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Vážení přátelé,

jsem nesmírně rád, že i v letošním roce mohu uvést výroční zprávu obecně prospěšné 

společnosti České Švýcarsko svým slovem.

Mám-li být objektivní, musím přiznat, že uplynulý rok patřil asi k nejtěžším v historii 

společnosti. Zpoždění dotačních programů, dílčí neúspěchy ve velmi náročné dotační 

„soutěži“, počínající fi nanční krize i řešení nelehkých personálních otázek, tím vším se musel 

každý člen správní rady i zaměstnanec velmi intenzivně zabývat. Díky mimořádnému úsilí 

a soudržnosti celého týmu obecně prospěšné společnosti jsme však tento „osmičkový“ rok 

překonali a posíleni touto zkušeností vstupujeme do nového, opět velmi intenzivního období.

Již nyní je zřejmé, že nejméně v třech následujících letech čeká naši společnost mnoho 

práce při realizaci mezinárodních a tuzemských projektů, které byly již v prvních měsících 

roku 2009 schváleny. Jedná se nejen o tradiční tematiku budování přeshraniční turistické 

destinace či environmentální vzdělávání, ale také o témata nová, například záchranu sakrální 

architektury, budování informačního systému a podobně. 

Přes všechna úskalí s sebou minulý rok přinesl cosi nesmírně hodnotného - neutuchající 

důvěru a podporu Vás - partnerů, příznivců, podporovatelů a milovníků Českého Švýcarska. 

Právě v roce méně příznivém nám Vaše náklonnost pomohla s mnohonásobným účinkem.

Dovolte mi, abych Vám za celý tým poděkoval a naší společnosti popřál mnoho entuziasmu při 

vstupu do nové životní etapy.

Bc. Radek Vonka

předseda správní rady   

Úvodní slovo

Úvod
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Správní rada v roce 2008
Předseda:
Bc. Radek Vonka - člen Rady Ústeckého kraje 

     

Členové:
RNDr. Libor Ambrozek - poslanec parlamentu ČR a předseda výboru pro životní prostředí

Mgr. Petr Gandalovič - ministr zemědělství ČR

Ing. Antonín Koláček - jediný člen představenstva MAITREA a. s.

RNDr. Soňa Křítková - vedoucí odboru strategické komunikace ČEZ

Ing. Zbyněk Linhart - starosta města Krásná Lípa

PaedDr. Jan Eichler - ředitel DDM Ústí nad Labem 

Ing. Pavel Benda, Ph.D. - ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko

Mgr. Tomáš Podivínský - generální konzul ČR v Drážďanech

Alexey Krenke - podnikatel

Ing. Vladislav Raška - primátor statutárního města Děčín

Ing. Miroslav Weis - starosta města Česká Kamenice

Činnost správní rady: 
v roce 2008 proběhla celkem 4 řádná zasedání správní rady

Dozorčí rada
Předseda:
Ing. Pavel Lampa - daňový poradce

          

Členové: 
Ing. Miroslav Dobner - manažer soukromé společnosti

Ing. Herbert Salov (do 14. 11. 2008) - ekonom, manažer soukromé společnosti

Ing. Aleš Smutný - ředitel odboru ekonomiky Správy NP České Švýcarsko

Zakladatelé: 
Naše společnost byla založena v roce 2001 Správou Národního parku České Švýcarsko, 

městem Krásná Lípa a Českým svazem ochránců přírody Tilia. 

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 fi nancování jsou evropské a mezinárodní nadace a fondy. Mezi 

naše největší dárce patří Světový fond životního prostředí (GEF/UNDP), Evropská unie 

(fondy SFŽP a nově Central Europe/ERDF, OPŽP, Cíl 3, OPRLZ, Iniciativa Společenství 

EQUAL), Ústecký kraj a další partneři destinačního fondu, dále tuzemské nadace a státní 

rozpočet.

Orgány společnostiProfi l organizace
České Švýcarsko o. p. s.
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Činnost dozorčí rady:
v roce 2008 proběhla 2 řádná zasedání dozorčí rady

Zaměstnanci 
Ředitelem o. p. s. České Švýcarsko je Mgr. Marek Mráz.   

V roce 2008 měla naše společnost celkem 20 stálých zaměstnanců.

Kontaktní údaje společnosti 
Sídlo: České Švýcarsko o. p. s.

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               

Orgány společnosti

Aktivity v roce 2008

Členové správní rady, dozorčí rady, partneři 
a část zaměstnanců při prosincovém závěrečném 
zasedání v roce 2008 v obci Růžová.
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Investiční akce 
 dokončili jsme tyto investice v celkové hodnotě více než 3 mil. Kč:

- kořenová čistírna odpadních vod v části obce Vlčí Hora 

- obnova turistické cesty a mostku v obci Chřibská 

 pořídili jsme pro obec Doubice projektovou dokumentaci na obnovu Horního rybníka, 

jež byla podkladem pro získání dotace 

 zahájili jsme práci na novém projektu Naučný areál Českého Švýcarska, v rámci kterého 

bude postavena venkovní učebna s přírodovědnou tematikou pro děti ze Základní školy 

v Krásné Lípě i návštěvníky Českého Švýcarska

Environmentální osvěta a poradenství
 stali jsme se partnery slavnostní konference Labské pískovce – historie, příroda 

a ochrana území, uspořádané k 35. výročí založení Správy CHKO Labské pískovce, jež se 

věnovala prezentaci přírodních a kulturních hodnot a jejich institucionální ochraně

 zprostředkovali jsme již podruhé účast na programu společnosti ŠKODA AUTO a. s. Co 

jedno prodané auto v ČR, to jeden podpořený strom a díky tomuto programu mohlo být 

v lesích Národního parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce 

vysazeno více než 22 000 sazenic původních druhů stromů

 poskytli jsme na 120 ekoporadenských konzultací na téma hospodaření s odpady, 

šetrná rekonstrukce podstávkových domů, ochrana životního prostředí a šetrná 

turistika 

 nabízeli jsme již třetím rokem návštěvníkům  Ekokoutku sortiment 40 druhů ekologicky 

šetrných výrobků, bioproduktů a Fair Trade potravin, 10 druhů ekologicky zaměřených 

publikací a 20 druhů volně dostupných tiskovin s ekologickou tematikou 

Ochrana kulturních hodnot
 uspěli jsme po náročné přípravě s projektem Listen to the Voice of Villages 

(Naslouchejte hlasu venkova), který se zaměřuje na obnovu drobných sakrálních 

památek (křížky, skalní kaple apod.) a mj. přinese více než 2,5 mil. Kč na záchranu 

přibližně 30 takových objektů

 podíleli jsme se na intenzivnější záchraně architektonického dědictví fi nancováním 

projektové dokumentace těchto aktivit:

- revitalizace křížové cesty v Krásné Lípě 

- rekonstrukce kostela Narození Panny Marie v Doubici 

- rekonstrukce ambitové křížové cesty v Chřibské 

- rekonstrukce kaple v Doubici

Konference na téma UNESCO 
na zámku v Děčíně - červen 2008

Ukázka drobné sakrální 
památky v Českém Švýcarsku

Obnovená cesta 
na Malém Semerinku

Naše aktivity v oblasti ochrany 
přírodního a kulturního dědictví

Naše aktivity v oblasti ochrany 
přírodního a kulturního dědictví

UNESCO A ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Ani v uplynulém roce neutuchaly naše snahy o zápis Českosaského Švýcarska 

na seznam Světového dědictví UNESCO. Po dokončení impaktové studie jsme 

spolu s našimi partnery uspořádali fórum českých a německých zástupců 

státní správy, samosprávy a jiných organizací, abychom informovali o 

výsledcích dosavadních analýz a navzájem koordinovali další kroky. Navzdory 

podpůrnému memorandu schválenému většinou účastníků zůstává pozice 

odpovědných ministerstev stále nevyjasněná a nezbývá než čekat na jejich 

zamítavé či schvalující stanovisko.
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Expozice a informační středisko Českého Švýcarska 

 provozovali jsme celoročně informační středisko v Domě Českého Švýcarska

 přivítali jsme zde 31 000 návštěvníků, z nichž 9 800 zhlédlo expozici o Českém Švýcarsku 

Nabídka turistických služeb v Domě Českého Švýcarska
 internetová kavárna 

 aktivní ekoporadna s ekokoutkem 

 expozice: České Švýcarsko – život, tajemství, inspirace

 služby na objednávku: outdoorové pobyty, poradenství při plánování tras a výletů, 

akce pro veřejnost s průvodcem

 občerstvení

Destinační management 
 uskutečnili jsme v rámci činnosti destinační agentury 1 setkání Poradního sboru 

pro cestovní ruch Českého Švýcarska a 2 setkání pracovní skupiny Marketing s cílem 

propojit nabídky aktérů cestovního ruchu po obou stranách hranice a prezentovat 

region jako jednotné území pro turistiku a odpočinek

 10. října byl slavnostně založen Destinační fond Českého Švýcarska za účelem vytvořit 

partnerství pro společné aktivity v oblasti destinačního marketingu a managementu

 prezentovali jsme činnost našeho destinačního managementu na prestižních akcích 

jako REGIONTOUR Brno, setkání CzechTourism apod.

Dům Českého Švýcarska - exteriér a interiér Zástupci České Śvýcarsko o.p.s. při přebírání ceny 
Grand Prix Regiontour 2008

 účastnili jsme se 3 veletrhů cestovního ruchu: Dresdner Reisemarkt, Tourismusbörse Bad 

Schandau a REGIONTOUR Brno 

 vytvořili jsme široké spektrum průvodcovaných výletů, kterých se zúčastnilo 1 186 osob

 sestavili jsme systém certifi kace průvodců pro Národní Park České Švýcarsko a získali 

jako jediná organizace v regionu vládní výjimku pro průvodcovskou činnost v NP České 

Švýcarsko, v současné době evidujeme 8 aktivních certifi kovaných průvodců 

Šetrná doprava
 podařilo se nám i v roce 2008 zajistit fi nanční podporu pro vlakové víkendové turistické 

spoje Krásná Lípa – Mikulášovice

 podíleli jsme se na propagaci ekologické autobusové linky národním parkem včetně koordinace 

tvorby jízdních řádů, marketingu a vydání praktických jízdních řádů pro trasu Hřensko – 

Jetřichovice – Krásná Lípa (víkendy červen – září, celkem přepraveno 2 400 cestujících)

 vydali jsme ve spolupráci se správami národních parků bezplatnou mapu s jízdními řády 

pro Českosaské Švýcarsko v počtu 70 000 ks

                    

Ocenění 
 Tramvají do skal: 2x oceněno na Grand Prix Regiontour 2008 a 1. místo v soutěži 

o nejlepší produkt cestovního ruchu „Náš kraj 2008“ 

 Destinace České Švýcarsko: 1. místo v národním kole soutěže EDEN – Excelentní 

turistická destinace 2009

Návštěvnost IS Krásná Lípa za rok 2008
I     II    III   IV     V    VI    VII VIII   IX     X    XI   XII

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Naše aktivity 
v oblasti šetrné turistiky

Naše aktivity 
v oblasti šetrné turistiky

Logo Evropské excelentní 
turistcké destinace
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Fotodokumentace z 10. října 2008 − slavnostní založení Destinačního fondu Českého Švýcarska

 Ústecký kraj
 PAAL, s. r. o.
 Správa NP České Švýcarsko
 Statutární Město Děčín
 HUDY sport a. s.
 Město Krásná Lípa
 Město Česká Kamenice
 MTT Company spol. s r. o.
 Město Chřibská
 Obec Staré Křečany
 Obec Janov
 Obec Doubice
 Obec Jetřichovice
 Hotel Praha
 Hotel Bellevue
 Hotel a restaurace JEF − Alena Jašíčková
 NORD BOHEMIA GOLF s. r. o.
 Dopravní podnik města Děčína a. s.
 Hotel Ostrov
 Obec Růžová
 Město Mikulášovice
 Zoologická zahrada Děčín − Pastýřská stěna, p. o.
 Město Dolní Poustevna
 Penzion Na Vyhlídce
 Restaurace U Loupežáku
 Chalupa u sv. Jana
 Doubické chalupy
 Kola Brabec
 Hotel Jedlová hora, Jakub Krejčí
 Hotel Slavie
 Ubytování v soukromí Štefan Härtel
 Penzion Jana − Horní Podluží
 Kateřina Hrudková − Penzion Lucie

Naše aktivity 
v oblasti šetrné turistiky

Naše aktivity 
v oblasti šetrné turistiky

DESTINAČNÍ FOND ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
Založení fondu na rozvoj šetrného cestovního ruchu v Českém Švýcarsku 

považujeme za jeden z pilířů úspěšného rozvoje této destinace. 

Destinační fond je společným fi nančním zdrojem, do kterého přispívají 

všichni zainteresovaní aktéři v regionu. Hlavním předmětem fi nancování 

z destinačního fondu je:

• společná  propagace celého regionu (katalogy ubytování, prezentace na 

veletrzích cestovního ruchu, webová prezentace apod.) 

• regionální turistická doprava (turistické autobusy a vlaky) 

• turistické produkty (pobytové balíčky, nové tematické turistické nabídky) 

Destinační fond je založen na partnerství místních podnikatelů, obcí, krajské 

samosprávy a správ chráněných území s cílem rozvíjet cestovní ruch v regionu 

šetrnou formou, společně a se sdílenými náklady a odpovědností. V době 

založení v říjnu 2008 měl fond 62 členů, v březnu 2009 již 65.

 Hotel Lípa
 Penzion U Vladařů
 Dům s pronájmem pokojů
 AJETO spol. s r. o. Czech Glass Craft
 Penzion Křinice
 Penzion Pastis − František Zachula, s. r. o.
 Hotel Waldstein
 Penzion Relax
 Chata Na Tokání 127
 Penzion a hostinec Kyjovská terasa
 Penzion AROSA
 J plus S s. r. o., Hospůdka U Fořta
 Penzion 51
 Penzion Bašta
 Rekreační středisko Bajtlich
 Pension Mencl
 Penzion Na Stodolci
 Penzion U Kamenné Horky
 Hotel Belveder Děčín s. r. o.
 Turistická chata Bumbálka
 Ubytování Václav Baňka
 SPORTLIFE CENTRUM s. r. o.
 Penzion U Stehlíků
 Penzion Tokáň 81-84
 Penzion JANA − Děčín
 Stará hospoda − restaurace, penzion
 Penzion Pohoda
 Penzion Švýcarský dvůr
 Penzion Pod Jedlovou
 Hotel ERLEC
 Penzion Na Bělidle
 Penzion U Rytíře
 Zámek Děčín, příspěvková organizace

Seznam členů Destinačního fondu Českého Švýcarska:
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Poradenské služby 
 připravila a realizovala se transformace dosavadního Rozvojového centra 

a Poradenského centra pro podnikatele na poradenskou agenturu zastřešující kompletní 
poradenské služby

 poskytovali jsme služby především obcím a podnikatelům, ale také neziskovým organizacím 
či fyzickým osobám zejména v oblastech: regionální rozvoj ohleduplný k životnímu 
prostředí, šetrný cestovní ruch, místní podnikání, lidová architektura a kulturní dědictví

 během roku 2008: 
- bylo poskytnuto 178 konzultací
- připravilo se 15 projektových žádostí o dotaci v celkové výši přesahující 89 mil. Kč 
- podařilo se získat 26 mil. Kč, které mají přímý dopad na rozvoj regionu

Marketingová kampaň
 uskutečnili jsme během jednoho roku 2 celostátní marketingové kampaně na téma 

„Dům Českého Švýcarska − nové návštěvnické a vzdělávací středisko regionu“, a to 
formou poštovní a e-mailové rozesílky s nabídkou služeb a propagačními materiály, 
které obdrželo:

- na jaře 2008: 1 000 základních a středních škol v ČR, 400 největších fi rem a 100 
neziskových organizací v ČR

- na jaře 2009: více než 9 000 mateřských, základních a středních škol
 připravili jsme a částečně již realizovali základní koncepci regionálního navigačního 

systému v Českém Švýcarsku v podobě informačních panelů na hlavních dopravních 
a turistických místech, které mají usnadnit návštěvníkovi orientaci v destinaci

Prezentační akce
  uspořádali jsme 8 výstav v Galerii Továrna, které v nově zrekonstruovaných prostorách 

prezentovaly přírodní a kulturní hodnoty nejen Českého Švýcarska, ale i dalších 
zajímavých destinací, tuzemských i zahraničních (Od Děčína po Valeč, Gorily a lidé ze 
Rwandy, Tibet, Staré Bulharsko, Vědecká mikrofotografi e doc. Weydy či Dozvuky bitvy 
u Kolína 1757 v severních Čechách)

 uskutečnili jsme v úvodu turistické letní sezóny společné setkání pod názvem Den 
sousedů, kterého se zúčastnilo více než 50 hlavních partnerů Českosaského Švýcarska 
podporujících rozvoj regionu především v oblasti cestovního ruchu, včetně zástupců 

Ústeckého kraje, ubytovatelů a podnikatelů, dopravců, novinářů apod.

Ukázky panelů navigačního systému v Českém Švýcarsku upozorňujících 
na Dům Českého Švýcarska a volnočasové aktivity v Krásné Lípě

Naše aktivity 
v oblasti propagace

Naše aktivity v oblasti poradenství a tvorby 
regionálních projektů

PORADENSKÁ AGENTURA
Od roku 2008 se intenzivněji zaměřujeme na poradenské služby v oblasti 

rozvoje cestovního ruchu, kde také dosahujeme nejvyšší úspěšnosti − např. 

v rámci Regionálního operačního programu Severozápad – Cíl 3. Na aktivitách 

projektů Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu a Výstavba 

penzionu na Mezní Louce v Národním parku České Švýcarsko se nadále 

podílíme, a to zejména v oblasti managementu projektu.

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00
skutečnost 2006 skutečnost 2007 skutečnost 2008 plán 2009

počet konzultací
v desítkách
získané fi nance
v mil. Kč

Ukázka z projektové dokumentace − výstavba 
nového penzionu na Mezní Louce

Bilance dokládá zvyšující se efektivitu Poradenského centra, kdy při menším 
počtu konzultací narůstá množství získaných fi nančních prostředků.

Křest turistického autobusu za účasti Vladislava 
Rašky a Radka Vonky v rámci akce Den sousedů
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 přivítali jsme významné hosty v Domě Českého Švýcarska: ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy Ondřeje Lišku, ministra pro místní rozvoj Cyrila Svobodu, předsedu 

Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotku, velvyslance Nizozemského království Jana 

Lucase von Hoorna, zástupce mezinárodních cestovních kanceláří ACTB Study Tour atd.

 10. října 2008 proběhly v Krásné Lípě za účasti více než 600 osob oslavy prvního 

výročí otevření Domu Českého Švýcarska (ekosoutěže pro školy, den otevřených dveří, 

koncert vokální skupiny Spirituál kvintet apod.)

Publikační a propagačně-informační produkty
 vydali jsme 2 reprezentativní publikační tituly (Národní park České Švýcarsko − 

 3. vydání) a obrazový nástěnný kalendář 2009 (České Švýcarsko zblízka)

 vydali jsme 2 audiovizuální DVD − dokumentární fi lm o regionu Pohádka z kamene 

a fi lm Krajina tajemství

 připravili jsme sadu propagačních a turistických letáků v jednotném přeshraničním 

manuálu, v nákladu 25 tisíc kusů, s nabídkou na aktivní trávení volného času 

v Českosaském Švýcarsku

 dokončili jsme vybudování informačního značení v obcích Srbská Kamenice, Chřibská 

a Krásná Lípa

Ukázka titulní strany kalendáře a multimediálního DVD
 o Českosaském Švýcarsku

Společný layout Českého a Saského ŠvýcarskaUkázka informačních panelů v obcích Srbská Kamenice 
a Krásná Lípa

Ministr školství Ondřej Liška se starostou 
Krásné Lípy Zbyňkem Linhartem v expozici 

JEDNOTNÁ PROPAGACE REGIONU
Již v roce 2007 jsme spoluiniciovali vytvoření nového modelového řešení 

společné, jednotné a dlouhodobé přeshraniční prezentace tří správ 

chráněných území a turistických agentur v Českosaském Švýcarsku. Můžeme 

s uspokojením konstatovat, že se nám podařilo v rámci tohoto řešení vytvořit 

přeshraniční logo regionu a společný publikační layout, v kterém bylo již 

v roce 2008 vydáno nejméně 200 000 letáků, brožur a dalších prezentačních 

materiálů. V následujících letech se budeme zasazovat o rozšíření této 

marketingové značky a její užívání dalšími subjekty v regionu s cílem zajistit 

jednotnou prezentaci destinace a v neposlední řadě také pohodlnější 

orientaci návštěvníka v Českosaském Švýcarsku.

Naše aktivity 
v oblasti propagace

Naše aktivity 
v oblasti propagace
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Vzdělávací projekty
 úspěšně jsme v průběhu roku 2008 ukončili tři velké víceleté projekty zaměřené na 

vzdělávání a osvětu, o celkovém fi nančním objemu 16,8 mil. korun
 uspořádali jsme v Krásné Lípě závěrečnou konferenci nazvanou Veletrh pracovních 

příležitostí a dalšího vzdělávání na Děčínsku aneb od teorie k praxi, které se zúčastnilo 
více než 100 odborníků a přibližně 300 osob z řad veřejnosti

Profesní vzdělávání
 uskutečnili jsme v jedenácti městech po celé České republice (např. Břeclav, Sokolov, 

Vrchlabí, Slaný) kurz Příprava informačních a propagačních materiálů v cestovním 
ruchu, jehož se zúčastnilo celkem 174 osob 

 opakovali jsme tento marketingový kurz pro velký zájem ještě dvakrát 
 realizovali jsme vzdělávací modul pro učitele Zážitková pedagogika a modul Oživené 

památky pro správce a průvodce kulturních a přírodních památek; rovněž oba tyto kurzy 
měly velkou úspěšnost, a proto v roce 2009 plánujeme jejich opakování

Environmentální vzdělávání
 připravili jsme čtyři nové environmentální programy pro mateřské školy a první stupeň 

základních škol pro více než 1 300 dětí
 rozšířili jsme stávající nabídku EVVO programů na všechny věkové kategorie (základní 

školy, střední školy, rodiny s dětmi apod.)
 vydali jsme průvodce expozicí „Život, tajemství, inspirace“, který přibližuje originální 

a hravou formou kulturní a přírodní zajímavosti regionu

Ukázky ze seminářů Příprava propagačních materiálů, lektorovaných v Břeclavi, Milovicích a Krásné Lípě

 připravili jsme cyklus večerních besed pro veřejnost na téma Náš Národní park České 
Švýcarsko, jehož se zúčastnilo přes 70 lidí

 započali jsme spolupráci s biology z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 
kteří v Domě Českého Švýcarska v létě roku 2009 uspořádají kurz pro své studenty 
a pomohou nám s inovací našich environmentálních programů

Zájmové kurzy
 uskutečnili jsme 8 fotografi ckých workshopů s profesionálním fotografem-lektorem 

 V. Sojkou na téma Krajina Českého Švýcarska
 prezentovali jsme již podruhé výsledky práce nejlepších účastníků fotoworkshopů na 

výstavě v galerii Továrna
 realizovali jsme poprvé workshop Filmová škola, vedený profesionálním kameramanem, 

na který budou navazovat v roce 2009 kurzy pro pokročilé

Ekoprogramy pro děti v Domě Českého Švýcarska Jeden z nejúspěšnějších zájmových kurzů − 
fotoworkshopy s V. Sojkou v Českém Švýcarsku

Naše aktivity 
v oblasti vzdělávání a osvěty

Naše aktivity 
v oblasti vzdělávání a osvěty

VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO
V průběhu roku 2008 jsme se začali postupně profi lovat na regionální vzdělávací 
středisko. Chceme realizovat nejen environmentální, ale především profesní 
a zájmové vzdělávání a poskytnout odborné i laické veřejnosti potřebné 
a doposud na trhu poptávky méně často nabízené kurzy (např. oblast rozvoje 
šetrného cestovního ruchu) a tím napomáhat ekonomické a sociální prosperitě 
regionu. Důkazem toho, že jsme se vydali správným směrem, je i skutečnost, že 
se našich vzdělávacích kurzů zúčastnilo během roku bezmála 2 000 lidí.
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Zmíněné aktivity v roce 2008 byly realizovány v rámci těchto projektů:

 Integrovaný management ekosystémů v severních Čechách

 Informačně-vzdělávací systém v chráněných územích Českého Švýcarska

 Komunitní centrum Českého Švýcarska

 Organizace destinační agentury Českosaské Švýcarsko

 EVVO v Českém Švýcarsku

 Environmentální vzdělávání moderně i v přírodě

 Naučný areál Českého Švýcarska

 Naslouchejte hlasu venkova (Listen to the Voice of Villages)

Realizované projekty v roce 2008

Finanční zpráva společnosti
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 A K T I V A Stav 
k prvnímu

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období

A. Dlouhodobý majetek celkem 8 902 3 632

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 613 2 613

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 726 1 726

A.I.2. Software 75 75

A.I.3. Ocenitelná práva 812 812

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 8 372 3 883

A. II. 3. Stavby 2 231 2 063

A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 933 1 817

A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 3

A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 205

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -2 083 -2 864

A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a 
vývoje

-456 -774

A.IV.2. Oprávky k softwaru -39 -54

A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům -165 -300

A. IV. 6. Oprávky ke stavbám -299 -368

A. IV. 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a 
souborům movitých věcí

-1 121 -1 365

A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému 
majetku

-3 -3

B. Krátkodobý majetek celkem 11 987 8 180

B. I. Zásoby celkem 1 786 1 967

B. I. 5. Výrobky 1 219 797

B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách 567 1 170

B. II. Pohledávky celkem 7 777 3 080

B. II. 1. Odběratelé 773 600

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy 425 218

B. II. 5. Ostatní pohledávky 119 139

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci 19 15

B. II. 8. Daň z příjmu 64

Výrok auditora Rozvaha k 31. 12. 2008
(v tisících Kč)
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B. III. 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a 
veř. zdravotního pojištění

262 256

B. III. 8. Daň z příjmů 58

B. III. 9. Ostatní přímé daně 84 72

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty 151

B. III. 11. Ostatní daně a poplatky 5

B. III. 17. Jiné závazky 18 13

B. III. 22. Dohadné účty pasivní 157 305

B. IV. Jiná pasiva celkem 108 607

B. IV. 1. Výdaje příštích období 74 137

B. IV. 2. Výnosy příštích období 28 469

B. IV. 3. Kurzové rozdíly pasivní 6 1

PASIVA CELKEM 20 889 11 812

B. II. 10. Daň z přidané hodnoty 923

B. II. 11. Ostatní daně a poplatky 1

B. II. 12. Nárok na dotace a ostatní zúčtování se státním 
rozpočtem

1 430

B. II. 13. Nárok na dotace a ostatní zúčtování s 
rozpočtem orgánů územních samosprávných 
celků

200

B. II. 18. Dohadné účty aktivní 4 088 1 843

B. III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 2 273 3 013

B. III. 1. Pokladna 182 136

B. III. 3. Účty v bankách 2 091 2 877

B. IV. Jiná aktiva celkem 151 120

B. IV. 1. Náklady příštích období 151 120

 AKTIVA CELKEM 20 889 11 812

P A S I V A Stav 
k prvnímu

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období

A. Vlastní zdroje celkem 13 303 8 828

A. I. Jmění celkem 13 261 8 171

A. I. 1. Vlastní jmění 8 591 3 458

A. I. 2. Fondy 4 670 4 713

A. II. Výsledek hospodaření celkem 42 657

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření 657

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 42

B. Cizí zdroje celkem 7 586 2 984

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 592

B.II.1. Dlouhodobé bankovní úvěry 592

B. III. Krátkodobé závazky celkem 6 886 2 377

B. III. 1. Dodavatelé 940 294

B. III. 3. Přijaté zálohy 4 794 653

B. III. 4. Ostatní závazky 70 233

B. III. 5. Zaměstnanci 498 400

Rozvaha k 31. 12. 2008
(v tisících Kč)

Rozvaha k 31. 12. 2008
(v tisících Kč)
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B.  VÝNOSY   

B . I. Tržby za vlastní výkony a za zboží 
celkem

3 677 7 294 10 971

B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky 5 1 100 1 105

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb 3 672 5 121 8 793

B. I. 3. Tržby za prodané zboží 1 073 1 073

B. II. Změna stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem

63 -365 -302

B. II. 6. Změna stavu zásob výrobků 63 -365 -302

B. III. Aktivace celkem 18 18

B. III. 11. Aktivace dlouhodobého hmotného 
majetku

18 18

B. IV. Ostatní výnosy celkem 1 034 56 1 090

B. IV. 13. Ostatní pokuty a penále 2 2

B. IV. 15. Úroky 12 12

B. IV. 16. Kurzové zisky 241 10 251

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy 779 46 825

B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování 
rezerv a opravných položek celkem

33 33

B. V. 21. Tržby z prodeje materiálu 33 33

B. VI. Přijaté příspěvky celkem 2 346 2 346

B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 2 346 2 346

B. VII. Provozní dotace celkem 5 838 5 838

B. VI. 29. Provozní dotace 5 838 5 838

Výnosy celkem 12 976 7 018 19 994

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním

739 196 935

C. 34. Daň z příjmů 220 58 278

D. Výsledek hospodaření po zdanění 519 138 657

hlavní 
činnost

hospodářská 
činnost

celkem

A.  NÁKLADY   

A. I. Spotřebované nákupy celkem 1 523 1 590 3 113

A. I. 1. Spotřeba materiálu 989 684 1 673

A. I. 2. Spotřeba energie 512 77 589

A. I. 3. Spotřeba ostatních 
neskladovatelných dodávek

22 15 37

A. I. 4. Prodané zboží 814 814

A. II. Služby celkem 2 905 2 438 5 343

A. II. 5. Opravy a udržování 77 61 138

A. II. 6. Cestovné 42 41 83

A. II. 7. Náklady na reprezentaci 47 34 81

A. II. 8. Ostatní služby 2 739 2 302 5 041

A .III. Osobní náklady celkem 5 827 2 556 8 383

A. III. 9. Mzdové náklady 4 359 1 892 6 251

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění 1 454 639 2 093

A. III. 13. Ostatní sociální náklady 14 25 39

A .IV. Daně a poplatky celkem 4 14 18

A. IV. 14. Daň silniční 8 8

A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky 4 6 10

A .V. Ostatní náklady celkem 1 145 161 1 306

A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 5 10 15

A. V. 18. Ostatní pokuty a penále 3 3

A. V. 20. Úroky 50 46 96

A. V. 21. Kurzové ztráty 214 15 229

A. V. 22. Dary 791 791

A. V. 23. Manka a škody 48 48

A. V. 24. Jiné ostatní náklady 82 42 124

A .VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a opravných položek celkem

833 63 896

A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku

833 63 896

Náklady celkem 12 237 6 822 19 059

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2008
(v tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2008
(v tisících Kč)
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Název a sídlo společnosti:
České Švýcarsko o.p.s.

Křinické náměstí 1161/10

407 46 Krásná Lípa

IČ: 25436911, DIČ: CZ25436911

Právní forma:  
Obecně prospěšná společnost  (právnická osoba podle zákona č. 248/1995 Sb.)

Datum vzniku: 
17. října 2001

Registrace:  
Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským 

soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 101.

Předmět činnosti:
Obecně prospěšné služby
- 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 

- Identifi kace 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 činnost a marketing

- hostinská činnost

Příjmy celkem 28 435

z toho:

čerpání bankovních úvěrů a půjček 4 731

prodej zboží a služeb 14 500

prostředky z programu nenávratné zahraniční pomoci 2 418

příspěvky na projekty fi nancované ze strukturálních fondů EU (jako konečnému 
příjemci nebo zprostředkovaně jako partnerovi projektu)

3 499

dotace ostatní 620

dotace z rozpočtu města Krásná Lípa 1 100

nadměrné odpočty DPH a vrácení daně dle § 81 1 248

přijaté úroky 12

ostatní 307

Výdaje celkem 27 695

z toho:

platby dodavatelům 11 893

splátky bankovních úvěrů 4 815

bankovní poplatky 59

placené úroky 68

úhrady mezd 5 113

úhrady sociálního pojištění 1 792

úhrady zdravotního pojištění 819

platby daně z příjmu fyzických osob 721

platby daně z přidané hodnoty 897

platby daně z příjmu právnických osob 276

leasingové splátky 78

platby partnerům projektu 394

ostatní 770

Přehled příjmů a výdajů v roce 2008
platby peněžních prostředků v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2008
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
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Vlastní jmění

Fondy:
Účetní jednotka má vytvořen jen fond rezervní (účet 911). Jeho zůstatek  se skládá 

z následujících hospodářských výsledků: 

HV roku 2001 .....    + 210 277 Kč 

HV roku 2002 .....    + 402 211 Kč

HV roku 2003 .....    + 130 291 Kč 

HV roku 2004 .....    + 686 578 Kč

HV roku 2005 .....    + 592 107 Kč

HV roku 2006 ..... + 2 648 721 Kč

HV roku 2007 .....       + 42 447 Kč

Orgány společnosti ke dni sestavení účetní závěrky jsou:
Správní rada:  
Bc. Radek Vonka – předseda SR

RNDr. Libor Ambrozek

Ing. Pavel Benda

PaedDr. Jan Eichler

Mgr. Petr  Gandalovič

Ing. Antonín Koláček

RNDr. Soňa Křítková

Ing. Zbyněk Linhart

Mgr. Tomáš Podivínský

Ing. Vladislav Raška

Ing. Miroslav Weis

Alexey Krenke

Dozorčí rada:  
Ing. Pavel Lampa – předseda DR

Ing. Herbert Salov

Ing. Miroslav Dobner (do 14. 11. 2008)

Ing. Aleš Smutný

Ředitel o. p. s.: 
Mgr. Marek Mráz

Zakladatelé:
Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa, IČ: 00261459

Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa, 

IČ: 70565759

ZO ČSOP TILIA, Kyjovská 15a, Krásná Lípa, IČ: 44222360

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2008
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2008
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2003 1 626 786 Kč

Odpisy dlouhodobého hm. majetku z dotačních prostředků - 56 096 Kč

Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2004 1 570 690 Kč

Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků + 647 791Kč

Pořízený dohodobobý nehmotný majetek z dotačních prostředků + 475 000 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků  - 175 075 Kč

Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2005 2 518 406 Kč

Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků + 1 316 906 Kč

Pořízený dohodobobý nehmotný majetek z dotačních prostředků + 2 003 466 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků  - 444 008 Kč

Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2006 5 394 770 Kč

Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků + 4 997 528 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků  - 899 562 Kč

Vyřazení majetku - darování  - 901 799 Kč

Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2007 8 590 937 Kč

Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků + 1 557 056 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků  - 759 798 Kč

Vyřazení majetku - darování - 5 930 456 Kč

Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2008  3 457 739 Kč
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Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy:
Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Money S3 od fi rmy CÍGLER SOFTWARE a.s. 

Veškeré účetní záznamy a doklady jsou uschovány v příruční spisovně účetní jednotky.

Majetek neuvedený v rozvaze:
Účetní jednotka evidovala k 31. 12. 2008 na podrozvahových účtech drobný dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 2 462 274 Kč a dále cizí zásoby 

zboží (přijaté do komisního prodeje) v pořizovací hodnotě 368 949 Kč.

Závazky neuvedené v rozvaze:
Společnost má formou fi nančního leasingu najatý dlouhodobý majetek – osobní 

automobil.

Doba trvání 
nájmu

Součet splátek 
po celou dobu 
nájmu

Splátky uhrazené 
z fi nančního 
leasingu  
k 31. 12. 2008

Částka budoucích 
plateb splatných 
do jednoho roku

Částka budoucích 
plateb splatných 
po jednom roce

7/2006 – 6/2011 419 682Kč 224 841 Kč 77 936 Kč 116 905 Kč

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 18,72

z toho: řídících pracovníků 6

Počet zaměstnanců v hlavním prac. poměru k 31. 12. 2008 18

z toho: mužů 6

žen 12

Osobní náklady celkem 8 382 551 Kč

z toho: mzdové náklady 5 980 623 Kč

mzdové náklady (DPP) 269 884 Kč

zákonné sociální pojištění 2 093 128 Kč

Ostatní sociální náklady 38 916 Kč

Informace o zaměstnancích, osobních nákladech:

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
Výsledek hospodaření účetního období roku 2007 byl po schválení účetní závěrky 

převeden do rezervního fondu.

Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den:
Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2008.

Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování:
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané 

účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona 

č. 575/2002 Sb. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl oceněn v ceně pořízení včetně vedlejších 

pořizovacích nákladů. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou dle odpisového plánu 

stanoveny rovnoměrně a doba účetního odpisování byla stanovena shodně se zařazením 

do odpisových skupin podle zákona o dani z příjmů. 

Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je účtován přímo do nákladů. Drobný 

dlouhodobý majetek pořízený do 31. 12. 2007 s pořizovací cenou  30 000 Kč a více 

je účtován ve prospěch aktiv a majetek s nižší hodnotou než 30 000 Kč je účtován na 

podrozvahových účtech.

Ocenění a účtování nakupovaných zásob:
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení 

zásob a náklady související s pořízením. Zásoby zboží jsou účtovány metodou „A“, kromě 

zásob na informačních střediscích, které jsou účtovány metodou „B“. 

Používání cizí měny v účetnictví:
V průběhu účetního období byly pohledávky a závazky evidované v cizí měně 

přepočítávány na českou měnu aktuálním denním kurzem České národní banky.

Hodnota fi nančního majetku, závazků a pohledávek vykazovaných k 31. 12. 2008 v cizí 

měně byla přepočítána na Kč směnným kurzem ČNB platným k 31. 12. 2008.

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2008
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2008
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
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Dary poskytnuté společností České Švýcarsko o. p. s. tvoří zdarma rozdávané publikace, 

mapy a suvenýry.

Jako dary byly dále zaúčtovány platby partnerům projektu „Informačně-vzdělávací 

systém v CHÚ Českého Švýcarska“ fi nancovaného z ESF v celkové výši 663 129 Kč. 

Partnery projektu, kterým byly uhrazeny vyúčtované výdaje, jsou Občanské sdružení 

přátel Lužických hor, ČSOP 4. základní organizace Tilia, Základní škola Krásná Lípa a Klub 

českých turistů.   

Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů 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.

Významné skutečnosti, které nastaly po datu účetní závěrky:

K významným událostem mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 

závěrky nedošlo.

Pro další body požadované vyhláškou 504/2002 Sb. nemá účetní jednotka náplň.

Závazky dle splatnosti:

Dodavatelé Ostatní

před splatností 101 243 Kč 903 465 Kč 

po splatnosti 193 115 Kč 57 350 Kč

z toho: do 30 dnů 160 873 Kč 57 350 Kč

nad 30 dnů 32 278 Kč  0 Kč 

Do ostatních závazků před splatností byly zahrnuty i závazky pojistného na sociálním 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 182 882 Kč, závazky 

veřejného zdravotního pojištění ve výši 72 621 Kč a daňový nedoplatek na dani z příjmů 

fyzických osob ve výši 72 319 Kč. Všechny tyto závazky byly splatné k 15. 1. 2009.

Z hodnoty závazků vůči dodavatelům po splatnosti delší než 30 dnů byla částka 32 278 Kč 

neproplacena z důvodu neúplného dodání díla dodavatelem.

Pohledávky dle splatnosti:

Odběratelé Ostatní

před splatností 422 387 Kč 218 925 Kč 

po splatnosti 177 761 Kč 134 598 Kč 

z toho:  do 30 dnů 96 440 Kč 30 098 Kč

nad 30 dnů 81 321 Kč 104 500 Kč

Přehled přijatých a poskytnutých darů:
Společnost v roce 2008 přijala tyto dary:

Dárce Druh daru Hodnota daru

GS Investment a. s. Peněžní prostředky 200 000 Kč

Nationalpark Sächsische Schweiz Peněžní prostředky 72 480 Kč

Lesy České republiky, s. p. Peněžní prostředky (dotace) 346 000 Kč

Město Krásná Lípa (dotace Equal) Peněžní prostředky (dotace) 1 727 221 Kč
 

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2008
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2008
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

 

VH před zdaněním z hlavní činnosti + 755 000 Kč (zisk)

VH před zdaněním z hospodářské činnosti + 196 127 Kč (zisk)

VH před zdaněním ze správní činnosti  - 16 010 Kč

Základ daně před odečtem částky dle §20 odst. 7 ZDP +935 117 Kč

Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností:
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Poděkování

Činnost Českého Švýcarska o. p. s. by byla nemyslitelná 

bez velkorysé pomoci těchto subjektů: 

MAITREA a. s. - hlavní partner Českého Švýcarska

ČEZ, a. s.

TOS VARNSDORF a. s.

TURISTICKÉ INFORMACE ČESKÉ ŠVÝCARSKO

ŠKODA AUTO a. s.

Poděkování

ÚSTECKÝ KRAJ
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ZÁROVEŇ BYCHOM CHTĚLI PODĚKOVAT:
J. Kudrnáčovi, E. Ruthové, Technische Universität Dresden, K. Steinovi, P. Bauerovi, L. Kopeckému, 
J. Rousovi, P. Ondráčkovi, R. Nagymu, L. Paurové
DÁLE SPOLEČNOSTEM: 
P – EKO s. r. o., Relax Krásná Lípa, p. o. 
A SAMOZŘEJMĚ SVÝM ZAKLÁDAJÍCÍM ORGANIZACÍM:
Správě Národního parku České Švýcarsko, městu Krásná Lípa, ČSOP Tilia a jejich pracovníkům.

Poděkování Poděkování

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

CENTRUM FOTOŠKODA

ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI

OPERAČNÍ PROGRAM NADNÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCE STŘEDNÍ  EVROPA

UNDP / GEF

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Organizační struktura společnosti 
a pracovní pozice k 1. 12. 2008



Text: kolektiv zaměstnanců České Švýcarsko o. p. s., Krásná Lípa 2009
Fotografi e: V. Sojka a archiv obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko

Redakce: Dana Štefáčková
Kontakt: České Švýcarsko o. p. s., Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa,

tel.: 412 383 000, ops@ceskesvycarsko.cz, www.ceskesvycarsko.cz
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