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Vážení návštěvníci Českosaského Švýcarska, milí hosté, 

naše společnost má za sebou další úspěšný rok, ve kterém se nám povedlo 
v regionu uskutečnit řadu akcí. Vedle několika velmi zajímavých a přínosných 
projektů pro náš kraj se nám podařilo opět velmi dobře propagovat krásy 
Českosaského Švýcarska i v celé České republice a v zahraničí.
 

V naší výroční zprávě se můžete s konkrétními akcemi, činnostmi i projekty seznámit. Jistě mi dáte 
za pravdu, že za uplynulý rok pracovníci naší společnosti, s podporou vedení, našich příznivců, 
podporovatelů a veřejnosti, udělali úctyhodný kus poctivé práce. Všem za to patří velké poděkování.
 
A co vám můžeme nabídnout v krajině plné tajemství?  Krásnou a téměř neporušenou přírodu. 
Zajímavosti geologické, botanické i zoologické. Provedeme vás místy s krásnými příběhy a pověstmi. 
Když se při vašich cestách po Českosaském Švýcarsku zasníte, možná objevíte Martina  Pumphuta nebo 
zbožného podivína Daniela Hiekeho či potkáte pana Köglera s krosnou na zádech, jak nese horniny 
na svou zahradu, kde budoval geologickou mapu části Šluknovského výběžku. Prostě navštívíte krajinu 
plnou tajemství a záhad a určitě nebudete litovat. Dlouho budete vzpomínat na posilující spánek 
v historických domech – chalupách s podstávkou, či rádi využijete mimořádně kvalitních služeb 
v novostavbách regionu.  A věřte, že v našem pohraničí se také velmi dobře vaří, a to i s využitím 
místních produktů.
 
Myslete na své zdraví - v mnoha místech zde v minulosti byly „vzdušné lázně“ a kvalita vzduchu, ale 
i vody a prostředí, je tu skutečně vysoká, většina průmyslu skončila v 90. letech minulého století. 
Můžeme nabídnout rozsáhlou síť dobře udržovaných rozhleden i nové rozhledny a rozhledová místa. 
Neváhejte, nešiďte sebe ani rodinu, a místo vysedávání u televize jděte do přírody. Budete překvapeni, 
jak mnoho krásných věcí můžete v našem kraji poznat a při tom posílit své zdraví. Využijte nabídky 
zážitkových výletů nejen pro organizované skupiny, ale také pro rodiny s dětmi, a jistě nebudete litovat.
 
A co chystáme nového? Samozřejmě řadu krásných propagačních akcí i materiálů. Především náš 
kalendář, který téměř nemá konkurenci.  Dále chystáme překvapení v oblasti cykloturistiky a také 
něco úplně nového v naší republice - pracovně to nazvu brýle, ale více neprozradím, abyste se mohli 
na překvapení těšit.
 
Vážení návštěvníci, přejeme Vám hezký pobyt v naší tajemné krajině, úspěšné načerpání sil a také 
spoustu příjemných zážitků. Těšíme se na vás a přejeme si, aby ve vás zůstaly ty nejlepší vzpomínky 
a abyste se do Českosaského Švýcarska pravidelně vraceli.

           Dr. Jan Eichler, předseda SR

Úvodní slovo

Úvod
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Ředitel společnosti:
Bc. Filip Brodský

Správní rada v roce 2013
Předseda:
PaedDr. Jan Eichler

Členové:
Ing. Pavel Benda, Ph.D.
Mgr. Vladislav Dykast – do 19. 12. 2013
Ing. Petr Jakubec
Jan Kolář 
Ing. Zbyněk Linhart 
Jana Vaňhová – do 5. 4. 2013
Mgr. Petr Vomáčka – od 7. 6. 2013
František Zachula 

Činnost správní rady: 
v roce 2013 proběhla celkem 4 řádná zasedání správní rady

Dozorčí rada
Předseda:
Ing. Miroslav Dobner – do 15. 11. 2013 
          
Členové: 
RNDr. Ivana Preyová 
Jiřina Skalová

Činnost dozorčí rady:
v roce 2013 proběhla 2 řádná zasedání dozorčí rady

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 fi nancování jsou evropské a mezinárodní nadace a fondy. Mezi 

naše největší dárce patří Evropská unie (Central Europe Programme/ERDF a Cíl 3), Ús-

tecký kraj a další partneři destinačního fondu, dále tuzemské fi nanční zdroje (RRRS/ROP 

Severozápad) a státní rozpočet (Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního 

prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní zemědělský intervenční fond) a Nadace 

ČEZ. Na provoz Domu Českého Švýcarska a informačních středisek přispívají Město Krásná 

Lípa a Správa národního parku České Švýcarsko. Část příjmů pochází z vedlejší ekonomic-

ké činnosti v oblasti poskytování šetrných turistických, poradenských a marketingových 

služeb a vzdělávání.

Orgány společnostiProfi l organizace
České Švýcarsko o. p. s.
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Aktivity v roce 2013

Orgány společnosti

Zaměstnanci 
V roce 2013 měla naše společnost v průměru 17,0 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
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NAŠE AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Ochrana přírody
 Zprostředkovali jsme pro náš region již popáté 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 15 000 nových sazenic původních druhů stromů.

 Ve spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko jsme pokračovali 

v organizování veřejné sbírky pro retroindukci a stabilizaci původních populací druhů, 

které byly na území Českého Švýcarska a Labských pískovců člověkem v minulosti 

vyhubeny nebo přivedeny na pokraj vyhubení.

Ochrana kulturních hodnot
 Realizujeme mezinárodní projekt THETRIS, zaměřený na lokální církevní památky. 

S jedenácti evropskými partnery jsme vypracovali společné analýzy místního 

kulturního dědictví a vytvořili regionální církevní trasy (trasy kostelů). Vzájemně 

sdílíme inovativní strategie rozvoje kulturního dědictví. Připravujeme společnou 

strategii rozvoje regionů s využitím lokálních historických kostelů a souvisejících 

sakrálních památek.

 V prosinci jsme zorganizovali mezinárodní konferenci na téma Zvýšení atraktivity 

církevních památek pro místní komunity. 

 Do konce srpna jsme podporovali veřejnou sbírku na opravu přírodních a kulturních 

památek postižených povodněmi na řece Kamenici. Vlastní rekonstrukce klenutého 

Zahájení mezinárodní konference Thetris 
předsedou SR J.Eichlerem

Aktivity v roce 2013

mostku u Dolského mlýna u Jetřichovic pak proběhla v září díky fi nančním 

prostředkům z této sbírky v hodnotě přes 50 000 Kč.

NAŠE AKTIVITY V OBLASTI ŠETRNÉ TURISTIKY
České Švýcarsko o.p.s. je jednou ze čtyř ofi ciálních 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 eko-koutkem.

 Přivítali jsme zde 37 246 návštěvníků, 10 216 návštěvníků zhlédlo multimediální 

expozici České Švýcarsko – život, tajemství, inspirace. 

 V letní turistické sezóně (duben-říjen) jsme také provozovali další dvě informační 

střediska v Jetřichovicích a v Dolní Chřibské – Na Saule; přivítali jsme zde celkem 

 35 799 návštěvníků, z nichž 28 090 zavítalo do Jetřichovic a 7 709 na Saulu.

 Celkově jsme tedy v Českém Švýcarsku obsloužili v roce 2013 na našich informačních 

střediscích 73 045 návštěvníků.

 Na všech informačních střediscích byl rozšířen sortiment prodeje drobného 

občerstvení a také nabídka pro cykloturisty.

 Expozice České Švýcarsko – život, tajemství, inspirace byla obohacena o nové 

technické vybavení – DVD přehrávače; část expozice (zastavení Krajina zrozená 

Informační středisko na SauleInformační tabule z projektu Thetris 
v Malé Veleni-Jedlce

Infopanel z projektu 
Thetris ve Chřibské

Informační středisko 
v Domě Českého Švýcarska

Informační středisko v Jetřichovicích
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z moře s písku) byla modernizována - stávající projektorová technologie byla nahrazena 

třemi velkoformátovými obrazovkami.

 Bylo obnoveno také stropní osvětlení expozice – instalace nových úsporných zdrojů 

světla.

Turistické a zážitkové programy
Fotografi cké workshopy

 Pro začátečníky i pokročilé jsme uskutečnili 8 fotografi ckých workshopů vedených 

profesionálními fotografy na téma krajina Českého a Saského Švýcarska a úprava 

fotografi í. Populárních kurzů se celkem zúčastnilo 93 fotografi ckých nadšenců.

Firemní akce

 Uskutečnili jsme 6 fi remních akcí na klíč, kterých se zúčastnilo 254 účastníků.

Akce pro veřejnost

 Uskutečnili jsme 18 akcí s průvodcem pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 344 zájemců.

Destinační management
 Destinační fond Českého Švýcarska měl na konci čtvrtého řádného roku svého fungování 

(založen 10. 10. 2008) 104 členů v kategoriích Vizionáři, Rozvoj, Marketing a Reklama.

 Prezentovali jsme destinační management našeho regionu na veletrzích Holiday World 

v Praze a Region Tour v Brně.

 Významně jsme se podíleli na zavedení turistické autobusové linky č. 435, která spojuje 

Lužické hory (Českou Kamenici) s Janovem a Hřenskem. Klasickou turistickou linku č. 

Velikonoční jízda v Mikulášovicích Nové turistické značení 
- Lužická spojka

434 využilo v letní sezóně 2013 na trase Děčín – Krásná Lípa kolem 90 000 cestujících. 

Zájem tak neklesl ani přes období snížené frekvence po povodních v červnu.

 V dubnu a listopadu jsme uspořádali výjezdní exkurze pro členy DF, kterým jsme 

představili turistické atraktivity v Saském Švýcarsku či místa s nejlepší praxí 

poskytování turistických služeb /Kleine Sächische Schweiz, Eisenbahnwelten/.

 V dubnu a květnu jsme uspořádali výjezdní exkurze pro aktéry cestovního ruchu 

ze Saska, kterým jsme představili turistické atraktivity v destinaci České Švýcarsko 

a Lužické hory.

 Podíleli jsme se na jednáních o udržení provozu turistické železniční dopravy na trati 

Rumburk – Krásná Lípa – Panský – Mikulášovice. S německou stranou jsme vyjednali 

řešení navazující dopravy ve Šluknovském výběžku po otevření přechodu Sebnitz – Dolní 

Poustevna (plán 2014).

 Ve spolupráci se správami národních parků České Švýcarsko a Saské Švýcarsko jsme 

připravili  mapu turistických jízdních řádů Českosaského Švýcarska s jízdními řády 

v nákladu více než 20 000 ks - pro turisty v obou zemích zdarma.

 Na základě plánu rozvoje turistických tras Českého Švýcarska jsme zajistili vyznačení 

nových turistických cest (Srbská Kamenice – Oleška, Česká Kamenice – Pustý zámek 

– Líska, Vápenka – Karlova výšina) a na dalších začali s přípravnými pracemi.  Nově 

jsme vyznačili Lužickou spojku (Luž – Šluknov) jako spojovací cestu německé a české 

Hřebenovky. Cesta byla slavnostně otevřena 9. 11. 2013.

Výjezd členů DF do Saského Švýcarska

Aktivity v roce 2013

Naši průvodci Slavnostní otevírání nádraží 
v Bad Schandou

Účastníci fotoworkshopu v akci
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NAŠE AKTIVITY V OBLASTI PROPAGACE
Veletrhy cestovního ruchu
 Představili jsme region Českého Švýcarska na těchto veletrzích cestovního ruchu:  

Region Tour Brno, Slovakia Tour Bratislava, Holiday World Praha, Euroregion Tour 

Jablonec nad Nisou, Dresdner Stadtfest, Tourismusbörse Bad Schandau.

 Uspořádali jsme týdenní marketingovou kampaň v nákupním centru Most, jejíž součástí 

bylo také mobilní informační středisko a výstava o Českosaském Švýcarsku.

 V rámci zakázky Turistika bez hranic ÚK jsme se podíleli na zhotovení dvou velkých 

prezentačních stěn a jedné ucelené výstavy roll-upů, které prezentují Českosaské 

Švýcarsko jako jeden region.

Prezentační akce
 Uskutečnili jsme již 5. ročník celoregionální akce Otevření turistické sezóny, v rámci 

níž jsme spolu se Správou národního parku České Švýcarsko otevřeli novou vyhlídku 

na Malé Pravčické bráně a spolu s dalšími partnery jsme zorganizovali další víkendové 

turistické a sportovní akce. 

 Pokračovali jsme v práci koordinátora národního systému certifi kace značení 

regionálních výrobků a certifi kovali další regionální výrobce v regionu Českosaské 

Švýcarsko s následnou propagací na webu a zajištěním prodejních míst.

 V srpnu jsme uspořádali vícedenní presstrip s nabídkou turistických atraktivit Českého 

Švýcarska se zapojením členů DF pro 6 slovenských novinářů.

 Ve spolupráci s městem Krásná Lípa jsme se podíleli na organizaci tradiční akce 

s názvem Dny Českého Švýcarska.

 Zorganizovali jsme za podpory Ústeckého kraje a projektu Turistika bez hranic 

5. ročník cestovatelského ekofestivalu „Sedm divů“, který navštívilo více než 200 

zájemců o cestování.

Publikační a propagačně-informační produkty
Vydali jsme (nebo jsme se spolupodíleli na vydání): 

 sérii vícejazyčných propagačních brožur, magazínů a map v jednotném česko-saském 

přeshraničním grafi ckém manuálu v celkovém nákladu více než 120 000  ks s následnou 

distribucí do i mimo region (Zážitky v Českém Švýcarsku 2013, Českosaské Švýcarsko 

bezbariérové, leták Dům Českého Švýcarska, Jízdní řády, Region bez hranic – města 

a obce Českosaského Švýcarska, trhací mapy regionu, leták Hřebenovka apod.)

 v nákladu 3 500 ks obrazový nástěnný kalendář Českosaské Švýcarsko 2014 

s fotografi emi Martina Raka

 2 000 ks omalovánek - Zvířata Labských pískovců, 2 dřevěné interaktivní pomůcky 

na téma Losos a Zvířata a jejich mláďata

 bloky, sešitky, pohledy, trička a samolepky s motivem vlka a rysa ke kampani Návrat 

vlka a rysa do Českého Švýcarka v celkovém nákladu 10 000 ks

 samolepky, pravítka a záložky s motivy zvířat Českého Švýcarska

 5 000 ks letáku o Návratu vlka a rysa do Českého Švýcarska

Aktivity v roce 2013

Zážitky v Českosas-
kém Švýcarsku 

Propagační předměty s tématem návratu šelemČeské Švýcarsko na SlovakiaTour 
v Bratislavě

Otevření turistické sezóny - 
plavba po Křinici

Otevření turistické sezóny - 
Malá Pravčická brána

Turistický vlak
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 5 000 ks dětských vystřihovánek na téma Živá zahrada

 1 000 ks buttonků s motivem Jezdím vlakem do Českého Švýcarska

 společně s MAS Šluknovsko jsme vydali aktualizovaný Katalog regionálních výrobků

 neustále zdokonalujeme, vylepšujeme a doplňujeme web regionu

 v rámci zakázky pro projekt Turistika bez hranic ÚK jsme se podíleli na vytvoření 

informačního a navigačního systému Českého Švýcarska, vč. mobilní aplikace a dalších 

funkcionalit, který je k dispozici všem návštěvníkům  

 webové stránky www.ceskesvycarsko.cz navštívilo v letošním roce 230 991 uživatelů

Ocenění
 Na lednovém veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR, který se koná tradičně v Brně, 

se vítězem kategorie Nejlepší turistický produkt stal tým společnosti České Švýcarsko 

o.p.s. se svým produktem Českosaské Švýcarsko – To jede! aneb busem, parníkem, 

vlakem i tramvají do světa skalních měst.

 Stali jsme se fi nalistou soutěže EDEN v kategorii Cestování bez bariér, kterou vyhlašuje 

agentura Czechtourism a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

NAŠE AKTIVITY V OBLASTI PORADENSTVÍ A TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ
Služby rozvojové agentury 

 Poskytovali jsme služby především obcím a školám, ale také neziskovým organizacím či 

fyzickým osobám, zejména v oblastech dotačního poradenství a managementu, rozvoje 

šetrného cestovního ruchu, lidové architektury a kulturního dědictví. 

 Během roku 2013 se podařilo:

- připravit 13 projektových žádostí o dotaci v celkové výši přesahující 8 mil. Kč

- získat cca 1 250 000 Kč, které mají přímý dopad na rozvoj regionu

- získat a zahájit realizaci zakázky projektu Turistika bez hranic ÚK

- zapojit se do projektu MMR ČR, který se věnuje zavádění Českého systému kvality 

služeb

Naše aktivity v oblasti analytických studií 
V rámci mezinárodního projektu Thetris jsme pro regiony České Švýcarsko a Šluknovsko 

vytvořili regionální analýzu hmotného a nehmotného kulturního dědictví, zaměřenou 

na sakrální památky. Na analýzu pak tematicky naváže připravovaná regionální strategie 

se zaměřením na rozvoj nově vzniklé církevní trasy 6 kostelů a souvisejících sakrálních 

památek v regionu.

Součástí zakázky projektu Turistika bez hranic ÚK bylo vytvoření Studie informačních 

center v destinaci ČŠ, Monitoring návštěvnosti nebo také analýza a školení směřující 

k podpoře managementu kvality poskytovatelů služeb regionu.

Aktivity v roce 2013

Srovnání návštěvnosti webu 2012 a 2013 Kalendář na rok 2014 s fotografi emi 
Martina Raka

Přebírání ocenění na RegionTour v BrněOcenění za bezbarierovost
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NAŠE AKTIVITY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY
Environmentální vzdělávání a EVVO projekty
 Na začátku roku 2013 jsme začali s realizací nového téměř dvouletého projektu Cíl 3 - 

ekologická výchova pro všechny generace (start 4/2013), projektu DBU - Interpretace 

krajiny v německých a českých chráněných územích, dvou projektů FMP Přírodní 

zajímavosti a Vícedenní setkávání dětí a mládeže v Českosaském Švýcarsku. Dokončili 

jsme projekt Dům Českého Švýcarska - kde jsou děti i dospělí jako doma podpořený 

ze SFŽP. V průběhu roku jsme dále realizovali dva projekty podpořené MŽP Přírodní 

zahrada Českého Švýcarska a Virtuální naučná stezka Českého Švýcarska.  

 Podařilo se nám:

- uskutečnit 64 samostatných EVVO programů a průvodcovaných akcí, kterých se  

účastnilo 2 020 osob (od dětí z mateřských školek, přes žáky základních a studenty 

středních škol až po osoby zralého věku)

- zorganizovat pracovní workcamp pro české a německé studenty

- uskutečnit 2 setkání českých Junior Rangerů, kterých se účastnilo 89 dětí

- uskutečnily se dva ekovýchovné vícedenní programy pro více než 50 dětí

- bylo realizováno 12 akcí pro veřejnost, 3 ekodny pro rodiny s dětmi a 1 ekoden pro 

dětský domov, kdy účast přesáhla 500 účastníků

- zrealizovat 1 akreditovaný kurz Zoologie jako zážitek pro pedagogy s 20 účastníky

- uspořádat díky podpoře Venkovského prostoru přeshraniční konferenci na téma 

Učebna pod širým nebem - ekologická výchova v přírodě pro 50 účastníků

- uspořádat přednášky pro veřejnost  - 3 na téma Návrat vlka a rysa do Českého 

Švýcarska, 4 na téma Přírodní zahrady a ovocné stromy, 3 workshopy na výrobu obydlí 

pro zvířata

- vytvořit první virtuální naučnou stezku Příběh lesů Českého Švýcarska v okolí 

Jetřichovic, využívající moderní technologie a QR kódy

- připravit dva nové venkovní ekoprogramy v Naučném areálu a lesoparku

- připravit 2 nové ekoprogramy z cyklu „Senioři dětem“

- zorganizovat 2x zasedání certifi kační komise a certifi kovat dalších 6 nových 

regionálních výrobků (k počátku roku 2014 jich je celkem 26)

Profesní vzdělávání
 Aktivně jsme spolupracovali s Univerzitou Hradec Králové při partnerství v projektu 

„Praxe a stáže se v klastru k cestování váže“, uskutečnily jsme 1 kurz Interpretace 

krajiny Českého Švýcarska a 3 praxe studentů.

 Pracujeme na zvyšování odborných kompetencí našich EVVO lektorů, pro něž se 

uskutečnil 1 kurz Environmentální výchova.

Aktivity v roce 2013

Děti v expozici v Domě Českého Švýcarska Účastníci expedice Trabantem 
napříč Jižní Amerikou

Regionální certifi kovaný výrobek – EonéPřednáška R. Krautschneidera 
na Festivalu 7 divů
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ZMÍNĚNÉ AKTIVITY V ROCE 2013 BYLY REALIZOVÁNY V RÁMCI TĚCHTO PROJEKTŮ:

 České Švýcarsko online (ČEPS, a.s.)

 Praxe a stáže se v klastru k cestování váže (OPVK)

 Turistické akce Českého Švýcarska (MMR ČR)

 Dům Českého Švýcarska, kde jsou děti i dospělí jako doma (SFŽP, nadace ČEZ)

 THETRIS - THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of 

local Society (CEP)

 Virtuální naučná stezka – Příběh lesů Českého Švýcarska (MŽP ČR)

 Přírodní zahrada Českého Švýcarska (MŽP ČR)

 Poznej a chraň České Švýcarsko (Nadace ČEZ)

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

 Přírodní zajímavosti Českosaského Švýcarska (FMP Cíl3)

 Vícedenní setkávání dětí a mládeže Českosaského Švýcarska (FMP Cíl3)

 Interpretace krajiny v německých a českých chráněných územích (DBU)

 Zajištění vybavení Domu Českého Švýcarska – informačního a školícího centra regionu 

(PRV MAS Šluknovsko)

 Zastavení v expozici – sklářství v regionu (PRV MAS Šluknovsko)

 Českosaské Švýcarsko - excelentní přeshraniční turistická destinace (Cíl3-udržitelnost)

 Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvale udržitelného 

rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém pohoří a Lužických horách – TREND 

(Cíl3-udržitelnost)

 Marketing cestovního ruchu v Českém Švýcarsku (ROP SZ-udržitelnost)

 Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko (ROP SZ-udržitelnost)

 Naučný areál (OPŽP-udržitelnost)

Realizované projekty
v roce 2013

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 5 861 5 299

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 4 158 4 158

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 726 2 126

A.I.2. Software 1 220 1 220

A.I.3. Ocenitelná práva 1 212 812

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 7 063 7 341

A. II. 3. Stavby 3 870 3 870

A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 193 3 471

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -5 360 -6 200

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

-1 716 -1 813

A.IV.2. Oprávky k softwaru -159 -302

A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům -819 -812

A. IV. 6. Oprávky ke stavbám -879 -1 023

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

-1 787 -2 250

B. Krátkodobý majetek celkem 21 731 13 210

B. I. Zásoby celkem 2 620 2 282

B. I. 5. Výrobky 1 760 1 600

B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách 860 682

B. II. Pohledávky celkem 18 472 9 507

B. II. 1. Odběratelé 1 658 3 747

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy 296 294

B. II. 5. Ostatní pohledávky 112 118

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci 9 12

B. II. 8. Daň z příjmu 386 167

B. II. 11. Ostatní daně a poplatky 1

Finanční zpráva společnosti

Výrok auditora Rozvaha k 31. 12. 2013 (v tisících Kč)
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B. II. 12. Nárok na dotace a ostatní zúčtování se státním 
rozpočtem

12

B. II. 13. Nárok na dotace a ostatní zúčtování s 
rozpočtem orgánů ÚSC

84

B. II. 18. Dohadné účty aktivní 16 011 5 072

B. III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 523 1 176

B. III. 1. Pokladna 188 111

B. III. 3. Účty v bankách 335 1 065

B. IV. Jiná aktiva celkem 116 245

B. IV. 1. Náklady příštích období 81 65

B. IV. 2. Příjmy příštích období 35 180

AKTIVA CELKEM 27 592 18 509

 P A S I V A Stav k 
prvnímu

dni účetního 
období

Stav k 
poslednímu 

dni účetního 
období

A. Vlastní zdroje celkem 15 321 14 692

A. I. Jmění celkem 15 372 14 907

A. I. 1. Vlastní jmění 4 931 4 542

A. I. 2. Fondy 10 441 10 365

A. II. Výsledek hospodaření celkem -51 -215

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření -215

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -51

B. Cizí zdroje celkem 12 271 3 817

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 2 179 2 125

B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 2 000 2 000

B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky 179 125

B. III. Krátkodobé závazky celkem 9 995 1 630

B. III. 1. Dodavatelé 1 036 34

B. III. 3. Přijaté zálohy 183 116

B. III. 4. Ostatní závazky 1 1

B. III. 5. Zaměstnanci 365 306

B. III. 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a 
veř. zdravotního pojištění

205 169

B. III. 9. Ostatní přímé daně 51 42

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty 113 715

B. III. 11. Ostatní daně a poplatky 3

B. III. 17. Jiné závazky 6 6

B. III. 18. Krátkodobé bankovní úvěry 4 192

B. III. 22. Dohadné účty pasivní 194 191

B. III. 23. Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci 3 646 50

B. IV. Jiná pasiva celkem 97 62

B. IV. 1. Výdaje příštích období 31 8

B. IV. 2. Výnosy příštích období 66 54

PASIVA CELKEM 27 592 18 509

Finanční zpráva společnosti



26 27

hlavní 
činnost

hospodářská 
činnost

celkem

A. NÁKLADY

A. I. Spotřebované nákupy celkem 1 507 2 372 3 879

A. I. 1. Spotřeba materiálu 1 098 1 305 2 403

A. I. 2. Spotřeba energie 392 2 394

A. I. 3. Spotřeba ostatních 
neskladovatelných dodávek

17 2 19

A. I. 4. Prodané zboží 1 063 1 063

A. II. Služby celkem 2 775 1 035 3 810

A. II. 5. Opravy a udržování 217 52 269

A. II. 6. Cestovné 101 39 140

A. II. 7. Náklady na reprezentaci 169 2 171

A. II. 8. Ostatní služby 2 288 942 3 230

A .III. Osobní náklady celkem 6 550 1 451 8 001

A. III. 9. Mzdové náklady 4 943 1 067 6 010

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění 1 591 372 1 963

A. III. 11. Ostatní sociální pojištění 6 8 14

A. III. 12. Zákonné sociální náklady 10 4 14

A .IV. Daně a poplatky celkem 9 15 24

A. IV. 14. Daň silniční 6 6

A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky 9 9 18

A .V. Ostatní náklady celkem 2 868 299 3 167

A. V. 18. Ostatní pokuty a penále 1 1

A. V. 19. Odpis nedobytné pohledávky 16 16

A. V. 20. Úroky 143 181 324

A. V. 21. Kurzové ztráty 93 93

A. V. 22. Dary 74 74

A. V. 23. Manka a škody 62 62

A. V. 24. Jiné ostatní náklady 2 496 118 2 614

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

769 71 840

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

769 71 840

Náklady celkem 14 478 5 243 19 721

B. VÝNOSY

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

4 793 6 397 11 190

B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky 273 525 798

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb 4 515 4 367 8 882

B. I. 3. Tržby za prodané zboží 5 1 505 1 510

B. II. Změna stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem

-25 -114 -139

B. II. 6. Změna stavu zásob výrobků -25 -114 -139

B. IV. Ostatní výnosy celkem 1 015 25 1 040

B. IV. 15. Úroky 1 1

B. IV. 16. Kurzové zisky 297 297

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy 717 25 742

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

76 76

B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku

76 76

B. VI. Příjaté příspěvky celkem 610 610

B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 610 610

B. VII. Provozní dotace celkem 6 448 500 6 948

B. VI. 29. Provozní dotace 6 448 500 6 948

Výnosy celkem 12 841 6 884 19 725

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním

-1 637 1 641 4

C. 34. Daň z příjmů 219 219

D. Výsledek hospodaření po zdanění -1 637 1 422 -215

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013 (v tisících Kč)

Finanční zpráva společnosti
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Příloha k účetní závěrce 

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013 (v souladu s §29 a §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb).

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 29  437

z toho:

prodej zboží a služeb 10 917

čerpání bankovních úvěrů a ostatních půjček

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

14 549

dotace ostatní 2 922

dotace z rozpočtu města Krásná Lípa 800

nadměrné odpočty DPH a vrácení daně dle § 81 36

přijaté úroky 1

ostatní 212

Výdaje celkem 27 936

z toho:

platby dodavatelům 9 870

splátky bankovních úvěrů a ostatních půjček 7 002

bankovní poplatky 58

placené úroky 228

úhrady mezd 4 944

úhrady sociálního pojištění 1 844

úhrady zdravotní pojištění 790

platby daně z příjmu fyzických osob 575

platby daně z přidané hodnoty 460

platby daně z příjmu právnických osob

leasingové splátky 85

platby partnerům projektu 1 838

ostatní 242

Přehled příjmů a výdajů v roce 2013
platby peněžních prostředků v tis. Kč

Finanční zpráva společnosti
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Vlastní jmění

Orgány společnosti ke dni sestavení účetní závěrky jsou:
Správní rada:  
PaedDr. Jan Eichler – předseda SR

Ing. Pavel Benda

Ing. Petr Jakubec

Jan Kolář

Ing. Zbyněk Linhart

Mgr. Petr Vomáčka

František Zachula

Dozorčí rada:  
RNDr. Ivana Preyová

Jiřina Skalová

Ředitel o. p. s. České Švýcarsko: 
Bc. Filip Brodský

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

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892156

Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2009 4 317 049 Kč
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků + 999 405 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků - 692 967 Kč

Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2010 4 623 487 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků - 766 565 Kč

Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2011 3 856 922 Kč

Fondy:
Účetní jednotka má vytvořen fond rezervní (účet 911100). Jeho zůstatek se skládá 

z následujících výsledků hospodaření:  

Dále má účetní jednotka vytvořen fond na zúčtování čistého výtěžku veřejné sbírky Návrat 

lososů (účet 911001). Jeho zůstatek činí ke konci roku 2013: 19 452 Kč. 

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
Výsledek hospodaření účetního období roku 2012 byl po schválení účetní závěrky převeden 

do rezervního fondu.

VH roku 2001 .....   +    210 277 Kč 

VH roku 2002 .....   +    402 211 Kč

VH roku 2003 .....   +    130 291 Kč 

VH roku 2004 .....   +    686 578 Kč

VH roku 2005 .....   +    592 107 Kč

VH roku 2006 .....   + 2 648 721 Kč

VH roku 2007 .....   +       42 447 Kč

VH roku 2008 .....   +    656 867 Kč

VH roku 2009 .....   + 2 767 473 Kč

VH roku 2010 .....   + 2 439 358 Kč

VH roku 2011 .....   -     180 354 Kč

VH roku 2012 .....   -      50 673 Kč

Celkem .............     10 345 303 Kč

Finanční zpráva společnosti

Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků + 1 802 534 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků - 728 288 Kč

Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2012 4 931 168 Kč
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků + 249 840 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků - 638 490 Kč

Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2013 4 542 518 Kč
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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. 2013.

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 podle očekávané doby 

použitelnosti pořizovaného majetku. 

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

hodnotou než 40 000 je účtován na podrozvahových účtech. V roce 2013 pořídila společnost 

tento dlouhodobý majetek:

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. 2013 v cizí měně 

byla přepočítána na Kč směnným kurzem ČNB platným k 31. 12. 2013.

Finanční zpráva společnosti

Druh majetku Dodavatel Částka

Diskové pole Erriapo 50 000 Kč

Projekční obrazovky Erriapo 227 600 Kč

Dohadné položky aktivní:
Společnost k 31. 12. 2013 vytvořila dohadnou položku na výnosy vztahující se k dosud 

neschváleným nákladům uskutečněným podle uzavřených dotačních smluv v celkové výši 

4 476 782 Kč a dohadnou položku na pojistnou událost ve výši 595 000 Kč.

Dotační program Středisko v 
účetníctví

Rok 
vzniku 

nákladů

Výše dohadné 
položky k 

31.12.2012

Výše dohadné 
položky k 

31.12.2013

Central Europe TRANSECO 2011 388 443,60 Kč 388 443,60 Kč

Central Europe TRANSECO 2012 997 797,11 Kč 997 797,11 Kč

Central Europe THETRIS 2012 469 469,08 Kč 469 469,08 Kč 

Central Europe THETRIS 2013 1 042 370,50 Kč

Státní fond životního prostředí SFŽP_ČEZ 2013 234 374,49 Kč

Přeshraniční spolupráce Česko-Sasko GENERACE 2013 495 773,35 Kč

Přeshraniční spolupráce Česko-Sasko FMP_EINS 2013 220 677,98 Kč

Přeshraniční spolupráce Česko-Sasko FMP_MEHR 2013 230 382,00 Kč

Státní intervenční a zemědělský fond MAS 2013 395 210,00 Kč

DBU DBU 2013 2 284,23 Kč

Ke všem dohadným položkám jsou uzavřeny příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a 

vyúčtování je doloženo odpovídajícími monitorovacími zprávami. Dále společnost obdržela 

provozní dotace od místní samosprávy ve výši 1 550 000,- Kč

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. 2013 na podrozvahových účtech drobný dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 4 289 424 Kč a dále cizí zásoby 

zboží (přijaté do komisního prodeje) v pořizovací hodnotě 325 512 Kč.
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 16,99

z toho: řídících pracovníků 5

Počet zaměstnanců v hlavním prac. poměru k 31. 12. 2013 16

z toho: mužů 3

žen 13

Osobní náklady celkem 8 001 073 Kč

z toho: mzdové náklady 5 788 302 Kč

mzdové náklady (DPP) 221 474 Kč

zákonné sociální pojištění 1 963 019 Kč

Ostatní sociální pojištění 13 752 Kč

Zákonné sociální náklady 14 526 Kč

Závazky dle splatnosti:

Dodavatelé Ostatní

před splatností 33 465 Kč 217 395 Kč 

po splatnosti 424 Kč 0 Kč

z toho: do 30 dnů 424 Kč 0 Kč

nad 30 dnů 0  Kč 0 Kč

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

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 118 248 Kč, závazky veřejného zdravotního 

pojištění ve výši 50 682 Kč a daňový nedoplatek na dani z příjmů fyzických osob ve výši 41 931 Kč. 

Všechny tyto závazky byly splatné k 15. 1. 2014 a byly do tohoto dne zaplaceny.

Pohledávky dle splatnosti:

Odběratelé Ostatní

před splatností 682 061 Kč 29 817 Kč

po splatnosti 3 064 851 Kč 211 659 Kč

z toho:  do 30 dnů 2 784 844 Kč 99 517 Kč

nad 30 dnů 280 007 Kč 112 142 Kč

Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností:

Informace o zaměstnancích, osobních nákladech:

Finanční zpráva společnosti

Závazky neuvedené v rozvaze: 
Společnost nemá závazky neuvedené v rozvaze.

Úvěry
Společnost má přijatý revolvingový bankovní úvěr na 2 000 000,- Kč. Dle dohody 

s bankovním domem nebude v roce 2014 požadována úhrada tohoto úvěru. Dále 

společnost využívá kontokorentní účet s limitem 1 000 000,- Kč zajištěný směnkou, jenž 

nebyl ke konci roku čerpán.

VH před zdaněním z hlavní činnosti - 1 518 095 Kč

VH před zdaněním z hospodářské činnosti + 1 641 283 Kč

VH před zdaněním ze správní činnosti  - 119 092 Kč

Základ daně před odečtem částky dle §20 odst. 7 ZDP + 1 647 273 Kč

Částka odečtená podle §20 odst. 7 byla použita na úhradu ztráty v hlavní činnosti.

Společnost zaměstnává jednoho zaměstnance, který je zároveň členem statutárních nebo kontrolních 
orgánů.

Přehled přijatých a poskytnutých darů:
Společnost v roce 2013 přijala tyto dary:

Dárce Druh daru Hodnota daru
Škoda auto a.s. Peněžní prostředky (účelově vázáno)     150 000 Kč

Nadace ČEZ Peněžní prostředky (účelově vázáno) 350 000 Kč

Veřejná sbírka LOSOS          Peněžní prostředky           20 238 Kč

Veřejná sbírka EDEN          Peněžní prostředky              7 741 Kč

Ze závazků po splatnosti do 30 dnů bylo 2 730 607 Kč uhrazeno do 10. 1. 2014.

Dary poskytnuté společností České Švýcarsko o.p.s. tvoří zdarma rozdávané publikace, mapy a 

suvenýry. Dále pak příspěvek pro ČSOP Děčínsko v celkové částce 65 000 Kč.
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Finanční zpráva společnosti

Poděkování

Náklady na statutárního auditora:
Společnost v roce 2013 vyplatila svému statutárnímu auditorovi společnosti Primaska audit 

a.s. odměnu ve výši 52 840 Kč.

Ostatní skutečnosti:
V roce 2013 byla zahájena kontrola fi nančního úřadu na projekt 

č. CZ.04.1.05./4.1.00.1/0328. Kontrola nebyla do konce roku ukončena. Společnost vede 

spor na proplacení škody ve výši 595.000 Kč. Částka je účtována v dohadných položkách.

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.

Sestaveno v Krásné Lípě dne 10. 5. 2014



38 39

ČEZ, a. s. / NADACE ČEZ

ČEPS, a. s.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

ŠKODA AUTO, a. s.

ÚSTECKÝ KRAJ

EVROPSKÁ UNIE

OPERAČNÍ PROGRAM NADNÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCE STŘEDNÍ EVROPA A ERDF

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 
SEVEROZÁPAD

Poděkování

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

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

bez velkorysé pomoci těchto subjektů: 

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CENTRUM FOTO ŠKODA

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ 
ROZVOJ – PROGRAM CÍL3

CZECHTOURISM
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ZÁROVEŇ BYCHOM CHTĚLI PODĚKOVAT NÁSLEDUJÍCÍM SPOLEČNOSTEM A JEDNOTLIVCŮM:
E. Ruthové, HUDYsport, a.s., Pro EKO Varnsdorf s. r. o., Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz, 
Naturschutzentrum Neukirch, Klubu českých turistů Krásná Lípa, CHKO Labské pískovce, všem 
členům Destinačního fondu Českého Švýcarska, našim certifi kovaným průvodcům a lektorům
A SAMOZŘEJMĚ SVÝM ZAKLÁDAJÍCÍM ORGANIZACÍM: Správě národního parku České Švýcarsko, 
městu Krásná Lípa, ČSOP Tilia, Ústeckému kraji a jejich pracovníkům.

Poděkování

Organizační struktura společnosti
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Organizační struktura společnosti
a pracovní pozice k 31. 12. 2013
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