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Profil organizace
– âeské ·v˘carsko o. p. s.

Úvodní slovo

VáÏení pﬁátelé, ãtenáﬁi v˘roãní zprávy o. p. s. âeské ·v˘carsko,

Zakladatelé:

témûﬁ v pﬁekotném bûhu uplynul dal‰í rok ãinnosti na‰í spoleãnosti. Rok pln˘ systematické práce,
zajímav˘ch nápadÛ, dobr˘ch projektÛ i rok hledání. I kdyÏ v na‰í spoleãnosti víme, kam smûﬁujeme, pﬁesto
v na‰í pﬁekrásné krajinû plné tajemn˘ch lesÛ, romantick˘ch údolí a ãlenit˘ch skal, v krajinû domÛ
s podstávkami i malebn˘mi obcemi a mûsty, nacházíme kaÏd˘ den spoustu zajímav˘ch námûtÛ. Vedení
na‰í spoleãnosti si uvûdomuje mnoho pﬁíleÏitostí a snaÏí se je dobﬁe uchopit. Síly v‰ak nestaãí, a tak se
i v leto‰ním roce vytváﬁela pracovní partnerství jako vy‰‰í stupeÀ spolupráce. Tû‰í nás spolupracovat se
samosprávami v obcích a mûstech, spolupracujeme s vedením Správy Národního parku âeské ·v˘carsko
i s vedeními okolních chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí, rozvíjíme spoleãné projekty i s jin˘mi neziskov˘mi
organizacemi a podnikatelsk˘mi subjekty. To nás skuteãnû naplÀuje pﬁesvûdãením, Ïe právû v t˘mové
spolupráci je velk˘ úspûch a pokrok a ãasto ani není dÛleÏité, kdo je nositelem projektu ãi prospû‰né
aktivity.
VáÏení pﬁátelé, rok ubûhl, byla to velmi krátká doba, pﬁesto se mnoho v˘znamn˘ch vûcí podaﬁilo.
Za v‰echny bych rád jmenoval to, Ïe v regionu v˘znamnû pokroãilo jednání o zapsání âeskosaského
·v˘carska do seznamu pﬁírodních památek UNESCO. Velmi nás tû‰í, Ïe drtivá vût‰ina aktérÛ v této
aktivitû si zapsání pﬁeje a také to, Ïe jsou schopni udûlat pro zápis konkrétní ãinnosti. A aãkoliv jsou
média plná hroziv˘ch zpráv o problémech klimatu, jsme velmi rádi, Ïe mÛÏeme konstatovat, Ïe to na‰e
klima v regionu âeského ·v˘carska patﬁí v souãasnosti k tomu nejlep‰ímu, co zde máme. Îe se umíme
nad problémy v na‰em kraji vûcnû „pohádat“, Ïe umíme diskutovat a nalézat kompromisní ﬁe‰ení,
taková, která pﬁiná‰ejí dobré jméno na‰emu kraji, ‰etrn˘ a snad i udrÏiteln˘ rozvoj. V takové atmosféﬁe
se skuteãnû v‰em velmi dobﬁe pracuje a jistû bude skvûlé, pokud takové vztahy i do budoucna udrÏíme.
VáÏení pﬁátelé, na‰e o. p. s. âeské ·v˘carsko je jen jednou z mnoha neziskov˘ch spoleãností v regionu,
která má velkou snahu a jejím pracovníkÛm jistû patﬁí velké podûkování. Pﬁesto bez va‰í podpory, bez
podpory mûst a obcí, pﬁíslu‰n˘ch ministerstev âeské republiky a Evropské unie, Ústeckého kraje a jeho
úﬁadu, bez vedení Správy Národního parku âeské ·v˘carsko a vedení Správ chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí
Labské pískovce a LuÏické hory, i bez podpory zakladatelÛ a podnikatelsk˘ch subjektÛ by jistû nebylo
naplnûno tolik krásn˘ch a prospû‰n˘ch cílÛ. Dovolte, abychom vám v‰em podûkovali za va‰i pﬁízeÀ,
za radost, o níÏ se mÛÏeme dûlit pﬁi spoleãn˘ch úspû‰ích, za to, Ïe vám ‰etrn˘ rozvoj na‰eho krásného
a romantického âeskosaského ·v˘carska není lhostejn˘.
Pﬁejeme vám i nám dal‰í rok úspû‰né práce a také dal‰í rok neformálních, pracovních partnerství a také
pevné zdraví, trochu ‰tûstí, prostﬁedky a pﬁedev‰ím lidské pochopení pro spoleãné projekty.

Na‰e spoleãnost byla zaloÏena v roce 2001 Správou Národního parku âeské ·v˘carsko, mûstem
Krásná Lípa a âesk˘m svazem ochráncÛ pﬁírody Tilia.

Poslání:
Jsme nestátní nezisková organizace, jejímÏ posláním je ‰etrn˘ rozvoj regionu âeské ·v˘carsko.

Hlavní ãinnosti:
•

ochrana pﬁírodních a kulturních hodnot

•

podpora ‰etrného cestovního ruchu a pﬁeshraniãní spolupráce

•

tvorba a realizace regionálních projektÛ

•

propagace a informaãnû-publikaãní aktivity

•

vzdûlávání a osvûta

Financování:
Hlavním zdrojem na‰eho financování jsou evropské a mezinárodní nadace a fondy. Mezi na‰e
nejvût‰í dárce patﬁí Svûtov˘ fond Ïivotního prostﬁedí (GEF/UNDP), Evropská unie (programy SROP,
OPRLZ, iniciativy Equal a Transition Facility), dále tuzemské nadace a státní rozpoãet.

S podûkováním i s úctou k vám v‰em, s pokorou v du‰i a s radostí v srdci

PaedDr. Jan Eichler
pﬁedseda správní rady
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Orgány spoleãnosti

Dozorãí rada

Správní rada
Pﬁedseda:

PaedDr. Jan Eichler (od 21. 12. 2006)

Pﬁedsedkynû:

Petra Bromová
ﬁeditelka odboru ekonomiky a informatiky Správy Národního parku âeské ·v˘carsko

pﬁedseda ZO âSOP Tilia, ﬁeditel DDM Ústí nad Labem
Bc. Matûj ·tûtka (do 21. 12. 2006)
âlenové:

âlenové:

Mgr. Petr Gandaloviã – ministr zemûdûlství âR

Ing. Miroslav Dobner (do 14. 11. 2006) – manaÏer soukromé spoleãnosti

Ing. Antonín Koláãek – jedin˘ ãlen pﬁedstavenstva Maitrea a. s.

Ing. Pavel Lampa (od 14. 11. 2006) – ﬁeditel LuÏické nemocnice, daÀov˘ poradce

Ing. Zbynûk Linhart – starosta mûsta Krásná Lípa

Ing. Herbert Salov – ekonom, manaÏer soukromé spoleãnosti

RNDr. Zdenûk Patzelt (do 17. 10. 2006) – ﬁeditel Správy Národního parku âeské ·v˘carsko
RNDr. Libor Ambrozek (od 17. 10. 2006) – poslanec Parlamentu âR a pﬁedseda v˘boru pro Ïivotní

âinnost dozorãí rady:

prostﬁedí

•

v roce 2006 probûhla celkem tﬁi ﬁádná zasedání dozorãí rady

JUDr. Eva Ruthová – advokátka
Zamûstnanci
Od 1. 6. 2007 je správní rada roz‰íﬁena o 2 nové ãleny:

¤editelem o. p. s. âeské ·v˘carsko je Mgr. Marek Mráz

Mgr. Tomá‰ Podivínsk˘ – generální konzul âR v DráÏìanech

V roce 2006 mûla spoleãnost celkem 24 stál˘ch a 5 sezónních zamûstnancÛ

Radek Vonka – námûstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní údaje spoleãnosti
âinnost správní rady:
•

v roce 2006 probûhla celkem ãtyﬁi ﬁádná zasedání správní rady

Sídlo:

âeské ·v˘carsko o. p. s.
Masarykova 1094/4
407 46 Krásná Lípa

Zasedání správní rady 1. 6. 2007 (zleva: M. Mráz, Z. Linhart, L. Ambrozek, J. Eichler, T. Podivínsk˘, R. Vonka)

Telefon: 412 383 000
E-mail: ops@ceskesvycarsko.cz
www.ceskesvycarsko.cz

Bankovní spojení: CS 927 926 319/0800
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Na‰e aktivity v oblasti ochrany
pﬁírodního a kulturního dûdictví
Investiãní akce

Projektové dokumenty

•

•

dokonãili jsme investiãní akci revitalizace Pryskyﬁiãného dolu v Národním parku âeské ·v˘carsku

zpracovali jsme 10 projektov˘ch dokumentací v oblastech:
- ãi‰tûní odpadních vod (lokality Srbská Kamenice, Vlãí Hora apod.)

v celkové hodnotû 168 tisíc korun

- revitalizace vodních tokÛ (Horní rybník v Doubici, âerven˘ potok v Chﬁibské)
- rekonstrukce turistick˘ch cest (pro obce Jetﬁichovice a Chﬁibská)

Vzdûlávací akce
•

zorganizovali jsme ãtyﬁi studijní zahraniãní cesty pro 42 zástupcÛ státní správy, samosprávy

a podnikatelÛ na témata revitalizace vodních tokÛ (Dánsko a Nûmecko), decentralizované ãi‰tûní

•

financovali a koordinovali jsme vytvoﬁení tzv. Impaktové studie UNESCO – studie hodnotící

pozitivní i negativní dopady zápisu âeskosaského ·v˘carska na Seznam svûtového dûdictví UNESCO

odpadních vod (·védsko, âeská republika) a management cestovního ruchu v chránûn˘ch územích
•

(Irsko)

vytvoﬁili jsme pro v‰echny obce na hranici národního parku Plány opatﬁení k zlep‰ení stavu

Ïivotního prostﬁedí, které jim mohou zajistit zlep‰ené podmínky financování ekologick˘ch projektÛ
•

uspoﬁádali jsme dva cykly ‰kolení pro 42 úãastníkÛ (zástupci státní správy a samosprávy, ochrany

pﬁírody, projekãních firem, NNO) na témata nízkonákladové ãi‰tûní komunálních odpadních vod

Ekologické poradenství

v mal˘ch obcích a metody ﬁízení projektového cyklu

•

od ãervence 2006 jsme zﬁídili ekologickou poradnu v Krásné Lípû (vãetnû „zelené“ telefonní

linky a internetové poradny), jeÏ zodpovûdûla na 80 dotazÛ pﬁeváÏnû na témata: odpady, voda,
bydlení, ochrana pﬁírody, ekozemûdûlství a energie
•

Práce na revitalizaci Pryskyﬁiãného dolu

8

Studijní cesta do Dánska

do konce roku 2006 jsme uskuteãnili semináﬁ a webovou soutûÏ pro veﬁejnost na ekologické téma

Nabízíme napﬁ. Fair Trade v˘robky a sluÏby ekoporadenství pro nej‰ir‰í veﬁejnost
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Na‰e aktivity v oblasti ochrany
pﬁírodního a kulturního dûdictví

Na‰e aktivity v oblasti
‰etrné turistiky

Ochrana kulturních hodnot

Informaãní stﬁediska âeského ·v˘carska

•

•

v srpnu 2006 jsme vydali nov˘ nástûnn˘ obrazov˘ kalendáﬁ âeské ·v˘carsko, krajina lidov˘ch

památek a obrazovou publikaci Lidové památky âeského ·v˘carska

v roce 2006 jsme provozovali pût informaãních stﬁedisek (Krásná Lípa, Dûãín: celoroãní provoz,

Jetﬁichovice, Dolní Chﬁibská, Hﬁensko/Mezní Louka: sezónní provoz)
•

v srpnu novû otevﬁeno IS v Dûãínû

Ocenûní:

•

nabízeli jsme standardní turistické sluÏby: turistické a kulturní informace o regionu, prodej map,

Za zásluhy v oblasti ochrany podstávkov˘ch domÛ, a to v souvislosti s vydáním knihy Lidové památky

prÛvodcÛ, obrazov˘ch publikací a suven˘rÛ, zprostﬁedkování ubytování, veﬁejn˘ internet, kopírování apod.

âeského ·v˘carska a katalogu Podstávkové domy âeského ·v˘carska (udûleno Konventem

•

podstávkov˘ch domÛ)

celkem sedm osvûtov˘ch v˘stav (napﬁ. Lidová architektura âeského ·v˘carska, Island – ostrov ohnû

provozovali jsme galerii âeského ·v˘carska pﬁi infocentru v Krásné Lípû – uskuteãnili jsme

a ledu, Japonské fragmenty)
Uznání za mimoﬁádn˘ poãin k záchranû kulturního dûdictví (udûleno EUROPA NOSTRA)
Roz‰íﬁení nabídky turistick˘ch sluÏeb
•

roz‰íﬁili jsme tradiãní kompletní turisticko-informaãní servis o tzv. ekoporadenské sluÏby

•

zﬁídili jsme dva ekokoutky (IS Krásná Lípa a Dûãín) s nabídkou ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ

(bio a Fair Trade produkty, regionální ﬁemeslné v˘robky), s informaãními letáky a dal‰í literaturou
k ekologick˘m tématÛm (od kvûtna 2007 roz‰íﬁeno o jeden ekokoutek na IS Mezní Louka)
•

nabízeli jsme prÛvodcovské sluÏby – dva stálé prÛvodcovské okruhy: geoturistick˘ okruh –

Kyjovskou skalní stezkou k Jeskyni víl a Za kníÏecími vyhlídkami (po stopách nejstar‰ího prÛvodce
âesk˘m ·v˘carskem z roku 1864)
•

poskytovali jsme sluÏby na objednávku: outdoorové pobyty, poradenství pﬁi plánování tras

a v˘letÛ, akce pro veﬁejnost s prÛvodcem
Titulní strana kalendáﬁe

10

Podstávkov˘ dÛm v âeském ·v˘carsku

Galerie âeského ·v˘carska v Krásné Lípû

Infocentrum Krásná Lípa – interiér
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Na‰e aktivity v oblasti
‰etrné turistiky
Celková náv‰tûvnost informaãních stﬁedisek âeského ·v˘carska

Koncepce cestovního ruchu
•

10 000

cestovního ruchu v âeském ·v˘carsku“

8 000

Destinaãní management

6 000

•

2002
2003
2004
2005
2006

nechali jsme zpracovat za úãasti vût‰iny klíãov˘ch aktérÛ první strategick˘ dokument „Koncepce

stali jsme se destinaãní agenturou regionu s cílem sjednotit a ucelit turistickou nabídku
pﬁeshraniãního regionu âeskosaské ·v˘carsko. S Tourismusverband Sächsische Schweiz

4 000

spolupracujeme na zaloÏení spoleãné agentury
•

iniciovali jsme vznik Poradního sboru pro cestovní ruch âeského ·v˘carska:

2 000

- od záﬁí do prosince se uskuteãnila dvû setkání
- získali jsem celkem 10 klíãov˘ch partnerÛ
(mûsta a obce, správy chránûn˘ch území, podnikatele)

Leden

Únor

Bﬁezen

Duben

Kvûten

âerven

âervenec Srpen

Záﬁí

¤íjen

Listopad

Prosinec

- zamûﬁovali jsme se pﬁedev‰ím na oblast spoleãné koordinace cestovního ruchu
- v rámci Poradního sboru jsme vytvoﬁili tﬁi pracovní skupiny

Mapa rozloÏení informaãních center spoleãnosti v âeském ·v˘carsku v roce 2006

(Marketing, Produkty, Doprava, ustanoveny 11/2006)
•

úãastnili jsme se ãtyﬁ veletrhÛ cestovního ruchu (dva ve spolupráci s Tourismusverband
Sächsische Schweiz a dal‰ími partnery): Dresdner Reisemarkt, TCC Leipzig, Euroregion Tour –
Jablonec nad Nisou, GO – Regiontour Brno

•

vytvoﬁili jsme pobytové programy – pût typÛ turistick˘ch balíãkÛ pro sezónu 2007 (Highlights
Národních parkÛ âeské a Saské ·v˘carsko, Let balónem nad labskou Florencií, Koãárem jako za
ãasÛ Kinsk˘ch apod.)

•

zahrnuli jsme nové regionální turistické produkty do nabídek pro náv‰tûvníky (wellness, golf,
termální láznû apod.)

12
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Na‰e aktivity v oblasti
‰etrné turistiky

Na‰e aktivity v oblasti poradenství
a tvorby regionálních projektÛ

·etrná doprava

Rozvojové centrum

•

v roce 2006 jsme jako jiÏ tradiãnû podporovali ‰etrnou dopravu v âeském ·v˘carsku:

•

poskytovali jsme sluÏby pﬁedev‰ím obcím, neziskov˘m organizacím a podnikatelÛm v regionu

- turistick˘ vlak – provoz v mûsících ãervenec–srpen na trase âeská Kamenice–Dolní

•

zamûﬁovali jsme se hlavnû na tyto oblasti: regionální rozvoj ohledupln˘ k Ïivotnímu prostﬁedí,

Poustevna (pﬁepraveno více neÏ 900 osob)

‰etrn˘ cestovní ruch, místní podnikání, lidová architektura a kulturní dûdictví

- turistick˘ autobus – provoz v mûsících ãerven aÏ záﬁí na trase Varnsdorf–Jetﬁichovice

•

bûhem roku 2006 na‰e Rozvojové centrum:

a âeská Kamenice–Hﬁensko (pﬁepraveno 4500 osob)

- poskytlo 75 konzultací

- Ekobus – provoz v mûsících ãervenec–srpen na trase âeská Lípa–Mezní Louka

- zpracovalo 15 projektÛ

(pﬁepraveno 515 osob)

- zaÏádalo celkem o 32 miliónÛ Kã
- získalo 6 miliónÛ Kã pro rozvoj regionu

Ocenûní

- získalo 80 projektov˘ch zámûrÛ pro období 2007–13

Turistick˘ balíãek Highlights Národních parkÛ âeské a Saské ·v˘carsko – Nejlep‰í turistick˘ produkt
v âR 2007 (Absolutní vítûz) – udûlen˘ na GO – Regiontour Brno, leden 07
Poãty konzultací v jednotliv˘ch mûsících 2006

Vítûzn˘ turistick˘ balíãek

12
10
8

Ekobus a historick˘ motorák

Jízdní ﬁád ekobusu

6
4
2

Leden

14

Únor

Bﬁezen

Duben

Kvûten

âerven

âervenec Srpen

Záﬁí

¤íjen

Listopad Prosinec
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Na‰e aktivity v oblasti poradenství
a tvorby regionálních projektÛ

Na‰e aktivity v oblasti
propagace

Poradenské centrum pro podnikatele

Marketingová kampaÀ

•

•

•

•

od ãervence 2006 jsme poskytovali sluÏby pﬁedev‰ím podnikatelÛm, zájemcÛm o podnikání

uskuteãnili jsme od záﬁí do listopadu 2006 celostátní marketingovou kampaÀ na téma „Podzim

a ÏivnostníkÛm

v âeském ·v˘carsku“, kde byly vyuÏity tyto mediální nástroje:

prioritnû jsme podporovali zámûry z oblasti cestovního ruchu, ochrany Ïivotního prostﬁedí a ty,

- rozesílka 900 dopisÛ s publikacemi a propagaãními materiály

které vedou ke zv˘‰ení poãtu pracovních míst

- rozhlasové spoty v 10 praÏsk˘ch a stﬁedoãesk˘ch rádiích (Rádio City, Beat apod.)

zﬁídili jsme dvû konzultaãní místa – v sídle spoleãnosti âeské ·v˘carsko o. p. s. v Krásné Lípû,

- interaktivní banner na celostátních webov˘ch stránkách (napﬁ. www.centrum.cz, www.idnes.cz)

od záﬁí 2006 i na Úﬁadu práce v Rumburku

- polepy tramvají a autobusÛ v 8 krajsk˘ch mûstech v âR

•

v roce 2006 jsme se stali ãlenem Okresní hospodáﬁské komory

•

bûhem roku 2006 na‰e Poradenské centrum pro podnikatele:

Prezentaãní akce

- poskytlo celkem 98 konzultací

•

zorganizovali jsme ‰est putovních v˘stav fotografií âeského ·v˘carska (napﬁ. zámek Dûãín,
Prostûjov, Varnsdorf, Ústí na Labem, Tourfilm Karlovy Vary)

- zaÏádalo celkem o 17 miliónÛ Kã
- získalo dotaci 8,5 miliónu Kã pro rozvoj malého a stﬁedního podnikání v regionu

•

uspoﬁádali jsme spoleãenská setkání – napﬁ. jízda parníkem po Labi, kﬁest nového kalendáﬁe
v Krásné Lípû, demonstraãní jízdy ekobusem a historick˘m motorákem apod.)

- zahájilo pﬁípravu na tﬁech dal‰ích projektov˘ch Ïádostech o dotaci pro své klienty
•

uspoﬁádali jsme k pátému v˘roãí zaloÏení spoleãnosti na Dûãínském zámku konferenci na téma
âeské ·v˘carsko – vize 2010 za úãasti 80 zástupcÛ z regionu

3%
18 %
Struktura cílov˘ch skupin RC
Konference k 5. v˘roãí zaloÏení OPS

NNO
podnikatel
obec
správce území

Ukázka polepu tramvají v krajsk˘ch mûstech âR

50 %

29 %
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Na‰e aktivity v oblasti
propagace
•

•

realizovali jsme ãtyﬁi akce pro veﬁejnost: Evropsk˘ den parkÛ (první roãník), Den bez aut,

Publikaãní a audiovizuální produkty

Den Zemû, Vyhla‰ování soutûÏí o âeském ·v˘carsku

•

vydali jsme pût publikaãních titulÛ v celkovém nákladu 17 tisíc kusÛ:

prezentovali jsme region i na‰e aktivity ãlenÛm V˘boru pro evropské záleÏitosti Poslanecké

- Lidové památky âeského ·v˘carska – reprezentativní publikace o kulturním dûdictví âeského ·v˘carska

snûmovny Parlamentu âR

- PrÛvodce âesk˘m ·v˘carskem – turistick˘ prÛvodce s mapou

•

byli jsme u zrodu prvního roãníku golfového turnaje O cenu âeského ·v˘carska

- âeské ·v˘carsko, krajina lidov˘ch památek – nástûnn˘ kalendáﬁ 2007

•

prezentovali jsme aktivity na‰í spoleãnosti na ãlenském setkání Turistického svazu Saské

- âeské ·v˘carsko – cyklomapa 1:50 000

·v˘carsko, dále generálnímu konzulu âR v DráÏìanech Mgr. Tomá‰i Podivínskému, ﬁediteli âeské

- Fotografick˘ prÛvodce âeskosask˘m ·v˘carskem – interaktivní ãesko-nûmecko-anglické DVD s více

centrály cestovního ruchu Ing. Rostislavu Vondru‰kovi atd.

neÏ 500 fotografiemi
•

Práce s médii
•

vydali jsme 22 druhÛ propagaãních letákÛ na témata: ‰etrná doprava, akce a soutûÏe pro
veﬁejnost, ekoporadenství, turistické nabídky, v˘stavy a vzdûlávání

uspoﬁádali jsme tﬁi tiskové konference (Praha – kino Mat, Praha – Palác Luxor, Ústí nad Labem –

•

pﬁipravili jsme 2000 kusÛ balíãkÛ se suven˘ry – pro dospûlé i dûtské náv‰tûvníky regionu

vyhlídková restaurace Vûtru‰e)

•

produkovali jsme film s názvem Krajina tajemství – ‰estnáctiminutov˘ emotivní film o regionu,

•

uzavﬁeli jsme dvû mediální partnerství s Mladou frontou Dnes a âesk˘m rozhlasem Sever

kter˘ bude jako audiovizuální program od ﬁíjna 2007 souãástí expozice Domu âeského

•

rozeslali jsme 58 tiskov˘ch zpráv do regionálních nebo celostátních médií

·v˘carska v Krásné Lípû

Tisková konference: Paláx Luxor (hostem herec F. Nûmec) a kino Mat Praha

18

Ukázka publikaãních titulÛ
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Na‰e aktivity v oblasti
propagace

Na‰e aktivity v oblasti
vzdûlávání a osvûty

Jednotná image (propagace) regionu

CeloÏivotní vzdûlávání

•

•

vytvoﬁili jsme nov˘ regionální portál âeského ·v˘carska (www.ceskesvycarsko.cz, od kvûtna 2006
ve tﬁech jazykov˘ch mutacích) s nov˘m designem a strukturou stránek, a dále s kompletními

informaãních center a cestovních kanceláﬁí a Pracovník regionální turistiky v chránûn˘ch

informacemi o regionu a turistice, kaÏdodenními aktualizacemi, nabídkou ubytování

územích – realizace 2007

a elektronick˘m obchodem (roãní náv‰tûvnost 90 975 náv‰tûvníkÛ)
•

•

Equal v Maìarsku, Rakousku a Velké Británii na téma rozvoj netradiãních a inovativních forem

bylo vytvoﬁeno logo regionu spoleãné se Sask˘m ·v˘carskem

vzdûlávání

nechali jsme zpracovat design manuál regionu pro jednotn˘ design tiskovin o âeském ·v˘carsku

•

nechali jsme zhotovit veletrÏní prezentaãní systém modelu podstávkového domu, dále grafické

•

uskuteãnili jsme tﬁi jednodenní ‰kolení pro zájmové skupiny – témata: Podnikatelsk˘ plán,
Právní minimum, Vedení t˘mu (32 úãastníkÛ)

bannery, v˘stavní stojany a doplÀky pro prezentaci regionu na v˘stavách a veletrzích cestovního ruchu

•

pﬁipravovali jsme se na úãast na veletrhu Schola Nova (bﬁezen 2007)

instalovali jsme devût pískovcov˘ch obeliskÛ s logem NPâ· – zasazené podél hranic Národního

•

uskuteãnili jsme tﬁi semináﬁe pro veﬁejnost na témata Bioodpady, Zelené bydlení a ProÏitková

parku âeské ·v˘carsko
•

zúãastnili jsme se mezinárodního setkání partnerÛ v projektu „Mosty pﬁes hranice“ z programu

nechali jsme vytvoﬁit marketingovou znaãku regionu – v rámci jednotné vizuální identity regionu

•

•

pﬁipravili jsme tﬁi akreditované kurzy na témata EuromanaÏer pro cestovní ruch, Pracovník

pedagogika

vytvoﬁili jsme a instalovali 11 informaãních panelÛ o regionu – zhotoveny v regionálním designu

•

a instalovány na nádraÏích v âeskosaském ·v˘carsku

pﬁipravili jsme tﬁi vzdûlávací moduly pro odbornou i laickou veﬁejnost na témata Práce
s veﬁejností, Komunikace s náv‰tûvníky a PrÛvodcovská ãinnost v chránûn˘ch územích
(68 absolventÛ)

Ocenûní:
âeské ·v˘carsko, krajina plná tajemství

– 2. místo v soutûÏi Nejlep‰í kalendáﬁ roku 2006

Vnitﬁní vzdûlávání

– 1. místo na Tourpropag 2006 (kalendáﬁ)

•

Lidové památky âeského ·v˘carska

– 2. místo na Tourpropag 2006 (reprezentativní publikace)

V˘stava fotografií âeského ·v˘carska

– 1. místo na Tourpropag 2006 (plakát)

Obelisk

20

Ocenûná publikace

Pﬁedávání ceny na Tourpropag 2006 v Písku

vytvoﬁili jsme pro zamûstnance OPS vzdûlávací plán za úãelem zv˘‰ení profesní kvalifikace
a odbornosti

Frekventanti kurzÛ práce s veﬁejností v chránûn˘ch územích a ukázka osvûdãení pro absolventy
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Na‰e aktivity v oblasti
vzdûlávání a osvûty
•

Spolupráce na rozvojov˘ch
projektech v âeském ·v˘carsku

uskuteãnili jsme ‰est kurzÛ na témata z oblasti práva, ekonomie, managementu a IT dovedností

•

s celkov˘m poãtem 91 úãastníkÛ

OPS je partner projektu Centrum Národního parku âeské ·v˘carsko I. – nejvût‰í investiãní projekt
v regionu, nositelem projektu je mûsto Krásná Lípa

•
Environmentální vzdûlávání a osvûta

v roce 2006 jsme koordinovali architektonickou a v˘tvarnou podobu expozice v hlavním
náv‰tûvnickém a vzdûlávacím stﬁedisku regionu v Domû âeského ·v˘carska

•

uskuteãnili jsme 67 v˘ukov˘ch ekoprogramÛ pro ‰koly

•

pﬁipravili jsme ãtyﬁi projektové ekot˘dny pro Z· Krásná Lípa

- interaktivní expozici âeské ·v˘carsko – Ïivot, tajemství, inspirace

•

oslovili jsme 1175 úãastníkÛ

- kinosál s promítáním filmové koláÏe Krajina tajemství

•

uskuteãnili jsme celkem pût soutûÏí pro dûti i dospûlé s celkovou úãastí 452 soutûÏích

- informaãní stﬁedisko

•

vedli jsme pﬁírodovûdn˘ zájmov˘ oddíl Ranger se zamûﬁením na ochranu pﬁírody (40 schÛzek,

- internetovou kavárnu

jeden letní tábor, ãtyﬁi víkendové akce)

- vzdûlávací kurzy pro dûti i dospûlé

vydali jsme Pl‰íkovy listy v nákladu 4000 kusÛ – zpravodaj ekologické v˘chovy v âeském

- ubytovací kapacity pro lektory a partnery

•

•

od záﬁí 2007 budeme v Domû âeského ·v˘carska nabízet:

·v˘carsku pro uãitele, koordinátory ekologické v˘chovy a vedoucí zájmov˘ch oddílÛ
•

realizovali jsme tﬁi ãesko-nûmecká setkání dûtí v Nûmecku a tﬁi v âR na témata Den Vody –
Svatba u rybníka, Den Zemû, Mot˘lí tábor, Hmyzí hotel atd.

Ocenûní:
Cena Business Leaders Forum – v 16. roãníku soutûÏe za pﬁínos ve Vzdûlávání v oblasti udrÏitelného
rozvoje
Plch zahradní, „maskot“ Praktická v˘uka v˘roby ruãního papíru
ekologického zpravodaje na 1. stupni Z·

22

Slavnostní pﬁedání Ceny zdraví a bezpeãného
Ïivotního prostﬁedí 2006 od T. Míkové

DÛm âeského ·v˘carska

Ukázka exponátÛ z projektové dokumentace expozice o âeském ·v˘carsku
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Realizované projekty
v roce 2006

Finanãní zpráva spoleãnosti
V˘rok auditora

Zmínûné aktivity OPS v roce 2006 byly realizovány v rámci tûchto projektÛ:
Integrovan˘ management ekosystémÛ v severních âechách
Informaãnû-vzdûlávací systém v chránûn˘ch územích âeského ·v˘carska
Komunitní centrum âeského ·v˘carska
âeské ·v˘carsko – Propagaãní a informaãní kampaÀ 2006
Organizace turistické destinace âeskosaské ·v˘carsko
UdrÏitelná spotﬁeba v âeském ·v˘carsku
Ochrana a rozvoj âeského ·v˘carska
âeské ·v˘carsko dûtem
Pﬁíroda ve ‰kole – ‰kola v pﬁírodû
Spoleãnû chráníme pﬁírodu aneb Ze Ïivota hmyzu
BROÚK (Budoucí rozvoj Ústeckého kraje)
Centrum Národního parku âeské ·v˘carsko I.
Nominace âeskosaského ·v˘carska na Seznam svûtového dûdictví UNESCO

24
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Rozvaha k 31. 12. 2006

V˘ãet poloÏek podle vyhlá‰ky ã. 504/2002 Sb
Iâ: 25436911

âeské ·v˘carsko o. p. s.,
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa,
obecnû prospû‰ná spoleãnost

âíslo
ﬁádku

AKTIVA
A.
A. I.
A. I. 1.
A. I. 2.
A. I. 3.
A. I. 6.
A. II.
A. II. 3.
A. II. 4.
A. II. 7.
A. II. 9.
A. IV.
A. IV. 1.
A. IV. 2.
A. IV. 3.
A. IV. 6.
A. IV. 7.
A. IV. 10.
B.
B. I.
B. I. 5.
B. I. 7.
B. II.
B. II. 1.
B. II. 4.
B. II. 5.
B. II. 6.
B. II. 10.
B. II. 12.
B. II. 13.

26

Stav k
prvnímu
dni úãetního
období

Stav k
poslednímu
dni úãetního
období

B. II. 18.
B. III.
B. III. 1.
B. III. 3.
B. IV.
B. IV. 1.
B. IV. 2.

Dohadné úãty aktivní
Krátkodob˘ finanãní majetek celkem
Pokladna
Úãty v bankách
Jiná aktiva celkem
Náklady pﬁí‰tích období
Pﬁíjmy pﬁí‰tích období
AKTIVA CELKEM

(v tisících Kã)
Dlouhodob˘ majetek celkem
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek celkem
Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje
Software
Ocenitelná práva
Nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek celkem
Stavby
Samostatné movité vûci a soubory movit˘ch vûcí
Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k nehmotn˘m v˘sledkÛm v˘zkumu a v˘voje
Oprávky k softwaru
Oprávky k oceniteln˘m právÛm
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatn˘m movit˘m vûcem a souborÛm movit˘ch vûcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Krátkodob˘ majetek celkem
Zásoby celkem
V˘robky
ZboÏí na skladû a v prodejnách
Pohledávky celkem
Odbûratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zamûstnanci
DaÀ z pﬁidané hodnoty
Nárok na dotace a ostatní zúãtování se státním rozpoãtem
Nárok na dotace a ostatní zúãtování s rozpoãtem orgánÛ
územních samosprávn˘ch celkÛ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2 565
475

1 247

4 033
2 231
1 549
3
250
-1 138
-139
-24
-29
-231
-712
-3
17 964
1 695
1 016
679
12 726
2 345
203
128
3
275
7 435

30

359

1 364

75
400
2 659
1 683
948
28
-569
-9
-168
-364
-28
7 818
1 313
789
524
4 250
2 359
142
140
3

5 508
2 613
1 726
75
812

31
32
33
34
35
36
37
38
âíslo
ﬁádku

2 112
109
2 003
143
142
1
10 383

973
3 438
259
3 179
105
104
1
23 472

Stav k
prvnímu
dni úãetního
období

Stav k
poslednímu
dni úãetního
období

PASIVA
A.
A. I.
A. I. 1.
A. I. 2.
A. II.
A. II. 1.
A. II. 2.
B.
B. II.
B. II.1.
B. III.
B. III. 1.
B. III. 3.
B. III. 4.
B. III. 5.
B. III. 7.
B. III. 9.
B. III. 10.
B. III. 11.
B. III. 17.
B. III. 18.
B. III. 22.
B. IV.
B. IV. 1.
B. IV. 2.

Vlastní zdroje celkem
Jmûní celkem
Vlastní jmûní
Fondy
V˘sledek hospodaﬁení celkem
Úãet v˘sledku hospodaﬁení
V˘sledek hospodaﬁení ve schvalovacím ﬁízení
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Dlouhodobé bankovní úvûry
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Pﬁijaté zálohy
Ostatní závazky
Zamûstnanci
Závazky k institucím soc. zabezpeãení a veﬁ. zdravotního poj.
Ostatní pﬁímé danû
DaÀ z pﬁidané hodnoty
Ostatní danû a poplatky
Jiné závazky
Krátkodobé bankovní úvûry
Dohadné úãty pasivní
Jiná pasiva celkem
V˘daje pﬁí‰tích období
V˘nosy pﬁí‰tích období
PASIVA CELKEM

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

4 540
3 948
2 518
1 430
592
592
5 843
305
305
4 578
915
1 020
15
339
298
144
151
5
16
1 350
126
960
109
851
10 383

10 065
7 416
5 395
2 021
2 649
2 649
13 407
6 262
6 262
6 571
882
3 300
74
595
351
121
2
17
600
146
574
361
213
23 472

OkamÏik sestavení: 22. 5. 2007
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V˘kaz ziskÛ a ztrát
k 31. 12. 2006
V˘ãet poloÏek podle vyhlá‰ky ã. 504/2002 Sb
Iâ: 25436911

A.
A. I.
A. I. 1.
A. I. 2.
A. I. 3.
A. I. 4.
A. II.
A. II. 5.
A. II. 6.
A. II. 7.
A. II. 8.
A. III.
A. III. 9.
A. III. 10.
A. IV.
A. IV. 14.
A. IV. 16.
A. V.
A. V. 18.
A. V. 20.
A. V. 21.
A. V. 22.
A. V. 23.
A. V. 24.
A. VI.
A. VI. 25.

B.
B . I.
B. I. 1.
B. I. 2.
B. I. 3.
B. II.
B. II. 6.
B. IV.

28

âeské ·v˘carsko o. p. s.,
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa,
obecnû prospû‰ná spoleãnost

NÁKLADY (v tisících Kã)
Spotﬁebované nákupy celkem
Spotﬁeba materiálu
Spotﬁeba energie
Spotﬁeba ostatních neskladovateln˘ch dodávek
Prodané zboÏí
SluÏby celkem
Opravy a udrÏování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní sluÏby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální poji‰tûní
Danû a poplatky celkem
DaÀ silniãní
Ostatní danû a poplatky
Ostatní náklady celkem
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Kurzové ztráty
Dary
Manka a ‰kody
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodan˘ majetek, tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏek celkem
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Náklady celkem
V¯NOSY (v tisících Kã)
TrÏby za vlastní v˘kony a za zboÏí celkem
TrÏby za vlastní v˘robky
TrÏby z prodeje sluÏeb
TrÏby za prodané zboÏí
Zmûna stavu vnitroorganizaãních zásob celkem
Zmûna stavu zásob v˘robkÛ
Ostatní v˘nosy celkem

Hlavní
ãinnost

Hospodáﬁská
ãinnost

Celkem

3 390
3 173
187
7
23
6 511
68
156
130
6 157
8 040
5 996
2 044
6

1 481
408
31

150
567
567
21 287

24
43
27
27
4 641

4 871
3 581
218
7
1 065
7 656
147
231
163
7 115
9 841
7 336
2 505
74
10
64
2 892
26
89
183
2 377
24
193
594
594
25 928

968
358
594
16
1 650
1 650
490

8 634
930
6 124
1 580
14
14
19

9 602
1 288
6 718
1 596
1 664
1 664
509

6
2 773
73
173
2 377

1 042
1 145
79
75
33
958
1 801
1 340
461
68
10
58
119
26
16
10

B. IV. 15.
B. IV. 16.
B. IV. 18.
B. VI.
B. VI. 27.
B. VII.
B. VI. 29.
C.
C. 34.
D.

Úroky
Kurzové zisky
Jiné ostatní v˘nosy
Pﬁíjaté pﬁíspûvky celkem
Pﬁijaté pﬁíspûvky (dary)
Provozní dotace celkem
Provozní dotace
V˘nosy celkem
V˘sledek hospodaﬁení pﬁed zdanûním
DaÀ z pﬁíjmÛ
V˘sledek hospodaﬁení po zdanûní

9
16
465
2 587
2 587
14 949
14 949
20 644
-643
-643

19

8 667
4 026
734
3 292

9
16
484
2 587
2 587
14 949
14 949
29 311
3 383
734
2 649

OkamÏik sestavení: 22. 5. 2007
Pﬁehled pﬁíjmÛ a v˘dajÛ v roce 2006 (platby penûÏních prostﬁedkÛ v tis. Kã)
Pﬁíjmy celkem
z toho:
ãerpání bankovních úvûrÛ
prodej zboÏí a sluÏeb
prostﬁedky z programu nenávratné zahraniãní pomoci
pﬁíspûvky na projekty financované ze strukturálních fondÛ EU
(jako koneãnému pﬁíjemci nebo zprostﬁedkovanû jako partnerovi projektu)
dotace ze státního rozpoãtu
dotace z rozpoãtu mûsta Krásná Lípa
nadmûrné odpoãty DPH a vrácení danû dle § 81
pﬁijaté úroky
V˘daje celkem
z toho:
platby dodavatelÛm
splátky bankovních úvûrÛ
bankovní poplatky
placené úroky
úhrady mezd
úhrady sociálního poji‰tûní
úhrady zdravotní poji‰tûní
platby danû z pﬁíjmu fyzick˘ch osob
platby danû z pﬁidané hodnoty
platby danû z pﬁíjmu právnick˘ch osob
leasingové splátky
platby partnerÛm projektu

32 504
6 548
10 962
4 655
8 157
941
125
375
9
31 184
17 783
1 351
78
89
5 533
2 174
1 014
862
531
386
72
568
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Pﬁíloha k úãetní závûrce
k 31. 12. 2006
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlá‰ky ã. 504/2002 Sb.)

Orgány spoleãnosti ke dni sestavení úãetní závûrky jsou:

Název a sídlo spoleãnosti:

Správní rada:

PaedDr. Jan Eichler – pﬁedseda SR
RNDr. Libor Ambrozek
Mgr. Petr Gandaloviã
Ing. Antonín Koláãek
JUDr. Eva Ruthová
Ing. Zbynûk Linhart

Dozorãí rada:

Petra Bromová – pﬁedseda DR
Ing. Pavel Lampa
Ing. Herbert Salov

¤editel:

Mgr. Marek Mráz

âeské ·v˘carsko o. p. s.
Masarykova 1094/4
407 46 Krásná Lípa
Iâ: 25436911, DIâ: CZ25436911
Právní forma:

Obecnû prospû‰ná spoleãnost (Právnická osoba podle zákona ã.248/1995 Sb.)

Datum vzniku: 17. ﬁíjna 2001
Registrace:
Spoleãnost zapsána v rejstﬁíku obecnû prospû‰n˘ch spoleãností vedeného Krajsk˘m soudem v Ústí nad Labem,
oddíl O, vloÏka 101

Zakladatelé:

Pﬁedmût ãinnosti:
Obecnû prospû‰né sluÏby
- informaãní podpora rozhodování v oblasti Ïivotního prostﬁedí a regionálního rozvoje
- vzdûlávání a osvûta v oblasti Ïivotního prostﬁedí a regionálního rozvoje
- identifikace a podpora projektÛ v oblasti Ïivotního prostﬁedí a regionálního rozvoje
- podpora zahraniãní spolupráce v oblasti Ïivotního prostﬁedí a regionálního rozvoje
- vyuÏití moderních informaãních technologií v oblasti Ïivotního prostﬁedí a regionálního rozvoje
DoplÀkové ãinnosti
- zprostﬁedkování sluÏeb
- reklamní ãinnost a marketing
- kopírovací práce
- lesnictví, tûÏba dﬁeva a poskytování sluÏeb v myslivosti
- specializovan˘ maloobchod
- vydavatelské a nakladatelské ãinnosti
- poﬁádání v˘stav, veletrhÛ, pﬁehlídek a obdobn˘ch akcií
- provozování cestovní agentury
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Mûsto Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa, Iâ: 00261459
âeská republika – Správa Národního parku âeské ·v˘carsko, PraÏská 52, Krásná Lípa, Iâ: 70565759
ZO âSOP TILIA, Kyjovská 15a, Krásná Lípa, Iâ: 44222360
Vlastní jmûní:
Vlastní jmûní – stav k 31. 12. 2003
Odpisy dlouhodobého hm. majetku z dotaãních prostﬁedkÛ
Vlastní jmûní – stav k 31. 12. 2004
Poﬁízen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek z dotaãních prostﬁedkÛ
Poﬁízen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek z dotaãních prostﬁedkÛ
Odpisy dlouhodobého majetku z dotaãních prostﬁedkÛ
Vlastní jmûní – stav k 31. 12. 2005
Poﬁízen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek z dotaãních prostﬁedkÛ
Poﬁízen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek z dotaãních prostﬁedkÛ
Odpisy dlouhodobého majetku z dotaãních prostﬁedkÛ
Vlastní jmûní – stav k 31. 12. 2006

1 626 786 Kã
- 56 096 Kã
1 570 690 Kã
+ 647 791 Kã
+ 475 000 Kã
- 175 075 Kã
2 518 406 Kã
+ 1 316 906 Kã
+ 2 003 466 Kã
- 444 008 Kã
5 394 770 Kã
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Pﬁíloha k úãetní závûrce
k 31. 12. 2006
Fondy:
Úãetní jednotka má vytvoﬁen jen fond rezervní (úãet 911)
Jeho zÛstatek se skládá z následujících hospodáﬁsk˘ch v˘sledkÛ:
HV roku 2001 + 210 277 Kã
HV roku 2002 + 402 211 Kã
HV roku 2003 + 130 291 Kã
HV roku 2004 + 686 578 Kã
HV roku 2005 + 592 107 Kã

ZpÛsob zpracování úãetních záznamÛ, místo a zpÛsob jejich úschovy:
Úãetnictví bylo zpracováno v úãetním programu Money S3 od firmy Cígler software a. s. Ve‰keré úãetní záznamy
a doklady jsou uschovány v pﬁíruãním archivu úãetní jednotky.

ZpÛsob vypoﬁádání v˘sledku hospodaﬁení z pﬁedcházejících úãetních období:
V˘sledek hospodaﬁení úãetního období roku 2005 byl po schválení úãetní závûrky pﬁeveden do rezervního fondu.

Závazky neuvedené v rozvaze:
Spoleãnost má formou finanãního leasingu najat˘ dlouhodob˘ majetek – osobní automobil.

Majetek neuveden˘ v rozvaze:
Úãetní jednotka evidovala k 31. 12. 2006 na podrozvahov˘ch úãtech drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘
majetek v celkové poﬁizovací hodnotû 1 905 073 Kã a dále cizí zásoby zboÏí (pﬁijaté do komisního prodeje)
v poﬁizovací hodnotû 367 097 Kã.

Úãetní období za které je sestavena úãetní závûrka a rozvahov˘ den:
Úãetním obdobím je kalendáﬁní rok. Rozvahov˘m dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2006.

Doba trvání nájmu

Souãet splátek po
celou dobu nájmu

Uhrazené splátky
z finanãního leasingu
k 31. 12. 2006

âástka budoucích plateb
splatn˘ch do
jednoho roku

âástka budoucích plateb
splatn˘ch po
jednom roce

Úãetní metody, zpÛsoby oceÀování a odpisování:
PouÏívané úãetní metody, obecné úãetní zásady a zpÛsoby oceÀování v pﬁedkládané úãetní závûrce jsou v souladu
se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní zákona ã. 575/2002 Sb.

7/2006 – 6/2011

419 682 Kã

68 968 Kã

77 936 Kã

272 778 Kã

Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek:
Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek byl ocenûn v cenû poﬁízení vãetnû vedlej‰ích poﬁizovacích nákladÛ.
Úãetní odpisy dlouhodobého majetku jsou dle odpisového plánu stanoveny rovnomûrnû a doba úãetního
odpisování byla stanovena shodnû se zaﬁazením do odpisov˘ch skupin podle zákona o dani z pﬁíjmÛ.
Drobn˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ a hmotn˘ majetek je úãtován pﬁímo do nákladÛ. Drobn˘ dlouhodob˘ majetek
s poﬁizovací cenou 30 000 Kã a více je úãtován ve prospûch aktiv a majetek s niÏ‰í hodnotou neÏ 30 000 Kã je
úãtován na podrozvahov˘ch úãtech.
Ocenûní a úãtování nakupovan˘ch zásob:
Nakupované zásoby jsou oceÀovány poﬁizovací cenou, která obsahuje cenu poﬁízení zásob a náklady související
s poﬁízením. Zásoby zboÏí jsou úãtovány metodou „A“, kromû zásob na informaãních stﬁediscích, které jsou
úãtovány metodou „B“.
PouÏívání cizí mûny v úãetnictví:
V prÛbûhu úãetního období byly pohledávky a závazky evidované v cizí mûnû pﬁepoãítávány na ãeskou mûnu
aktuálním denním kurzem âeské národní banky.
Hodnota finanãního majetku, závazkÛ a pohledávek vykazovan˘ch k 31. 12. 2006 v cizí mûnû byla pﬁepoãítána
na Kã smûnn˘m kurzem âNB platn˘m k 31. 12. 2006.
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Informace o zamûstnancích, osobních nákladech:
PrÛmûrn˘ pﬁepoãten˘ poãet zamûstnancÛ
z toho:
- ﬁídících pracovníkÛ

25,6
6

Poãet zamûstnancÛ v hlavním prac. pomûru k 31. 12. 2006
z toho:
muÏÛ
Ïen

27
9
18

Osobní náklady celkem
z toho:
mzdové náklady
mzdové náklady (DPP)
zákonné sociální poji‰tûní

9 840 269 Kã
7 155 853 Kã
179 872 Kã
2 504 544 Kã

V˘sledek hospodaﬁení v ãlenûní podle jednotliv˘ch druhÛ ãinností:
VH pﬁed zdanûním z hlavní ãinnosti
- 603 114 Kã (ztráta)
VH pﬁed zdanûním z hospodáﬁské ãinnosti
+ 3 996 347 Kã (zisk)
VH pﬁed zdanûním ze správní ãinnosti
- 9 872 Kã
Základ danû pﬁed odeãtem ãástky dle § 20 odst. 7 ZDP
4 061 700 Kã
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Pﬁíloha k úãetní závûrce
k 31. 12. 2006
Závazky dle splatnosti:

pﬁed splatností
po splatnosti
z toho:
do 30 dnÛ
nad 30 dnÛ

Dodavatelé
202 009 Kã
635 539 Kã
403 176 Kã
232 363 Kã

Ostatní
1 152 804 Kã
7 496 Kã
2 200 Kã
5 296 Kã

Do ostatních závazkÛ pﬁed splatností byly zahrnuty i závazky pojistného na sociálním zabezpeãení a pﬁíspûvku
na státní politiku zamûstnanosti ve v˘‰i 245 239 Kã, závazky veﬁejného zdravotního poji‰tûní ve v˘‰i 106 404 Kã
a daÀov˘ nedoplatek na dani z pﬁíjmÛ fyzick˘ch osob ve v˘‰i 119 104 Kã. V‰echny tyto závazky byly splatné
k 15. 1. 2007.
Z hodnoty závazkÛ vÛãi dodavatelÛm po splatnosti del‰í neÏ 30 dnÛ, byla ãástka 214 200 Kã neproplacena
z dÛvodu neúplného dodání díla dodavatelem.

Úãasti ãlenÛ statutárních, kontrolních a jin˘ch orgánÛ a jejich rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ v osobách s nimiÏ
úãetní jednotka uzavﬁela za vykazované úãetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:
Dle informací, které jsou úãetní jednotce známy, nemají ãlenové statutárních ani kontrolních orgánÛ ani jejich
rodinní pﬁíslu‰níci úãast v osobách, s nimiÏ úãetní jednotka uzavﬁela za úãetní období obchodní smlouvy nebo
jiné smluvní vztahy.
V˘znamné skuteãnosti, které nastaly po datu úãetní závûrky:
K v˘znamn˘m událostem mezi rozvahov˘m dnem a okamÏikem sestavení úãetní závûrky nedo‰lo.
Pro dal‰í body poÏadované vyhlá‰kou 504/2002 Sb. nemá úãetní jednotka náplÀ.

Pohledávky dle splatnosti:

pﬁed splatností
po splatnosti
z toho:
do 30 dnÛ
nad 30 dnÛ

Odbûratelé
2 519 388 Kã
205 433 Kã
37 773 Kã
167 660 Kã

Ostatní
6 246 073 Kã
156 383 Kã
41 280 Kã
115 103 Kã

Pﬁehled pﬁijat˘ch a poskytnut˘ch darÛ:
Spoleãnost v roce 2006 pﬁijala tyto dary.
Dárce
Nadace Eurotel
Nadace âEZ
âesko-nûmeck˘ fond budoucnosti
Uptime s. r. o.
Mgr. Filip Mágr

Druh daru
Hodnota daru
PenûÏní prostﬁedky (nadaãní pﬁíspûvek)
300 000 Kã
PenûÏní prostﬁedky (nadaãní pﬁíspûvek)
337 000 Kã
PenûÏní prostﬁedky (nadaãní pﬁíspûvek)
60 000 Kã
osobní poãítaã (cena do soutûÏe)
22 000 Kã
odborné ãasopisy
2 340 Kã

Dary poskytnuté spoleãností âeské ·v˘carsko o. p. s. tvoﬁí zdarma rozdávané publikace, mapy a suven˘ry.
Jako dary byly dále zaúãtovány platby partnerÛm projektu „Informaãnû-vzdûlávací systém v CHÚ âeského
·v˘carska“ financovaného z ESF v celkové v˘‰i 568 400 Kã. Partnery projektu, kter˘m byly uhrazeny vyúãtované
v˘daje, jsou Obãanské sdruÏení pﬁátel LuÏick˘ch hor, âSOP 4. základní organizace Tilia, Základní ‰kola Krásná
Lípa a Klub ãesk˘ch turistÛ.
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Podûkování

âinnost âeského ·v˘carska o. p. s. by byla nemyslitelná bez velkorysé pomoci tûchto subjektÛ:

CZECH COAL a. s.
Hlavní partner Národního parku âeské ·v˘carsko

Ministerstvo práce a sociálních vûcí

Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti

MAITREA a. s.
Hlavní partner âeského ·v˘carska o. p. s.
Ústeck˘ kraj

TOS VARNSDORF

UNDP/GEF

EVROPSKÁ UNIE

âESKO-NùMECK¯ FOND BUDOUCNOSTI
STÁTNÍ FOND ÎVOTNÍHO PROST¤EDÍ
Ú¤AD PRÁCE DùâÍN – POBOâKA RUMBURK
NADACE EUROTEL
NADACE âEZ
NADACE DUHOVÁ ENERGIE
ZÁROVE≈ BYCHOM CHTùLI PODùKOVAT:
E. Ruthové, ãlenÛm Spolku pﬁátel NP â·, K. Steinovi, V. Sojkovi, V. Hiekemu, BrontíkÛm z Ústí nad
Labem, ãlenÛm Ekoklubu Ledumka, firmû Uptime, I. Preyové, E. Salovové a dal‰ím zástupcÛm
Základní ‰koly Krásná Lípa, P. Bauerovi, L. Kopeckému, J. Rousovi, K. Homolkovi, I. Markové,
O. Hole‰inskému, J. Judovi, J. Charvátovi, J. Rattayovi, N. Semelkové, H. Volfové, J. Rousovi
a samozﬁejmû sv˘m zakládajícím organizacím – Správû Národního parku âeské ·v˘carsko, mûstu
Krásná Lípa, âSOP Tilia a jejich pracovníkÛm.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
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38
PR manaÏerka

Vedoucí projektu
SROP I, II

Alena Majarová
Úãetní personalistka

Klára Mrkusová

ManaÏer ekonomiky

Ing. Jaromír
Josef

Projektová manaÏerka

Projektová asistentka

Ivana Hnutová

Mgr. Martina
Kulíková

Ekonom, úãetní

Ing. Jiﬁí
Petrásek

Destinaãní manaÏer

Ing. David
Pastva

SluÏba IS

Pavel Foﬁtík,
Daniela
Zemanová

Koordinátorka IS

Barbora
La‰tÛvková

Prodejce

Martina
Homolková

ManaÏerka
vzdûlávání

Mgr. Lenka
Mrázová

Koordinátorka
ekoporadenství

Mgr. Kristina
Petráãková

Asistentka
vzdûlávání

Romana
Koﬁínková

Projektová manÏerka

Bc. Julia Barto‰

ManaÏer
Poradenského centra

Mgr. Filip Mágr

Marek
Danûli‰yn, DiS.

Radka
Soukalová

ManaÏer Rozvojového
centra

Projektová manaÏerka

Vedoucí útvaru
UVRR

Radim BurkoÀ

Stav k 31. 12. 2006

Projektová
manaÏerka GEF

Vedoucí útvaru
UTOE

Ing. Jiﬁí Rak
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Mgr. Magdalena
Jirousová

¤editel

Dozorãí
rada

17.7.2007

Mgr. Dana
·tefáãková

Asistentka
ﬁeditele/GEF

Jana Nováková

Mgr. Marek
Mráz

Správní
rada
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Organizaãní struktura
zamûstnancÛ a pracovní pozice

