky v nádraží Rumburk. Pro zajištění dopravní obslužnosti Šluknovského výběžku i 

Českého Švýcarska je to stále citlivé téma. V jednáních jsme pokračovali s vedením 

Ústeckého kraje i dopravní společností KORID (Liberecký kraj). 

 Doprava, ochrana přírody a šetrný cestovní ruch:  

Nabídka výletních tras ze stanic Dráhy NP přiblíží návštěvníkům méně zatížené lokality a 

odvede aspoň částečně jejich výlučnou pozornost z centrálních okruhů v Hřensku k méně 

známým cílům na obvodu národního parku a v Lužických horách.  

 

 

 Nejlepší praxe:   

Dvě odborné exkurze pro členy destinačního fondu ukázaly nabídku nejlepších služeb 

v Saském Švýcarsku a organizaci cestovního ruchu v nejzatíženějších bodech na pevnosti 

Königstein a skalním mostě Bastei. 

 Mobilita/ Infrastruktura značených cest:  
V dubnu jsme otevřeli v souvislosti s otevíráním sezony v Děčíně novou přeshraniční 
stezku Dolní Žleb – Gelobtbachfall – Česká brána a nově vyznačené místní okruhy v oblasti 
Krásná Lípa - Kyjov – Rybniště. Pokračovali jsme v cílené propagaci přeshraniční dálkové 
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Lesní stezky/Forststeig v oblasti stolových hor, která vznikla na základě projektu 
Sachsenforst a firmy Lesy ČR. 

 Nadregionální aktivity:  
1. Pomalu pokračuje rozvoj celonárodního produktu Skalní města (Broumovsko, Český ráj, 
České Švýcarsko). Kraje Královehradecký, Liberecký, Středočeský a Ústecký se podílejí na 
financování vzniku produktu, bohužel agentura Czech Tourism aktivitu opakovaně 
nezastřešuje, takže vývoj produktu je pomalejší, než odpovídá jeho významu pro CR 
v České republice. Celou aktivitu řídí destinační společnost Broumovsko. 
2. Vznik destinace Lužické hory: Podíleli jsme se na vzniku destinačního fondu Lužických 
hor, zpracování image brožury a propojili jsme nabídky obou našich regionů, a to tak, že 
v sezonách 2018 a 2019 byla infocentra od Tisé přes Jetřichovice až po Nový Bor a 
Jablonné v Podještědí zásobena informačními materiály z obou destinací.  

 
 
NAŠE AKTIVITY V OBLASTI MARKETINGU 
 
Veletrhy cestovního ruchu 

 Představili jsme region Českého Švýcarska na veletrzích cestovního ruchu Holiday World 

Praha a Tourismusbörse v Bad Schandau. 

 
Marketingové kampaně 

V rámci projektu Turistika s výhledem jsme zrealizovali tyto výstupy: 
 

 Uspořádali jsme famtrip pro novináře a další zájemce na téma Dráha NP s ukázkami 

atraktivit podél trati. 

 Uspořádali jsme výjezd pro aktéry v cestovním ruchu za příkladem dobré praxe do 

Saského Švýcarska:  Bad Schandau – Krippen – Hinterhermsdorf. 

 Instalovali jsme 20 kusů informačních tabulí na nádražích podél Dráhy NP, a to i v Saském 

Švýcarsku. 

 Propagovali jsme na jednáních s aktéry v cestovním ruchu i zástupci obcí, kraje 

Strategii Dráhy národního parku – dokument, jehož cílem je nabídnout samu jízdu 

atraktivním vlakem jako zážitek a cíl. Význam pro udržitelný cestovní ruch uveden výše 

v textu. 

 Dokončili jsme administraci celého projektu a zahájili udržitelnost aktivit projektu 

Prezentační akce 

 Do září 2019 jsme koordinovali regionální značku Českosaské Švýcarsko regionální 
produkt®. Prodloužili jsme certifikaci 6 výrobkům a 7 zážitkům a propagovali regionální 
výrobce a poskytovatele zážitků v regionu Českosaské Švýcarsko na webu a zajištěním 
prodejních míst. Koordinaci od nás od října 2019 převzala MAS Český Sever.  

 
OPS na sociálních sítích 

 V průběhu roku 2019 jsme pokračovali v propagaci Českého Švýcarska na sociálních sítích. 
I nadále jsme se soustředili na aktivity na facebooku a instagramu. Na facebookovém 
profilu České Švýcarsko – Excelentní destinace došlo k navýšení počtu fanoušků o 1 554. 
Na instagramovém profilu @bohemianswitzerland jsme publikovali příspěvky několikrát 
týdně. V rámci instagramu proběhlo i několik podpůrných aktivit. V dubnu proběhl trip 
s francouzským instablogerem Brunem Maltorem (@brunomaltor) – CzechTourism. 
V květnu jsme organizovali famtrip po Dráze Národního parku v rámci projektu Turistika 
s výhledem. V červenci byl zorganizován presstrip pro francouzského novináře. Po celý 
rok jsme spolupracovali s lokálními influencery (@Maxime_North, @sabinkabednar, 
@Martinrakphoto, @wunderwaldphoto). 
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Webová prezentace 

 Po celý uplynulý rok jsme rozšiřovali, upravovali a vylepšovali nový web 
www.ceskesvycarsko.cz, který vznikl v průběhu roku 2017 a byl oficiálně spuštěn na konci 
února 2018. Kromě rozšíření obsahu a editačních možností webu jsme přidali i kompletní 
nové překlady obsahu do německého jazyka. Průběžně jsme také ladili výkon webu tak, 
aby byl co možná nejrychlejší a nejspolehlivější. Ke konci roku jsme přidali rozšířenou 
subplatformu Zima v Českosaském Švýcarsku, kde jsme cílili na mimosezónní nabídku 
v regionu.   

 Průběžně jsme aktualizovali a doplňovali samostatný projektový web Dráhy národního 
parku www.drahanp.cz. Web s touto tématikou v naší nabídce chyběl a díky podpoře z 
projektu Turistika s výhledem můžeme lépe uchopit marketing udržitelné turistické 
dopravy. 

 
Publikační a propagačně-informační produkty 

 Podíleli jsme se na přípravě a následné distribuci magazínu Brána (vydává ÚK). 

 Vydali jsme vícejazyčnou propagační brožuru Zážitky v Českosaském Švýcarsku pro rok 
2019/2020, kterou nově naleznete i na našich webových stránkách. 

 V prosinci 2019 jsme vydali online brožuru Zima v Českosaském Švýcarsku, která je 
návštěvníkům také stále k dispozici na webových stránkách Českého Švýcarska. 

 Vydali jsme trhací mapu na téma Rozvoj cestovního ruchu v Českosaském Švýcarsku 
s využitím dálkových tras, která vyznačuje plánovanou trasu obnovené Hřebenovky a 
informuje o atraktivitách v jejím okolí – 5000 ks. 

 
 
NAŠE AKTIVITY V OBLASTI PORADENSTVÍ A TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ 
  

 Během roku 2019 jsme se nadále podíleli na projektu MMR ČR, který zpracovává zavádění 
Českého systému kvality služeb.  

 Podíleli jsme se na tvorbě a připomínkovém řízení Strategie rozvoje cestovního ruchu 
v Ústeckém kraji. 

 Realizovali jsme projekt Rozvoj přeshraničního cestovního ruchu v Českosaském Švýcarsku 
s využitím dálkových tras, podpořený v rámci FMP – Euroregionu Labe. 

 Projekt zahájil přípravné práce na znovuobnovení Hřebenovky v Českém Švýcarsku, 
vznikla studie stavu trasy a s návrhy na nutná opatření, tak aby odpovídala certifikaci 
dálkových tras, proběhly 3 exkurze – na Malerwegu, do okolí Altenbergu v Krušných 
horách a po části připravované české Hřebenovky; v rámci projektu vznikla i trhací mapa 
zobrazující plánovanou Hřebenovku. 

 
 
 
 
ZÍSKANÁ OCENĚNÍ 
 

 Jsme držiteli certifikátu pro stupeň II. Českého systému kvality služeb, který uděluje 
Ministerstvo pro místní rozvoj, a certifikátu DMO, ktérý uděluje CzechTourismus. Ke konci 
října jsme zažádali o recertifikaci DMO pro nadcházející období. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceskesvycarsko.cz/
http://www.drahanp.cz/
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NAŠE AKTIVITY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 
 
Environmentální vzdělávání a EVVO projekty 
 
V průběhu roku 2019 jsme provozovali Ekoporadnu a Ekokoutek v informačním středisku Českého 
Švýcarska, financovali jsme drobné opravy v interaktivní expozici v Domě Českého Švýcarska. 
 

 

 Uskutečnili jsme 73 komerčních samostatných EVVO programů a průvodcovaných 
akcí, kterých se zúčastnilo 2022 osob (děti z mateřských školek, žáci základních a 
studenti středních škol, dospělí) 

 Celoročně jsme pracovali s oddílem Ranger (6 - 9 let, 16 dětí) a uskutečnili jsme 
pro oddíl 3 celodenní exkurze (např. do Tisé a na Sněžník) a 3 vícedenní pobyty 
(např. v Ekocentru v Oldřichově v Hájích, dále 2 přeshraniční akce s Junior 
Rangery ze Saského Švýcarska - účast na  setkání Junior Rangerů z celého 
Německa v Hinterhermsdorfu).  

 Realizovali jsme dvě zakázky na evvo aktivity pro Správu NP ČŠ, jednu do projektu 
Plšíkova učebna a druhou na realizaci evvo aktivit. V rámci těchto smluv jsme: 
uskutečnili 2 letní ekovýchovné vícedenní programy vždy pro 25 dětí na téma: Jak 
se žije v lese; program proběhl v regionu NP a v areálu Správy NP České Švýcarsko 
a hlavním tématem byla problematika kůrovce a vývoje lesa. V rámci těchto 
programů jsme se také setkali s německými dětmi v muzeu lesnictví v Sohlandu. 

 Uspořádali jsme 8 seminářů pro učitele, průvodce a lektory (např.: Jarní byliny ve 
vyučování, Zážitková environmetální výchova, Učíme se s Cornellem a další.), 
oslovili jsme tak 146 pedagogů z regionu. 

 Spolupořádali jsme Den dětí s národními parky a Noc pro netopýry, během akcí 
jsme oslovili více jak 500 účastníků. 

 Spolupořádali jsme Ekoden pro školy na téma NP České Švýcarsko, kde si děti 
z okolí ověřovaly znalost o národním parku – akce se zúčastnilo 36 dětí. 

 V rámci dvou projektů na podporu NNO od MŽP jsme zrealizovali 11 programů na 
téma Ze života kůrovce, uspořádali jsme 1 sázení stromů, 4 exkurze na místa 
postižená kůrovcovou kalamitou a také jsme zorganizovali výtvarnou soutěž na 
téma kůrovec, které se zúčastnilo 240 účastníků.  

 Oslovili jsme novou cílovou skupinu v rámci evvo programů, a to znevýhodněné 
děti. Pro 400 dětí jsme uspořádali 21 akcí (workshopy s přírodními materiály, 
exkurze v národním parku, programy v expozici, programy o zvířatech ČŠ apod.). 

 Navázali jsme spolupráci s několika komunitními centry v regionu, nebo se 
speciálními školami v rámci udržitelnosti projektu Ekologická výchova pro všechny 
generace a uspořádali jsme pro ně 16 programů na téma zvířata v Českém 
Švýcarsku z cyklu: senioři dětem, které vedl pan Vencko. Programů se zúčastnilo 
téměř 300 dětí z MŠ a ZŠ regionu. 

 Dotiskli jsme v rámci projektu evvo materiály pro děti: omalovánky Zvířata 
Labských pískovců – 2000 ks. 

 Vydali jsme nový pracovní list na téma kůrovec – 2000 ks. 

 Vydali jsme 3 druhy pohledů na téma kůrovec – 3 x 2000 ks. 
 
Další aktivity v oblasti vzdělávání a osvěty 
Zorganizovali jsme cestovatelský večer s Petrem Janem Juračkou s názvem Na želvy, který 
navazoval na předchozích 10 ročníků festivalu „Sedm divů“. Akce se zúčastnilo přes 200 lidí a 
součástí akce byl i prodej výrobků na podporu projektu záchrany mořských želv, který řídí Hana 
Svobodová.  
 
 
 
 
Expozice Českého Švýcarska v Domě ČŠ 
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 Ve spolupráci s majitelem Domu ČŠ městem Krásná Lípa proběhla investice do inovace 
expozice regionu a národního parku. Došlo k výměně zastaralé provozní techniky. Město 
Krásná Lípa tuto aktivitu realizovalo v rámci dotace od Státního fondu pro životní 
prostředí. 

 
 
REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2019 
 
Zmíněné aktivity v roce 2019 byly realizovány v rámci těchto projektů nebo jejich 
udržitelnosti: 
 

 Turistika s výhledem (Ziel 3 – Cíl 3) – ukončen v 6/2019 

 Rozvoj přeshraničního cestovního ruchu s využitím dálkových tras v Českosaském 
Švýcarsku (FMP – Euroregion Labe) – ukončen v 8/2019 

 Studie potřeb obcí regionu Národního parku České Švýcarsko v oblasti ochrany životního 
prostředí (SFŽP ČR) – bude ukončen v 3/2020 

 Náš soused kůrovec - environmentální programy k aktuálnímu problému přemnožení 
lýkožrouta smrkového v regionu Českého Švýcarska (MŽP ČR) – ukončen 12/2019 

 Prožitky z přírody pro každého - environmentální programy pro znevýhodněné děti a 
mládež (MŽP ČR) – ukončen 12/2019 

 Obnova lesů po kůrovcové kalamitě – grantový program společnosti ŠKODA AUTO – 
ukončen 12/2019 

 Ekologická výchova pro všechny generace (Ziel 3 – Cíl 3 – udržitelnost) 

 Bez auta do Českosaského Švýcarska. Vlakem a autobusem k cílům mezi Labem a Horní 
Lužicí (Ziel 3 – Cíl 3) 

 Rozšíření marketingové podpory cestovního ruchu na okrajové části Českého Švýcarska 
(ROP SZ) 

 Naučný areál – (OPŽP) 
 
 
NAŠE AKTIVITY V OBCHODNÍ ČINNOSTI 
 
Elektrokola 

 Prodloužili jsme smlouvu s firmou Kola Brabec o zajištění půjčovny elektrokol. Firma 
zajišťuje nezbytný technický a poradenský servis, který zajistí bezpečnost zákazníka.  

 
Apartmány v Domě ČŠ 

 V Domě Českého Švýcarska jsme v roce 2019 ubytovali 492 lidí, z toho 160 cizinců. 
   

Průvodcování cizojazyčných skupin 

 Úspěšná realizace průvodcování zahraniční skupiny cca 139 dětí z British School Prague a 
jejich pedagogického dozoru. Dále jsme zrealizovali průvodcovanou akci pro gymnázium 
v Pirně (54 studentů) a také pro The Czech-Omani Society, s.r.o. (81 studentů). 

 Zrealizovali jsme 6 firemních akcí pro zahraniční klientelu (36 osob).  
Infocentra  

 Rozšířili jsme sortiment regionálních výrobků a také sortiment v Ekokoutku o další 
ekovýrobky.  

 

 V průběhu listopadu proběhly drobné přestavby a úpravy v infocentru v Krásné Lípě za 
účelem podpory prodeje. Díky přestavbě se zvětšil prostor pro internetovou kavárnu 
s výhledem na náměstí. 

 

 Renovace expozice Českého Švýcarska v prosinci 2019 zajistila nové dotykové obrazovky, 
výměnu starých provozních jednotek za nové, spolehlivější a řídící systém, který by měl 
odstranit časté problémy s funkčností expozice.  
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AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 
 
České Švýcarsko o.p.s. neprovádí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 
 
 
OBCHODNÍ ZÁVOD NEBO POBOČKA V ZAHRANIČÍ 
 
České Švýcarsko o.p.s. nemá zřízenu žádnou pobočku nebo závod v zahraničí. 
 
 
VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI NASTALÉ PO ROZVAHOVÉM DNI 
 
Od 1. 1. 2020 nastoupil na pozici ředitele Jan Šmíd, který zároveň vykonává funkci statutárního 
zástupce.  
 
Na konci měsíce dubna 2020 došlo k ukončení pracovního poměru ekonoma. Od května 2020 byla 
vybrána externí firma na zajištění účetnictví a daňového poradentství.  
 
Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních 
měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. Vedení 
Společnosti pečlivě monitoruje situaci a hledá způsoby, jak minimalizovat dopad této pandemie 
na činnost Společnosti.  
 
Karanténa a nouzový stav v období od 16. března do 30. dubna 2020 znamenala pro Společnost 
pozastavení hospodářské činnosti, včetně uzavření svých provozoven a pozastavení dalších 
aktivit a programů. V průběhu jara byl významně ovlivněn segment cestovního ruchu v regionu. 
Zavření hranic znamenalo úplné odstavení zahraničních turistů, včetně v regionu významně 
zastoupené německé klientely (pro turisty se hranice s Německem otevřely až 15. 6. 2020). 
Výnosy Společnosti z důvodu následků pozastavení hospodářských aktivit a cestovního ruchu 
budou v roce 2020 pravděpodobně o cca 0,5 až 0,7 mil Kč nižší, než v roce 2019, předpoklad 
výnosů z hospodářské činnosti je o zhruba třetinu nižší. Krácení příspěvků, dotací a zakázek v 
důsledku nastupující ekonomické krize se projevilo pouze částečně, existuje riziko nižšího 
výkonu cestovního ruchu v podzimních a zimních měsících a tím i nižší poptávky po zboží a 
službách nabízených Společností. Vedení Společnosti pečlivě monitoruje situaci a hledá způsoby, 
jak minimalizovat dopad této pandemie na činnost Společnosti. V průběhu roku byl této situaci 
přizpůsoben návrh rozpočtu Společnosti. Uvedené skutečnosti nemají zásadní vliv na chod 
Společnosti. Vedení Společnosti tímto zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a 
podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání 
podniku.  
 
 
 
VÝHLED PRO ROK 2020  

 
Účetní jednotka si je vědoma ekonomické situace a záporných vlastních zdrojů způsobených 
výsledky finančních kontrol. S ohledem na stav těchto probíhajících řízení a financování roku 
2020, které probíhá normálně a dle schváleného rozpočtu, je předpoklad neomezeného trvání 
účetní jednotky splněn, nicméně existuje významná nejistota v souvislosti s případnými 
neúspěchy řízení probíhajících u soudu a u správce daně. 
 
Má-li Společnost být schopna nadále udržet rozsah svých činností, bude vedení Společnosti 
hledat mezi zakladateli shodu na nalezení formy a nástrojů, kterými by zakladatelé dokázali 
zajistit ke stávajícím příspěvkům navíc cca 2 mil. Kč ročně na krytí rozsahu obecně prospěšných 
činností Společnosti, především realizací programů environmetálního vzdělávání, výchovy a 
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osvěty, provoz Domu Českého Švýcarska, provoz informačních středisek, provoz expozice o 
Českém Švýcarsku, aktivity zaměřené na ochranu přírodních a kulturních hodnot, udržitelnou 
veřejnou dopravu, přeshraniční spolupráci a pozitivní propagaci a marketing destinace.  
 
Nedojde-li mezi zakladateli Společnosti k dohodě o takovém finančním dokrytí nákladů 
spojených se zajišťovanou obecně prospěšnou činností, bude Společnost její rozsah nucena 
redukovat do té míry, do jaké jí to umožní podpůrná činnost ekonomická. Vedení Společnosti 
bude hledat další možnosti financování svých aktivit pomocí vedlejších hospodářských činností 
zejména v dalším posílení komerčních aktivit v regionu  jako jsou prodeje výrobků a služeb, 
marketingové, poradenské a vzdělávací služby v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje a 
environmentálního vzdělávání.  
 
Vedení Společnosti tímto zvážilo ekonomickou a personální situaci a dospělo k závěru, že nemají 
významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání podniku. Účetní závěrka je sestavena za 
předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.  
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Finanční zpráva společnosti 
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Příloha v účetní závěrce 
sestavená dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

 
 
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE  
 
1.1.  Název, sídlo, IČ, zápis do veřejného rejstříku:  
 
České Švýcarsko o.p.s., Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa  
IČ: 25436911 DIČ:CZ25436911  
Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v 
Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 101  
 
1.2. Právní forma:  
 
Obecně prospěšná společnost (Právnická osoba podle zákona č. 248/1995 Sb.)  
 
1.3. Poslání (činnost hlavní, hospodářská, další činnosti):  
 
Obecně prospěšné činnosti  

- Informační podpora rozhodování v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje  
- Péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu  
- Vzdělávání a osvěta  
- Identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti životního prostředí a udržitelného  
- regionálního rozvoje  
- Podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, 
- vzdělávání a regionálního rozvoje - Podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických 
- služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb  
- Pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti  

 
Doplňkové činnosti  

- Reklamní činnosti a marketing  
- Hostinská činnost  

 
1.4. Statutární orgán:  
 
Ředitel  
 
1.5. Zakladatel/zřizovatel:  
 
Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa, IČ: 00261459  
Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa, IČ: 06342477  
4. ZO ČSOP TILIA, Kyjovská 15a, Krásná Lípa, IČ: 44222360  
Ústecký Kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892156  
 
1.6. Účetní období, rozvahový den:  
 
Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2019.  
 
1.7. Kategorie účetní jednotky:  

 
Účetní jednotka je v kategorii malá účetní jednotka.  
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2. INFORMACE O UPLATNĚNÍ ÚČETNÍCH ZÁSAD A METOD  
 
2.1. Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách  
 
Používané účetní metody a obecné účetní zásady společnost používá dle vyhlášky č. 504/2002 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
a účtují v soustavě podvojného účetnictví, platném znění, podle Českých účetních standardů č. 
401 až 414 a také v souladu se zákonem č. 563/1991 b., o účetnictví, platném znění. Účetní 
jednotka dodržuje zásadu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, předpoklad 
neomezeného trvání účetní jednotky, věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů, zásadu 
opatrnosti, stálost metod a zákaz kompenzace.  
 
2.2. Odchylky od těchto metod s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci 
a výsledek hospodaření účetní jednotky.  
 
Nejsou evidovány. 
 
2.3. Oceňování majetku a závazků:  
 
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení zásob a 
náklady související s jejich pořízením. Zásoby zboží jsou účtovány metodou „B“. Dlouhodobý 
hmotný a nehmotný majetek byl oceněn v pořizovací ceně, která je tvořena cenou pořízení a 
souvisejícími vedlejšími náklady.  
 
2.4. Stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky):  
 
Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou dle odpisového plánu stanoveny rovnoměrně a doba 
účetního odpisování byla stanovena podle očekávané doby použitelnosti pořizovaného majetku.  
 
2.5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu:  
 
V průběhu účetního období byly pohledávky a závazky evidované v cizí měně přepočítávány na 
českou měnu aktuálním denním kurzem České národní banky.  
Hodnota finančního majetku, závazků a pohledávek vykazovaných k 31. 12. 2019 v cizí měně 
byla přepočítána na Kč směnným kurzem ČNB k 31. 12. 2019.  
 
 
 
3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY  
 
3.1. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem 
nebo původem  
 
Není náplň pro uvedený bod.  
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3.2. Rozpis dlouhodobého majetku  
 

  

Stav k 1.1. Přírůstky/zvýšení Úbytky/snížení Stav k 31.12. 

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3360     3360 

  Opravné položky a oprávky 2422 349   2771 

  Úroky zahrnuté do ocenění         

A.I.2. Software 2388 256   2644 

  Opravné položky a oprávky 1558 303   1861 

  Úroky zahrnuté do ocenění         

A.I.3. Ocenitelná práva 812     812 

  Opravné položky a oprávky 812     812 

  Úroky zahrnuté do ocenění         

A.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek   256 256   

  Opravné položky a oprávky         

  Úroky zahrnuté do ocenění         

A.II.3.Stavby 

 

3869     3869 

  Opravné položky a oprávky 1746 144   1890 

  Úroky zahrnuté do ocenění         

A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory 4165     4165 

  Opravné položky a oprávky 4109 37   4146 

  Úroky zahrnuté do ocenění         

 
 
3.3.Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů  
 
VH před zdaněním z hlavní činnosti  -908 tis. Kč  

VH před zdaněním z hospodářské (doplňkové) činnosti                           2.892 tis. Kč  

VH před zdaněním                            1 984 tis. Kč   

 
Ve Výkazu zisku a ztráty je VH před zdaněním správní činnosti zahrnut ve VH hlavní činnosti.  
 
3.4. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců podle zákona upravujícího státní 
statistickou službu a související zvláštní právní předpisy v členění podle kategorií, jakož i osobní 
náklady za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek A.III.10. Mzdové 
náklady až A.III.14. Ostatní sociální náklady  
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  9 

v tom: řídících pracovníků  2  

Počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru k 31. 12. 2019  8 (+ 3 na mateřské dovolené) 

Osobní náklady celkem  5.742 tis. Kč  

v tom: mzdové náklady                           4.393 tis. Kč  

zákonné sociální pojištění  1.339 tis. Kč  

ostatní sociální pojištění       4 tis. Kč  

zákonné sociální náklady  1 tis. Kč  

ostatní sociální náklady  5 tis. Kč  

Zdroj: Software Money a mzdová agenda 

 

 

 

 
3.5. Údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy řídicích, kontrolních 
nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou  
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Společnost v roce 2019 zaměstnávala jednoho zaměstnance, který byl zároveň statutárním 
orgánem.  
 
3.6. Způsob zjištění základu daně z příjmů, použité daňové úlevy a způsoby užití prostředků v 
běžném účetním období získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v 
členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zákona upravujícího daně z příjmů  
 
Způsob zjištění základu daně z příjmu je transformací výsledku hospodaření zjištěného v 
účetnictví podle příslušných ustanovení zákona o dani z příjmu.  
Daňové úlevy jsou použity dle § 34 odst. 4 a § 34f a § 34h zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů v hodnotě 214 tis. Kč. Též dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb v hodnotě 300 tis. Kč. 
Tato získaná úspora na dani je v následujícím zdaňovacím období použita ke krytí nákladů 
(výdajů) prováděných nepodnikatelských činností.  
 
3.7. Každá významná položka z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, u které je uvedení podstatné 
pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto 
informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  
 
Kontrola na projekt č. CZ.04.1.05/4.1.00.1/0328 (SROP) 
V roce 2013 byla zahájena kontrola finančního úřadu na projekt č. CZ.04.1.05/4.1.00.1/0328. 
Platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně byly doručeny v roce 2016. Proti 
platebním výměrům bylo podáno odvolání, které bylo 24. 2. 2017 zamítnuto. Odvody a penále 
byly pravomocně vyměřeny v celkové výši 9 749 196 Kč. Dne 3. 4. 2017 bylo požádáno o 
posečkání s úhradou odvodů i penále, nejdéle však do 31. 12. 2019, žádosti bylo vyhověno. 
Během tohoto účetního období bylo vyhověno žádosti o prodloužení posečkání nejdéle však do 
31. 12. 2020. Dne 12. 4. 2017 byla podána žádost o prominutí odvodů a penále, a to v plné výši. 
Dne 26. 4. 2017 byla podána žaloba proti předmětným rozhodnutím, o které nebylo do okamžiku 
sestavení účetní závěrky rozhodnuto. Celková částka platebních výměrů je vykázána v rozvaze 
v položce Pasiv „B.III.11. Ostatní daně a poplatky“. 
 
Kontrola na projekt č. CZ/1.09/2.1.00/30.00736 (ROP2.1) 
V roce 2015 byla zahájena kontrola ze strany RRSZ na výše uvedený projekt. Dne 17. 3. 2016 
obdržela společnost výzvu vrácení části dotace ve výši 386 750 Kč. Společnost nechala lhůtu 
k vrácení dotace propadnout. Dne 14. 11. 2016 obdržela společnost oznámení zahájení správního 
řízení. Během tohoto účetního období bylo vyhověno žádosti o prodloužení posečkání nejdéle 
však do 31. 12. 2020. Dne 8. 6. 2017 obdržela společnost platební výměr, proti kterému se dne 
3. 7. 2017 odvolala. Do okamžiku sestavení účetní závěrky nebylo ve věci rozhodnuto. Částka 
platebního výměru je vykázána v rozvaze v položce  Pasiv „B.III.11. Ostatní daně a poplatky“. 
 
3.8. Přijaté dotace na provoz nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, s 
uvedením výše dotací a jejich zdrojů  
 
 
Provozní dotace 
 

Poskytovatel 

  

Hodnota 

Ústecký kraj     2 000 tis. Kč 

Obec Staré Křečany     15 tis. Kč 

Ministerstvo životního prostředí     400 tis. Kč 

Město Krásná Lípa     800 tis. Kč 

Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V.   1 075 tis. Kč 

Grant – Nadace rozvoje občanské společnosti                                60 tis. Kč  

Grant  - UK Online Giving Foundation  22 tis. Kč  
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Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe  268 tis. Kč  

Celková hodnota dotace   4640 tis. Kč  

 
Investiční dotace 
 
        Poskytovatel                                                                                           Hodnota 

Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V.   230 tis. Kč 

 

 

3.9. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jde-li o 
významné položky, nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis  
 

        Obdarovaný                                                                                            Hodnota  

Město Broumov   100 tis. Kč 

 

3.10. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky, s uvedením účelu a 
výše vybraných částek  
 
Společnost ve spolupráci se Správou Národního Parku, organizuje Veřejnou sbírku Návrat lososů, 
která zajišťuje finanční program pro reintrodukci a stabilizaci původních populací druhů, které 
byly na území Českého Švýcarska a Labských pískovců člověkem v minulosti vyhubeny nebo 
převedeny na pokraj vyhubení. 
 
Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 byl ve výši 0,- Kč 
Končený zůstatek k 31. 12. 2019 byl ve výši 0,- Kč 
 
                  Hodnota 

Veřejná sbírka LOSOS   54 tis. Kč 

 
 

Veškeré vybrané příspěvky z veřejné sbírky byly použity na program Návrat lososů. 

 

3.11. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména 
rozdělení zisku  
 
Výsledek hospodaření účetního období roku 2018 byl po schválení účetní závěrky převeden do 
rezervního fondu ve výši 436 tis. Kč.  
 
 
4. OSTATNÍ INFORMACE 
 
4.1. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, 
stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní 
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy  
Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají ostatní členové statutárních ani 
kontrolních orgánů ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka 
uzavřela za účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. 
 
 
4.2. Celková odměna přijatá auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celková odměna 
přijatá auditorem za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a za jiné neauditorské služby  
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Audit roku 2019 je zpracován statutárním auditorem společnosti ADAMEC AUDIT s.r.o., odměna 
je ve výši 58 000 Kč + DPH. 
 
 
4. 3. Ostatní skutečnosti 
 
Vyjádření k předpokladu neomezeného trvání: 
 
Účetní jednotka si je vědoma ekonomické situace a záporných vlastních zdrojů způsobených 
výsledky výše uvedených kontrol. S ohledem na stav těchto probíhajících řízení a financování 
roku 2020, které probíhá normálně a dle schváleného rozpočtu, je předpoklad neomezeného 
trvání účetní jednotky splněn, nicméně existuje významná nejistota v souvislosti s případnými 
neúspěchy řízení probíhajících u soudu a u správce daně. 
 
Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.  
 
Předpoklad nepřetržitého trvání Společnosti s ohledem na potenciální dopady COVID-19 
(koronavirus) 
Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních 
měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. Vedení 
Společnosti pečlivě monitoruje situaci a hledá způsoby, jak minimalizovat dopad této pandemie 
na činnost Společnosti.  
 
Karanténa a nouzový stav v období od 16. března do 30. dubna 2020 znamenala pro Společnost 
pozastavení hospodářské činnosti, včetně uzavření svých provozoven a pozastavení dalších 
aktivit a programů. V průběhu jara byl významně ovlivněn segment cestovního ruchu v regionu. 
Zavření hranic znamenalo úplné odstavení zahraničních turistů, včetně v regionu významně 
zastoupené německé klientely (pro turisty se hranice s Německem otevřely až 15. 6. 2020). 
Výnosy Společnosti z důvodu následků pozastavení hospodářských aktivit a cestovního ruchu 
budou v roce 2020 pravděpodobně o cca 0,5 až 0,7 mil Kč nižší, než v roce 2019, předpoklad 
výnosů z hospodářské činnosti je o zhruba třetinu nižší. Krácení příspěvků, dotací a zakázek v 
důsledku nastupující ekonomické krize se projevilo pouze částečně, existuje riziko nižšího 
výkonu cestovního ruchu v podzimních a zimních měsících a tím i nižší poptávky po zboží a 
službách nabízených Společností. Vedení Společnosti pečlivě monitoruje situaci a hledá způsoby, 
jak minimalizovat dopad této pandemie na činnost Společnosti. V průběhu roku byl této situaci 
přizpůsoben návrh rozpočtu Společnosti. Uvedené skutečnosti nemají zásadní vliv na chod 
Společnosti. Vedení Společnosti tímto zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a 
podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání 
podniku.  
 
Pro rok 2021 pak spatřuje vedení Společnosti vedle možnosti opakování restrikcí, slabší poptávky 
po nabízených službách a zboží, snížení části vybraných členských příspěvků do destinačního 
fondu a dalšími vnějšími jevy, které mohou mít dopad na Společnost, zejména kombinaci těchto 
jevů s dlouhodobým podfinancováním obecně prospěšných aktivit Společnosti.  
 
Má-li Společnost být schopna nadále udržet rozsah svých činností, bude vedení Společnosti 
hledat mezi zakladateli shodu na nalezení formy a nástrojů, kterými by zakladatelé dokázali 
zajistit ke stávajícím příspěvkům navíc cca 2 mil. Kč ročně na krytí rozsahu obecně prospěšných 
činností Společnosti, především realizací programů environmetálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty, provoz Domu Českého Švýcarska, provoz informačních středisek, provoz expozice o 
Českém Švýcarsku, aktivity zaměřené na ochranu přírodních a kulturních hodnot, udržitelnou 
veřejnou dopravu, přeshraniční spolupráci a pozitivní propagaci a marketing destinace.  
Nedojde-li mezi zakladateli Společnosti k dohodě o takovém finančním dokrytí nákladů 
spojených se zajišťovanou obecně prospěšnou činností, bude Společnost její rozsah nucena 
redukovat do té míry, do jaké ji to umožní podpůrná činnost ekonomická. Vedení Společnosti 
bude hledat další možnosti financování svých aktivit pomocí vedlejších hospodářských činností 
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zejména v dalším posílení komerčních aktivit v regionu jako jsou prodeje výrobků a služeb, 
marketingové, poradenské a vzdělávací služby v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje a 
environmentálního vzdělávání.  

 
Vedení Společnosti tímto zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a 
dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání podniku. 
Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že Společnost 
bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 
 
 
 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 3. 9. 2020 
 
 

 
 
……………………………………………………………. 
Podpisový záznam statutárního orgánu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATEČNÉ INFORMACE K EKONOMICKÉ ČÁSTI VÝROČNÍ ZPRÁVY 
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Informace o výnosech v členění podle zdrojů v tis. Kč: 

 
Členění výnosů: 

- Dotace         4640 tis. Kč  

- Dary                             54 tis. Kč  

- Tržby za prodej výrobků        1356 tis. Kč  

- Tržby za služby           4991 tis. Kč  

- Tržby za zboží       2115 tis. Kč  

- Ostatní výnosy                  1779 tis. Kč  

Celkové tržby                          14.935 tis. Kč    
 

Tržby z doplňkové činnosti jsou převážně realizovány z prodeje výrobků a zboží. 

 
Informace o vývoji a stavu fondů k rozvahovému dni v tis. Kč: 
Stav fondů k 
rozvahovému dni 

PS Přírůstek Úbytek KS 

Fond Veřejné sbírky 
LOSOS 

0 54 54 0 

Rezervní fond 5 113 436 0 5550 

 
Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 
prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné 
společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů 
dozorčí rady v tis. Kč:  
 

- Náklady na obecně prospěšné služby     9.999 tis. Kč  

- Náklady na doplňkovou činnost          3.008 tis. Kč  

- Náklady na správní činnost                     269 tis. Kč  

Společnost za správní náklady považuje následující položky: 
 

- Náklady na auditorské služby            58 tis. Kč  

- Náklady na daňové poradenství                         98 tis. Kč  

- Náklady na právní služby                                8 tis. Kč  

- Náklady na jednání správní a dozorčí  

rady a reprezentace                     105 tis. Kč  

- Mzdové náklady správní a  

dozorčí rady                                         0 tis. Kč  

Celkové správní náklady v roce 2019             269 tis. Kč     
 
S ohledem na ochranu osobních údajů společnost neuvádí mzdové náklady statutárních 
orgánů. Odměny za funkci statutárního orgánu jsou ve výši obvyklé.  
 
Informace o stavu majetku a závazků k rozvahovému dni a o jejich struktuře v tis. Kč:  
Stav majetku PS Přírůstek úbytek KS 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

6 560 256             0  6 816 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

8 035                 0             0 8 035 

Oprávky k DNM 4 792 652 0            5 444 

Oprávky k DHM 5 855 182             0 6 037 

Zásoby 922 0 80 842 
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Krátkodobý finanční 
majetek 

4990 46 482 41 165 6 050 

Pohledávky 5 170 9 852 14 738  284 

Jiná Aktiva 113 753 443 423 

 
    

Stav závazku PS Přírůstek úbytek KS 

Krátkodobé závazky   16 894 32 041 37 888 11 047 

Jiná pasiva 0 520 0 520 
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PODĚKOVÁNÍ 
Činnost Českého Švýcarska o.p.s. by byla nemyslitelná bez velkorysé pomoci těchto 
subjektů: 
 
CENTRUM FOTO ŠKODA 
CÍL 3/ZIEL 3 
ČD a. s. 
CZECH TOURISM 
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY DĚČÍNSKO 
EUROREGION LABE 
EVROPSKÁ UNIE 
JOBS.CZ 
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA 
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD 
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO 
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
ŠKODA AUTO, a. s. 
ÚSTECKÝ KRAJ 

ASOCIACE REGIONÁLNÍCH ZNAČEK, z. s. 
 
 
 
Zároveň děkujeme:  
daňovému poradci P. Lampovi, auditorovi J. Adamcovi, E. Ruthové, Pro EKO Varnsdorf s. r. o., 
Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz, Klubu českých turistů Krásná Lípa, Technickým 
službám města Krásná Lípa, všem členům Destinačního fondu Českého Švýcarska, našim 
certifikovaným průvodcům a lektorům 
a samozřejmě svým zakladatelům: 
Správě národního parku České Švýcarsko, městu Krásná Lípa, ČSOP Tilia, Ústeckému kraji a 
jejich pracovníkům. 
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Organizační struktura společnosti a pracovní pozice k 31. 12. 2019:  
 
 
 
 

 

Ředitel 

Jiří Rak 

              Ekonom 

Pavlína Wittgruberová 

 

Manažer Dest. agentury  

(neobsazeno) 

Asist. ředitele/SR/DR,        

Pavla Vaňková 

 

Vedoucí regionální 

agentury (neobsazeno) 

 

Manaž. obchodu a mktg  

Štěpán Hořeňovský 

Koord. turist. programů 

Romana Kořínková 

Koord. IS/distribuce 

Aneta Černovská  

Správní rada   Dozorčí rada 

Webmaster 

(neobsazeno) 

Manaž. EVVO projektů 

Jarmila Judová 

IS Krásná Lípa  

Klára Zvěřinová 

 

IS Jetřichovice  

(neobsazeno) 
 

IS Saula  

(neobsazeno) 
 

Projekt. manažer  

(neobsazeno) 
 


