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Milí přátelé, 
máte před sebou další výroční zprávu obecně prospěšné společnosti České 
Švýcarsko s přehledem dat a aktivit organizace v roce 2015. 
Vedle poděkování zaměstnancům společnosti za jejich nepolevující úsilí 
o rozvoj regionu Českosaského Švýcarska prostřednictvím turistických, 
informačních, vzdělávacích, propagačních, marketingových a dalších 

aktivit, akcí a projektů, které připravují a realizují, bych chtěl vyzvednout také roli Vás, dalších 
aktérů v regionu a jeho podporovatelů, kteří jste v minulém roce se společností různou formou 
spolupracovali a podporovali tak snahu učinit přeshraniční region Českosaského Švýcarska zase 
o něco přitažlivější pro turisty a o něco přívětivější pro místní obyvatele. Zejména si cením aktivních 
členů Destinačního fondu a jejich solidárních příspěvků, ze kterých můžeme společně kofi nancovat 
rozvojové regionální aktivity. 
V roce 2015 byla ukončena řada projektů fi nancovaných z fondů EU a dalších veřejných zdrojů. Nové 
evropské programy se sice stále pořádně nerozběhly, ale další perspektivní projekty byly společností 
v roce 2015 připraveny a věřím, že mnohé z nich budou moci být brzy zahájeny a přinesou další 
konkurenční výhody pro náš region. 
Rok 2015 přinesl také změnu ve vedení společnosti, kdy správní rada vložila důvěru do rukou 
nového ředitele. Došlo k dalšímu rozvoji česko-německé spolupráce, zejména výborně funguje 
partnerství s Turistickým svazem Saského Švýcarska, které se promítlo i do přípravy velkého 
česko-německého projektu, který by měl v budoucích 3 letech zajišťovat masivní marketing regionu 
Českosaského Švýcarska. 

Českosaské Švýcarsko je území s nádhernou přírodou a kulturním dědictvím, jehož potenciál zdaleka 
nebyl ještě využit.  Naše společnost se snaží tento potenciál návštěvníkům poodkrýt, posilovat 
vědomí lidí z místa, kde žijí, spolupracovat se samosprávami a podnikateli v regionu a nabízet 
servis pro subjekty působící především v cestovním ruchu a regionálním rozvoji. Chtěli bychom, aby 
se tady návštěvníkům líbilo, aby zde nacházeli vedle přírodních krás i stále více kvalitních služeb 
a milých, usměvavých a spokojených lidí.
Jak to u nás vypadá a jak se to u nás mění, se nejlépe přesvědčíte při osobní návštěvě, ke které Vás 
tímto srdečně zvu.   
Hodně štěstí a hezké dny strávené v našem regionu.

Zbyněk Linhart
předseda správní rady o.p.s. České Švýcarsko
senátor Parlamentu ČR

Úvodní slovo

Úvod
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Ředitel společnosti:
Bc. Filip Brodský do 5. 6. 2015
Radim Burkoň od 5. 6. 2015 do 30. 9. 2015
Ing. Jiří Tutter od 1. 10. 2015

Správní rada v roce 2015
Předseda:
Ing. Zbyněk Linhart 

Členové:
RNDr. Libor Ambrozek 
Ing. Pavel Benda, Ph.D.
PaedDr. Jan Eichler od 18. 9.2015
Jan Kolář do 10. 12. 2015
RNDr. Lubomír Paroha 
Jan Szántó
Mgr. Petr Vomáčka 
František Zachula 

Činnost správní rady: 
V roce 2015 proběhla celkem 4 řádná zasedání správní rady, 1 společné zasedání s před-
stavenstvem TourismuVerband Sächsische Schweiz e.V. a 1 odborný seminář.

Dozorčí rada
Předseda:
Gabriela Klitschová do 30. 9. 2015
          
Členové: 
RNDr. Ivana Preyová 
Jiřina Skalová do 2. 1. 2015

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 a která se zabývá:  

 ochranou přírodních a kulturních hodnot

 podporou šetrného cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce

 tvorbou a realizací regionálních projektů

 propagací a informačně-publikačními aktivitami

 vzděláváním a osvětou

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 2015

Orgány společnosti

Zaměstnanci 
V roce 2015 měla naše společnost v průměru 14,8 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 pošesté 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 reintrodukci 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

 Ukončili jsme mezinárodní projekt THETRIS, zaměřený na regionální rozvoj 

prostřednictvím podpory kulturního sakrálního dědictví  ve venkovských oblastech 

spolufi nancovaného z CEP (ERDF). Vypracovali jsme analýzu stavu místního kulturního 

dědictví a lokálních církevních památek. 

 Spravujeme webové stránky projektu www.thetris.eu .

Thetris

Aktivity v roce 2015

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 40 125 návštěvníků, 8 183 návštěvníků zhlédlo multimediální 

Expozici České Švýcarsko – Život, tajemství, inspirace. 

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

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

 37 529 návštěvníků, z nichž 30 590 zavítalo do Jetřichovic a  6 939 na Saulu.

 Celkově jsme tedy v Českém Švýcarsku obsloužili v roce 2015 na našich informačních 

střediscích 77 654 návštěvníků.

 Na všech informačních střediscích byl rozšířen sortiment zboží pro dětské 

návštěvníky – plyšové hračky, safari-kloboučky, čepice.

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

zajímavé prvky – např. tabuli s otočnými dřevěnými kartičkami na téma zvířata 

a jejich stopy.

Infomobil EkokoutekŠkolení pracovníků IS
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 Došlo k úpravám nábytkového zařízení Expozice – oprava stolů a židlí u zastavení 

Umělec a Přírodovědec (zabroušení oděru, obnova nátěrů).

Turistické a zážitkové programy

Fotografi cké workshopy

 Pro začátečníky i pokročilé jsme uskutečnili 6 fotografi ckých workshopů vedených 

profesionálními fotografy na téma krajina Českého a Saského Švýcarska a Úprava 

fotografi í. Populárních kurzů se celkem zúčastnilo 70 fotografi ckých nadšenců.

Firemní akce

 Uskutečnili jsme 6 fi remních akcí na klíč, kterých se zúčastnilo 164 osob.

Akce pro veřejnost

 Uskutečnili jsme 18 akcí s průvodcem pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 303 

nadšených turistů.

Pronájmy konferenčních prostor

 V konferenčních prostorách Domu Českého Švýcarska bylo realizováno 23 akcí třetích 

stran, kterých se zúčastnilo 628 osob.

Dráha národního parku Výjezd DF

Destinační management

 Destinační fond Českého Švýcarska měl na konci sedmého řádného roku svého 

fungování (založen 10. 10. 2008) 109 členů v kategoriích Vizionáři, Rozvoj, Marketing 

a Reklama. Projednali jsme strategickou spolupráci s městem Děčín, který se stává 

jedním z významných partnerů Českého Švýcarska v rámci destinačního fondu.

 V rámci DF jsme zesílili spolupráci s obcemi na levém břehu Labe – Tisá, Jílové, Petrovice 

a připravili jsme témata k jednání s partnery na německé straně o rozvoji nabídek této 

oblasti. Jednání proběhnou v lednu a dubnu 2016.

 V rámci Poradního soboru při DF jsme projednali témata související se zlepšením 

informací on-line a připravili jsme samostatný facebookový profi l naší společnosti.

 Mobilita / Turistická doprava Autobusy: Zajistili jsme zásadní posílení dopravy 

na lince 434 Děčín-Hřensko-Krásná Lípa zdvojnásobením spojů. Ve spolupráci s OVPS 

jsme projednali zprovoznění levobřežní linky 217 Pirna-Tisá-Sněžník-Königstein, jež 

unikátním způsobem propojuje stolové hory na obou stranách státní hranice.  

 Mobilita / Turistická doprava Vlaky: Projednali jsme zavedení mimořádného vlaku pro 

Wandertag 2016. ÚK tento spoj schválil a zaplatí jeho provoz. 

 Stále se nepodařilo zajistit každodenní spojení obou center národních parků Bad 

Schandau a Krásné Lípy. 

Fotoworkshop 

Aktivity v roce 2015

Logo DF Českého Švýcarska
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 Doprava, ochrana přírody a šetrný cestovní ruch: Vedeme jednání s ČD o úpravě 

nádraží v Děčíně a v Krásné Lípě – vytvoření Nádraží národního parku (součinnost 

s národním parkem, otázka zdrojů). V rámci celoněmeckého projektu FahrtZiel 

Natur/Cíl jízdy: Příroda jsme vydali turistickou brožuru přeshraničních jízdních řádů 

s doplněním map a popisu výletních tras ze zastávek veřejné dopravy.

 Nejlepší praxe: Byly uskutečněny dvě odborné exkurze pro členy destinačního 

fondu. Exkurze v praxi demonstrují poskytování služeb výjimečné kvality a znamenají 

konkrétní přínos pro členy DF.

 Mobilita/ Infrastruktura značených cest: Destinační management koordinoval 

a zajistil vznik významných turistických tras spolu s KČT: Koliště – Jetřichovice – 

Všemily a Dolní Poustevna – Unger.

NAŠE AKTIVITY V OBLASTI MARKETINGU
Veletrhy cestovního ruchu

 Představili jsme region Českého Švýcarska na těchto veletrzích cestovního ruchu:   

Holiday World Praha, SlovakiaTour Trenčín, Dresdner Stadtfest, Tourismusbörse Bad 

Schandau, Sparkasse Sebnitz, Obchodní centrum Galerie Dresden.

Marketingové kampaně

 Dokončili jsme projekt „Bez auta do Českosaského Švýcarska, vlakem a autobusem 

k cílům mezi Labem a Horní Lužicí“, v jehož rámci proběhla marketingová kampaň, 

která obsahovala: vytvoření speciální webové stránky s nabídkou nových turistických 

tras, zhotovení česko-německé skládací mapy, polep autobusu v Děčíně, polep tramvají 

v Praze a Liberci, facebookovou a internetovou kampaň, citylighty v krajských městech 

ČR, informační stojany na 5 vlakových nádražích, suvenýry a PR články s turistickou 

tématikou apod. Smyslem kampaně bylo představení méně známých a přesto 

jedinečných území přeshraničního regionu Českosaského Švýcarska a Horní Lužice 

s využitím turistické dopravy.

 Marketingové produkty připravené v rámci projektu „Rozšíření marketingové podpory 

cestovního ruchu na okrajové části destinace České Švýcarsko“ jsme distribuovali 

do všech informačních středisek v regionu. Jednalo se především o: turistický magazín 

Okolo Českého Švýcarska, Katalog volného času, trhací mapu, propagační materiály – 

papírové a plastové tašky.

Aktivity v roce 2015

Holidayworld Praha Bez auta do ČSŠNaturmarkt St. Wehlen Chytré hodinky Chtyré brýle Elektrokola
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Prezentační akce

 Uskutečnili jsme již 7. ročník celoregionální akce Otevření turistické sezóny, v rámci 

níž jsme spolu se Správou národního parku České Švýcarsko otevřeli nový zážitkový 

areál na Mezní Louce 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. Současně 

jsme uskutečnili v listopadu prezentaci regionálních výrobců pro členy destinačního 

fondu v Domě Českého Švýcarska s cílem navázání přímých kontaktů a podpory 

prodeje.

 V září jsme uspořádali ve spolupráci s CzechTourismem jednodenní presstrip 

s nabídkou turistických atraktivit Českého Švýcarska se zapojením členů DF pro 

odbornou veřejnost a novináře.

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

s názvem Dny Českého Švýcarska.

 Zorganizovali jsme 7. ročník cestovatelského festivalu „Sedm divů“, který navštívilo 

více než 350 zájemců o cestování.

Publikační a propagačně-informační produkty

Vydali jsme (nebo jsme se spolupodíleli na vydání): 

 sérii vícejazyčných propagačních brožur, magazínů a map (tiskoviny mimo 

marketingové projekty) v jednotném česko-saském přeshraničním grafi ckém manuálu 

v celkovém nákladu 50 000 ks s následnou distribucí do i mimo region:  Turistický 

magazín Zážitky v Českosaském Švýcarsku 2015/2016 (30 000 ks), fotografi cký 

kalendář Duše krajiny 2016 (4700 ks), Výlety s certifi kovanými průvodci 2015, trhací 

mapa A3 s tématem regionální výrobci (10 000 ks), leták Dům ČŠ v jazykových mutacích 

– čestina, němčina, angličtina (10 000 ks), Turistické cíle mezi Dolní Poustevnou 

a Sebnitz (10 000 ks)

 neustále zdokonalujeme, vylepšujeme a doplňujeme web regionu

 webové stránky www.ceskesvycarsko.cz v roce 2015 navštívilo 276 222 uživatelů

 podílíme se na přípravě a následné distribuci magazínu Brána (vydává ÚK)

 produkovali jsme sadu propagačních triček s potiskem pro děti a dospělé na téma 

fauna Českého Švýcarska 

 vydali jsme sérii propagačních matriálů EVVO: 4000 ks omalovánek Za tajemstvím 

léčivých bylin, 2000 ks vystřihovánek – Malý atlas hmyzu, 2000 ks samolepek -  Netopýr 

k Noci pro netopýry, 3000 ks pracovních listů na téma Poznáváme naše bylinky, 1000 ks 

barevného atlasu ryb.

Aktivity v roce 2015

Cestovatelský festival Otevření Rysí stezky a křest 
magazínu Zážitky

Propagační materiály pro dětiInformační produkty
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NAŠE AKTIVITY V OBLASTI PORADENSTVÍ A TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ
 Během roku 2015 se podařilo:

 - pokračovat v realizaci projektu MMR ČR, který se věnuje zavádění Českého systému 

kvality služeb 

 - poskytnout konzultace a poradenství obcím a partnerům destinačního fondu při 

tvorbě projektů a hledání projektových partnerů (např. obec Jetřichovice, město 

Krásná Lípa aj.)

 Podíleli jsme se na tvorbě a připomínkovém řízení Strategie rozvoje cestovního ruchu 

v Ústeckém kraji.

 Probíhaly intenzivní práce na přípravě nových projektů s celoregionálním 

a přeshraničním významem v rámci výzvy Cíl3 (Turistika s výhledem a Chráněná území - 

vstup vítán!).

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ
 Jsme držiteli certifi kátu Český systém kvality služeb, který uděluje Ministerstvo pro 

místní rozvoj.

 Za turistický produkt Výlety s průvodci do Českosaského Švýcarska jsme získali ocenění 

Certifi kovaný regionální zážitek, udělovaný Asociací regionálních značek ČR

NAŠE AKTIVITY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY
Environmentální vzdělávání a EVVO projekty

 V průběhu roku 2015 jsme provozovali Ekoporadnu a Ekokoutek v informačním středisku 

Českého Švýcarska, fi nancovali jsme drobné opravy v interaktivní expozici v Domě Českého 

Švýcarska, vydali jsme infomateriál o Domě Českého Švýcarska ve 3 jazykových mutacích, 

realizovali jsme rozvoz informačních materiálů do infostředisek v regionu a organizovali 

jsme akce pro veřejnost (projekty podpořené SFŽP ČR).

 Na jaře 2015 jsme ukončili úspěšně realizaci dvouletého projektu Cíl 3 - ekologická výchova 

pro všechny generace (start 4/2013) a projektu DBU - Interpretace krajiny v německých 

a českých chráněných územích.

 Dále jsme realizovali: 

 6 ročních projektů podpořených SFŽP ČR a MŽP:

 - Poznáváme přírodu Českého Švýcarska

 - Ze života hmyzu Českého Švýcarska

 - Příprava akreditovaného kurzu: Průvodce přírodou Českého Švýcarska

 - Realizace akreditovaného kurzu: Průvodce přírodou Českého Švýcarska

 - Podpora EVVO akcí pro veřejnost v Českém Švýcarsku

 - Podpora ekoporadenství v informačních centrech na území národního parku České Švýcarsko

 - Projekt 15 let národního parku České Švýcarsko podpořený Nadací ČEZ 

Aktivity v roce 2015

Graf návštěvnosti webových stránek Kurz pro pedagogy Pětidenní EVVO



20 21

Aktivity v roce 2015

 - Projekt Senioři dětem a děti seniorům od Nadace Agrofert 

 - Malý projekt na téma hmyz od společnosti ČEPS

 Podařilo se nám:

 - uskutečnit 26 samostatných EVVO programů a průvodcovaných akcí, kterých se zúčastnilo 

939 osob (od dětí z mateřských školek, přes žáky základních a studenty středních škol až 

po osoby zralého věku)

 - zrealizovat výtvarnou soutěž Ze života hmyzu, které se zúčastnilo 180 zájemců

 - celoročně jsme pracovali s oddílem Ranger (6- 9 let, 18 dětí) a uskutečnili jsme 3 celodenní 

exkurze (na Sellnitzfest v Německu, na Pustý zámek u České Kamenice a do Kyjova) 

 - spoluorganizovali jsme setkání všech Rangerů k 15. výročí založení oddílu Ranger

 - uskutečnil se jeden ekovýchovný vícedenní program pro 25 dětí během letních prázdnin na 

téma Hmyz

 - proběhla přeshraniční konference EVVO v Domě Českého Švýcarska na téma Ekologická 

výchova pro všechny generace za účasti téměř 50 osob

 - zrealizovali jsme 4 výstavy na téma globální rozvojové vzdělávání

 - uspořádali jsme 5 exkurzí na téma Stopy člověka v krajině

 - uspořádali jsme 10 kurzů nebo seminářů pro učitele (např.: Interpretace krajiny, Bylinky 

do škol, Kritické myšlení, Tajemství přírody), oslovili jsme tak téměř 200 pedagogů z regionu

 - pořádali jsme přednášky pro veřejnost např. na téma přírodní zahrady

 - spolupracovali jsme se Správou NP ČŠ na Dni dětí s národními parky, na Dni řemesel a Noci pro 

netopýry a s městem Krásná Lípa na akcích Dny Českého Švýcarska apod., během akcí jsme oslovili 

více jak 800 účastníků

 - připravili jsme 3 nové ekoprogramy z cyklu „Senioři dětem“ a do programu senioři dětem zapojili 

další nové seniory.

 - uskutečnili jsme v rámci projektů 45 nekomerčních programů pro 1 061 dětí

 - zorganizovali jsme 2 jednání certifi kační komise a certifi kovali nově 5 zážitků a 5 výrobků 

Profesní vzdělávání

 Zrealizovali jsme kurz vycházející z profesní kvalifi kace NSK Průvodce přírodou, který je akreditován. 

Kurzu se zúčastnilo 15 lidí, 12 jich obdrželo certifi kát o absolvování kurzu.

 Na závěr kurzu proběhly zkoušky profesní kvalifi kace, které složilo 9 osob. 

DALŠÍ INFORMACE
 V oblasti pracovně právních vztahů a ochrany životního prostředí se společnost řídí právními předpisy 

platnými v ČR.

 Společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

 Společnost nemá zřízenou organizační složku v zahraničí.

 Významné následné události, které nastaly po rozvahovém dni, a rozpis činností podle obchodního 

rejstříku jsou popsány v příloze k účetní závěrce.

Den parků Senioři dětemKonference EVVO Výtvarná soutěž
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ZMÍNĚNÉ AKTIVITY V ROCE 2015 BYLY REALIZOVÁNY V RÁMCI TĚCHTO PROJEKTŮ 
NEBO JEJICH UDRŽITELNOSTI:
 THETRIS - THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of 

local Society (CEP)

 Poznáváme přírodu Českého Švýcarska (SFŽP ČR a MŽP)

 Ze života hmyzu Českého Švýcarska (SFŽP ČR a MŽP)

 Příprava akreditovaného kurzu: Průvodce přírodou Českého Švýcarska (SFŽP ČR a MŽP)

 Realizace akreditovaného kurzu: Průvodce přírodou Českého Švýcarska (SFŽP ČR a MŽP)

 Podpora EVVO akcí pro veřejnost v Českém Švýcarsku (SFŽP ČR a MŽP)

 Podpora ekoporadenství v informačních centrech na území národního parku  České 

Švýcarsko (SFŽP ČR a MŽP)

 15 let národního parku České Švýcarsko (Nadace ČEZ)

 Senioři dětem a děti seniorům (Nadace Agrofert)

 Podpora atraktivity turistiky v Českém Švýcarsku (MMR ČR)

 Tradiční lidová řemesla regionu České Švýcarsko (MK ČR)

 Budoucnost je jen na nás (ČRA)

 Ze života hmyzu (společnost ČEPS)

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

 Interpretace krajiny v německých a českých chráněných územích (DBU)

 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)

 Bez auta do Českosaského Švýcarska. Vlakem a autobusem k cílům mezi Labem a Horní 

Lužicí (Ziel 3 – Cíl 3)

 Rozšíření marketingové podpory cestovního ruchu na okrajové části Českého Švýcarska 

(ROP SZ)

 Podpora atraktivity turistiky pro novou generaci v Českém Švýcarsku

Realizované projekty
v roce 2015

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 5 402 5 298

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 4 338 4 595

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

A.I.2. Software 1 400 1 657

A.I.3. Ocenitelná práva 812 812

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 7 630 8 035

A. II. 3. Stavby 3 870 3 870

A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 760 4 165

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -6 566 -7 332

A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje -1 893 -1 973

A.IV.2. Oprávky k softwaru -370 -631

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

A. IV. 6. Oprávky ke stavbám -1 168 -1 312

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

-2 323 -2 604

B. Krátkodobý majetek celkem 15 719 6 226

B. I. Zásoby celkem 2 113 1 569

B. I. 5. Výrobky 1 365 942

B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách 748 627

B. II. Pohledávky celkem 11 060 2 390

B. II. 1. Odběratelé 1 251 244

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy 284 184

B. II. 5. Ostatní pohledávky 105 7

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci 95

B. II. 8. Daň z příjmu 141 304

B. II. 10. Daň z přidané hodnoty 82 2

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

20

Finanční zpráva společnosti

Výrok auditora Rozvaha k 31. 12. 2015 (v tisících Kč)
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B. II. 13. Nárok na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem 
orgánů ÚSC

84

B. II. 18. Dohadné účty aktivní 8 998 1 649

B. III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 2 480 2 216

B. III. 1. Pokladna 93 287

B. III. 3. Účty v bankách 2 387 1 929

B. IV. Jiná aktiva celkem 66 51

B. IV. 1. Náklady příštích období 66 51

AKTIVA CELKEM 21 121 11 524

 P A S I V A Stav 
k prvnímu

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období
A. Vlastní zdroje celkem 14 471 9 386

A. I. Jmění celkem 14 466 14 661

A. I. 1. Vlastní jmění 4 277 4 414

A. I. 2. Fondy 10 189 10 247

A. II. Výsledek hospodaření celkem 5 -5 275

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření -5 275

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 5

B. Cizí zdroje celkem 6 650 2 138

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 2 205 655

B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 2 000 550

B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky 205 105

B. III. Krátkodobé závazky celkem 4 424 1 041

B. III. 1. Dodavatelé 364 110

B. III. 3. Přijaté zálohy 318

B. III. 4. Ostatní závazky 1 140

B. III. 5. Zaměstnanci 332 271

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

190 165

B. III. 9. Ostatní přímé daně 45 47

B. III. 11. Ostatní daně a poplatky 2 1

B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 6

B. III. 17. Jiné závazky 6 5

B. III. 18. Krátkodobé bankovní úvěry 2 787

B. III. 22. Dohadné účty pasivní 170 196

B. III. 23. Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci 209 100

B. IV. Jiná pasiva celkem 21 442

B. IV. 1. Výdaje příštích období 33

B. IV. 2. Výnosy příštích období 21 409

PASIVA CELKEM 21 121 11 524

Finanční zpráva společnosti
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hlavní 
činnost

hospodářská 
činnost

celkem

A. NÁKLADY

A. I. Spotřebované nákupy celkem 2 068,00 2 589,00 4 657,00

A. I. 1. Spotřeba materiálu 1 659,00 1 137,00 2 796,00

A. I. 2. Spotřeba energie 372,00 4,00 376,00

A. I. 3. Spotřeba ostatních 
neskladovatelných dodávek

37,00 37,00

A. I. 4. Prodané zboží 1 448,00 1 448,00

A. II. Služby celkem 2 706,00 1 307,00 4 013,00

A. II. 5. Opravy a udržování 84,00 98,00 182,00

A. II. 6. Cestovné 35,00 33,00 68,00

A. II. 7. Náklady na reprezentaci 24,00 9,00 33,00

A. II. 8. Ostatní služby 2 563,00 1 167,00 3 730,00

A .III. Osobní náklady celkem 3 358,00 3 570,00 6 928,00

A. III. 9. Mzdové náklady 2 558,00 2 664,00 5 222,00

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění 798,00 889,00 1 687,00

A. III. 11. Ostatní sociální pojištění 14,00 14,00

A. III. 12. Zákonné sociální náklady 2,00 3,00 5,00

A .IV. Daně a poplatky celkem 1,00 16,00 17,00

A. IV. 14. Daň silniční 7,00 7,00

A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky 1,00 9,00 10,00

A .V. Ostatní náklady celkem 371,00 419,00 790,00

A. V. 18. Ostatní pokuty a penále 1,00 1,00

A. V. 19. Odpis nedobytné pohledávky 199,00 199,00

A. V. 20. Úroky 127,00 127,00

A. V. 21. Kurzové ztráty 96,00 96,00

A. V. 23. Manka a škody 147,00 147,00

A. V. 24. Jiné ostatní náklady 147,00 73,00 220,00

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

940,00 239,00 1 179,00

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

940,00 239,00 1 179,00

A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky 1,00 25,00 26,00

Náklady celkem 9 445,00 8 165,00 17 610,00

B. VÝNOSY

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

572,00 5 482,00 6 054,00

B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky 228,00 939,00 1 167,00

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb 344,00 2 807,00 3 151,00

B. I. 3. Tržby za prodané zboží 1 736,00 1 736,00

B. II. Změna stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem

-107,00 -264,00 -371,00

B. II. 6. Změna stavu zásob výrobků -107,00 -264,00 -371,00

B. IV. Ostatní výnosy celkem 239,00 216,00 455,00

B. IV. 16. Kurzové zisky 3,00 3,00

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy 236,00 216,00 452,00

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

45,00 45,00

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

45,00 45,00

B. VI. Příjaté příspěvky celkem 550,00 550,00

B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 550,00 550,00

B. VII. Provozní dotace celkem 4 852,00 750,00 5 602,00

B. VI. 29. Provozní dotace 4 852,00 750,00 5 602,00

Výnosy celkem 6 106,00 6 229,00 12 335,00

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním

-3 339,00 -1 936,00 -5 275,00

D. Výsledek hospodaření po zdanění -3 339,00 -1 936,00 -5 275,00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 (v tisících Kč)

Finanční zpráva společnosti
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Příloha k účetní závěrce 

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2015 (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 24 103

z toho:

prodej zboží a služeb 8 039

čerpání bankovních úvěrů a ostatních půjček 2 092

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

9 255

dotace ostatní 3 039

dotace z rozpočtu města Krásná Lípa 939

nadměrné odpočty DPH a vrácení daně dle § 81 622

přijaté úroky

ostatní 177

Výdaje celkem 24 367

z toho:

platby dodavatelům 9 994

splátky bankovních úvěrů a ostatních půjček 6 329

bankovní poplatky 59

placené úroky 99

úhrady mezd 4 370

úhrady sociálního pojištění 1 580

úhrady zdravotní pojištění 677

platby daně z příjmu fyzických osob 498

platby daně z přidané hodnoty 243

platby daně z příjmu právnických osob 110

leasingové splátky 265

platby partnerům projektu

ostatní 143

Přehled příjmů a výdajů v roce 2015
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:  
Ing. Zbyněk Linhart – předseda SR

RNDr. Libor Ambrozek

Ing. Pavel Benda PhD.

PaedDr. Jan Eichler

RNDr. Lubomír Paroha

Jan Szantó

Mgr. Petr Vomáčka

František Zachula

Dozorčí rada:  
RNDr. Ivana Preyová

Ředitel o. p. s. České Švýcarsko: 
Ing. Jiří Tutter

Změny v orgánech společnosti v průběhu roku 2015
Jan Kolář – zánik členství ve správní radě dne 10. 12. 2015

PaedDr. Jan Eichler – vznik členství ve správní radě dne 18. 9. 2015

Jiřina Skalová – zánik členství v dozorčí radě dne 2. 1. 2015

Gabriela Hodačová (Klitschová) – zánik členství v dozorčí radě dne 30. 9. 2015

Změny na pozici ředitele v průběhu roku 2015
Filip Brodský – zánik funkce 5. června 2015

Radim Burkoň – vznik funkce 5. června 2015, zánik funkce 30. září 2015

Jiří Tutter – vznik funkce 1. října 2015

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

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

70565759

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

z následujících výsledků hospodaření:  

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

Finanční zpráva společnosti

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
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
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků + 337 450 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků - 603 537 Kč

Vlastní jmění – stav k 31.12.2014    4 276 431 Kč
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků + 967 909 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků - 830 567 Kč

Vlastní jmění – stav k 31.12.2015 4 413 773 Kč

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

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892156
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Dále má účetní jednotka vytvořen fond na zúčtování čistého výtěžku veřejné sbírky Návrat 

lososů (účet 911001). Jeho zůstatek činí ke konci roku 2014: 111 864 Kč.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
Výsledek hospodaření účetního období roku 2014 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. 2015.

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. v platném 

znění. 

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. Drobný hmotný 

majetek s nižší hodnotou než 40 000 a drobný nehmotný majetek s nižší hodnotou než 60 000, je 

účtován na podrozvahových účtech. V roce 2015 pořídila společnost tento dlouhodobý majetek:

Finanční zpráva společnosti

Druh majetku Dodavatel Částka

Elektorkolo (12 ks) Ekolo.cz 818 304 Kč

Aplikace pro chytré brýle eMan 257 150 Kč

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 31.12.2015 v cizí měně 

byla přepočítána na Kč směnným kurzem ČNB platným k 31. 12. 2015.

Dohadné položky aktivní:
Společnost k 31. 12. 2015 vytvořila dohadnou položku na výnosy vztahující se k dosud 

neschváleným nákladům uskutečněným podle uzavřených dotačních smluv v celkové výši 

1 649 126 Kč. Na základě rozhodnutí správní rady, společnost v roce 2015 zrušila dohadnou 

položku ve výši 595 tis. Kč na pojistnou událost. 

Dotační program Středisko 
v účetníctví

Rok 
vzniku 

nákladů

Zůstatek dohad-
né položky 

z roku 2014

Výše dohad-
né položky 

k 31.12.2015

Central Europe THETRIS 2014 896 784,69 Kč 896 784,69 Kč

DBU DBU 2014 7 945,35 Kč 7 945,35 Kč

Státní fond životního prostředí EVVO 2015 59 655,56 Kč

Státní fond životního prostředí EKOIS 2015 102 440,98 Kč  

Státní fond životního prostředí HMYZ 2015 58 478,49 Kč

Státní fond životního prostředí PŘÍRODA 2015 93 534,46 Kč

Státní fond životního prostředí PRUV_P 2015 25 105,18 Kč

Státní fond životního prostředí PRUV_R 2015 186 086,67 Kč

Státní fond životního prostředí SEVER 2015 219 094,70 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

VH roku 2013 .....   -      214 977 Kč

VH roku 2014 .....   -          4 948 Kč

Celkem .............     10 135 274 Kč
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 14,8

z toho: řídících pracovníků 4

Počet zaměstnanců v hlavním prac. poměru k 31. 12. 2015 16

z toho: mužů 3

žen 13

Osobní náklady celkem 6 927 850 Kč

z toho: mzdové náklady 4 693 476 Kč

mzdové náklady (DPP) 280 166 Kč

Závazky dle splatnosti:

Dodavatelé Ostatní

před splatností 63 433 Kč 351 227 Kč 

po splatnosti 46 031 Kč 1 097 Kč

z toho: do 30 dnů 46 031 Kč 0 Kč

         31 – 365 dnů 0 Kč 1 097 Kč

               nad 1 rok 0 Kč       0 Kč 

Do ostatních závazků byly zahrnuty zůstatek účtu 325 ve výši 140 276 Kč a závazky pojistného 

na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 115 698 Kč, 

závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši 49 589 Kč a daňový nedoplatek na dani 

z příjmů fyzických osob ve výši 45 664 Kč. Všechny tyto závazky byly splatné k 15. 1. 2016 a byly 

do tohoto dne zaplaceny.

Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností:

Informace o zaměstnancích, osobních nákladech:

Finanční zpráva společnosti

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 (Město Krásná Lípa 

800 tis. Kč, Ústecký kraj 750 tis. 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. 2015 na podrozvahových účtech drobný dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 3 680 859 Kč a dále cizí zásoby 

zboží (přijaté do komisního prodeje) v pořizovací hodnotě 108 309 Kč.

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 2016 požadována úhrada tohoto úvěru. Úvěr byl 

ke konci roku čerpán ve výši 550 000,- Kč.

VH před zdaněním z hlavní činnosti – 3 082 503 Kč

VH před zdaněním z hospodářské činnosti - 1 936 164 Kč

VH před zdaněním ze správní činnosti – 255 842 Kč

Základ daně před odečtem částky dle §20 odst. 7 ZDP + 0 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. Jeho odměna v roce 2015 činila 248 636 Kč.

zákonné sociální pojištění 1 686 654 Kč

Ostatní sociální pojištění 13 752 Kč

Zákonné sociální náklady 5 166 Kč



38 39

Pohledávky dle splatnosti:

Odběratelé Ostatní

před splatností 26 126 Kč 5 021 Kč 

po splatnosti 217 742 Kč        1 568 Kč 

z toho:  do 30 dnů 58 360 Kč 0 Kč

         31 – 365 dnů 159 382 Kč 1 568 Kč

               nad 1 rok      0 Kč 0 Kč

Přehled přijatých a poskytnutých darů:
Společnost v roce 2015 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) 278 000 Kč

Nadace Agrofert          Peněžní prostředky (účelově vázáno) 45 000 Kč

Nadace ČEPS          Peněžní prostředky (účelově vázáno) 50 000 Kč

Křinický pivovar           Peněžní prostředky 25 000 Kč

Veřejná sbírka LOSOS           Peněžní prostředky 54 108 Kč

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

a suvenýry.

Společnost provedla v roce 2015 odpis nevymahatelných pohledávek po splatnosti v celkové 

výši 199 tis. Kč.

Finanční zpráva společnosti Finanční zpráva společnosti

Náklady na statutárního auditora:
Společnost v roce 2015 vyplatila svému statutárnímu auditorovi společnosti PRIMASKA 

AUDIT, a.s. odměnu ve výši 53 750 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. 

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:
29. února 2016 společnost obdržela od fi nančního úřadu pro Ústecký kraj platební výměry na 

odvod peněz do státního rozpočtu ve výši 2 144 814 Kč a do národního fondu ve výši 6 434 438 

Kč. Společnost podala proti tomuto rozhodnutí odvolání. O odvolání nebylo dosud rozhodnuto.

V lednu 2016 skončilo funkční období v dozorčí radě RNDr. Ivaně Preyové.

V dubnu 2016 byla jmenována nová dozorčí rada společnosti ve složení: Jiřina Skalová, 

Mgr. Lucie Hanková, Ing. Jiří Válka.

V dubnu 2016 bylo obnoveno členství ve správní radě pro Jana Koláře.

Společnost uzavřela smlouvu na zřízení kontokorentu v České spořitelně ve výši 1 000 000 Kč. 

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

Sestaveno v Krásné Lípě dne 12. 5. 2016
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Poděkování
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ČEZ, a. s. / NADACE ČEZ

ČEPS, a. s.

ŠKODA AUTO, a. s.

ÚSTECKÝ KRAJ

EVROPSKÁ UNIE

Poděkování

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

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

bez velkorysé pomoci těchto subjektů: 
OPERAČNÍ PROGRAM NADNÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCE STŘEDNÍ EVROPA A ERDF

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 
SEVEROZÁPAD

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CENTRUM FOTO ŠKODA

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ 
ROZVOJ – PROGRAM CÍL3

CZECHTOURISM

JOBS.CZ
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ZÁROVEŇ BYCHOM CHTĚLI PODĚKOVAT NÁSLEDUJÍCÍM SPOLEČNOSTEM A JEDNOTLIVCŮM:
E. Ruthové, R. Burkoňovi, Pro EKO Varnsdorf s. r. o., Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz, 
Naturschutzentrum Neukirch, Naturparkhaus Waltersdorf, Klubu českých turistů Krásná Lípa, 
Technickým službám města Krásná Lípa, 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

MINISTERSTVO KULTURY

NADACE AGROFERT

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA
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Organizační struktura společnosti
a pracovní pozice k 31. 12. 2015
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