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Milí čtenáři výroční zprávy, 
než začnete listovat přehledem aktivit a fi nančními údaji v této výroční zprávě 
obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko za rok 2016, dovolte pár tradičních 
slov úvodem.
Každá společnost je taková, jací jsou lidé, kteří ji utvářejí. V roce 2016 uběhlo 15 
let od založení obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Během těchto 15ti 

let pracovalo a pracuje ve společnosti mnoho skvělých lidí, díky kterým se podařilo České Švýcarsko umístit 
mezi nejatraktivnější regiony v České republice. Vidíme to ve stále se zvyšující návštěvnosti i ve zvyšování 
kvality služeb. 

Společnost si i v roce 2016 zachovala široký rozptyl aktivit a realizovala projekty v oblasti turistiky, marke-
tingu, poskytování informací, vzdělávání a osvěty. Vždy s cílem rozvíjet region, zajistit péči o návštěvníky, 
chránit přírodní a kulturní zdroje a vzdělávat a posilovat environmentální znalosti u mládeže a dětí. Tyto 
aktivity by nebylo možné uskutečňovat bez širokého zapojení dalších aktérů v Českém Švýcarsku, zejména 
členů Destinačního fondu, kteří s OPS kooperují ve společné snaze učinit region pro turisty ještě přitažli-
vější, kvalitu života místních obyvatel vyšší a hrdost na region silnější. 

Asi nejvýznamnějším počinem roku 2016 bylo zahájení tříletého českoněmeckého projektu Turistika 
s výhledem. Projekt je zaměřen na marketing Českého Švýcarska a jeho výstupy byste měli už v roce 2017 
zaznamenat nejenom v regionu, ale po celé České republice a Německu. V roce 2016 probíhaly přípravné 
fáze a výběrová řízení na dodavatele, kteří budou ve prospěch Českosaského Švýcarska zabezpečovat 
rozsáhlou marketingovou kampaň na české i německé straně. 
Vedle projektů hrazených z evropských prostředků společnost realizovala v roce 2016 také mnoho projektů 
fi nancovaných z národních zdrojů, zejména ze SFŽP, které byly převážně zaměřené na programy EVVO. 
Další oblastí, kde se společnost výrazně angažuje s viditelnými výsledky, je oblast turistické dopravy a do-
pravní obslužnosti. Více se dočtete na následujících stránkách. 

Kdo máte České Švýcarsko rádi, jezděte sem a podpořte region nejlépe tak, že budete utrácet své peníze 
u místních lidí; při svých toulkách mějte ovšem na paměti, že je důležité respektovat zdejší vzácnou 
přírodu a krajinu. Kdo dosud České Švýcarsko neznáte, měli byste co nejdříve přijet - nebudete zklamaní 
a určitě to nebude Vaše poslední návštěva. Kdo sem jednou přijel, už se musí vždycky vracet. 

Hezké návraty do Českého Švýcarska přeje 

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

Úvodní slovo

Úvod
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Ředitel společnosti:
Ing. Jiří Tutter 

Správní rada v roce 2016
Předseda:
Ing. Zbyněk Linhart 

Členové:
RNDr. Libor Ambrozek 
Ing. Pavel Benda, Ph.D.
PaedDr. Jan Eichler 
Jan Kolář 
RNDr. Lubomír Paroha 
Jan Szántó
Mgr. Petr Vomáčka 
František Zachula  

Činnost správní rady: 
V roce 2016 proběhla celkem 4 řádná zasedání správní rady a 1 společné zasedání s před-
stavenstvem TourismuVerband Sächsische Schweiz e.V. 

Dozorčí rada
Předseda:
Ing. Jiří Válka od 20. 4. 2016
          
Členové: 
Mgr. Lucie Hanková od 20. 4. 2016
Jiřina Skalová od 20. 4. 2016

Činnost dozorčí rady:
V roce 2016 proběhla 2 řádná zasedání dozorčí rady.

Zaměstnanci 
V roce 2016 měla naše společnost v průměru 13,4 stálých zaměstnanců.

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 2016

Orgány společnosti

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 19 127  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

 V červnu proběhla v Domě českého Švýcarska konference s názvem Dny lidové 

architektury Ústeckého kraje, kterou jsme organizovali spolu s Národním památkovým 

ústavem Praha. 

 Spravujeme webové stránky projektu www.thetris.eu .

Podstávkový dům

Aktivity v roce 2016

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 43 042 návštěvníků, 8 980 návštěvníků shlédlo multimediální 

Expozici České Švýcarsko – Život, tajemství, inspirace. 

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

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

 37 106 návštěvníků, z nichž 29 847 zavítalo do Jetřichovic a 7 259 na Saulu.

 Celkově jsme tedy v Českém Švýcarsku obsloužili v roce 2016 na našich informačních 

střediscích 80 148 návštěvníků.

 Na všech informačních střediscích byl rozšířen sortiment zboží pro dětské návštěvníky 

– plyšové hračky, nové suvenýry s motivy rysa a ledňáčka. Také jsme do prodeje zařadili 

refl exní suvenýry a více regionálních výrobků.

 Došlo k novému organizačnímu uspořádání infocentra v Krásné Lípě.

Infocentrum  Dolní Chřibská- Saula Infocentrum Krásná LípaProjekt DMS Návrat lososů Výstava o netopýrech Infocentrum Jetřichovice
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Turistické a zážitkové programy
Fotografi cké workshopy

 Pro začátečníky i pokročilé jsme uskutečnili 5 fotografi ckých workshopů vedených 

profesionálními fotografy na téma krajina Českého a Saského Švýcarska. Populárních 

kurzů se celkem zúčastnilo 60 fotografi ckých nadšenců.

Firemní akce

 Uskutečnili jsme 11 fi remních akcí na klíč, kterých se zúčastnilo 408 osob.

Akce pro veřejnost

 Uskutečnili jsme 18 akcí s průvodcem pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 269 nadšených 

turistů.

Pronájmy konferenčních prostor
 V konferenčních prostorách Domu Českého Švýcarska bylo realizováno 30 akcí třetích 

stran, kterých se zúčastnilo 783 osob.

Destinační management
 Destinační fond Českého Švýcarska (DF ČŠ) vznikl v roce 2008 za účelem společného 

sdílení fi nančních prostředků na částečné krytí propagace regionu na území České 

republiky. Během roku 2016 bylo rozhodnuto o zvýšení členských příspěvků o 15 %, 

poprvé od roku 2008. Částka pokrývá infl aci za uvedené období a byla většinou členů 

akceptována. Koncem roku jsme vyhodnotili spolupráci s městem Děčín v rámci strategické 

smlouvy (příprava nádraží NP, nové cesty přes hranici v Dolním Žlebu, koordinace jednání 

Exkurze členů DF ČŠ do Saska Dráha národního parku

s partnerskou fi rmou, cílené školení infocenter a recepčních hotelů Děčína). 

 V rámci DF jsme spolupráci s obcemi na levém břehu Labe zaštítili opětovným zapojením 

MAS Labské skály, s níž jsme  koordinovali partnerská jednání s obcemi v Bahratalu 

a Rosenthalu (rozvoj přeshraničních nabídek).

 Město Varnsdorf vystoupilo z DF. 

 Aktivizovali jsme pravidelné informace  na facebookovém profi lu naší společnosti a spolu 

s fi rmou Northern Hikes jsme zahájili využití Instagramu.

 Mobilita / Turistická doprava Autobusy: Další posílení linky 434 Děčín – Hřensko- Krásná 

Lípa. U linky 435 častější frekvence i ve všední dny. S Libereckým krajem probíhala 

jednání o zavedení turistické linky mezi Českým Švýcarskem, Krásnou Lípu, Varnsdorfem, 

Jonsdorfem a Sloupem v Lužických horách.

  Mobilita / Turistická doprava Vlaky:  Stále se nepodařilo zajistit každodenní spojení 

obou center národních parků Bad Schandau a Krásné Lípy. Zajistili jsme provoz zvláštního 

vlaku na německý Wandertag.

 Doprava, ochrana přírody a šetrný cestovní ruch: Úprava  nádraží v Děčíně – vytvoření 

Nádraží národního parku – by měla skončit v roce 2017. Součinnost s národním parkem je 

v této věci prioritou, ne vždy však docházelo k rychlým rozhodnutím vzhledem k nutnosti 

řešit naléhavější věci. V rámci celoněmeckého projektu FahrtZiel Natur/Cíl jízdy: Příroda 

jsme opět vydali turistickou brožuru přeshraničních jízdních řádů s doplněním map 

a rozšířeným popisem  výletních tras ze zastávek veřejné dopravy.

 Nejlepší praxe: Byly uskutečněny dvě odborné exkurze pro členy destinačního fondu. 

Cyklobus

Aktivity v roce 2016

Zasedání poradního sboru DF ČŠ 
na zámku ve Šluknově

Výsledky práce z fotoworkschopůFiremní akce v Domě ČŠ
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Naše společnost projednala také se Svazkem obcí Novoborska principy vytvoření destinace 

Lužické hory a pomohla i při vytvoření společné smlouvy s TGG Zittauer Gebirge.

 Mobilita/ Infrastruktura značených cest: Destinační management koordinoval vznik 

dalších  tras spolu s KČT: Dolní Žleb - Schöna , Horní Poustevna – Langburkersdorf, okruh 

Brtnické ledopády. Realizace, resp. dokončení v roce 2018, příp. 2019.

 Nadregionální aktivity: Spolupráce na vzniku celonárodního produktu Skalní města 

(Broumovsko, Český ráj, České Švýcarsko). Kraje Královehradecký, Liberecký, Středočeský 

a Ústecký se podílejí na fi nancování vzniku produktu, bohužel agentura CzechTourism slíbené 

prostředky nedodala a vznik produktu nekoordinovala, takže jednotlivé kroky probíhají 

se zpožděním proti plánu. S tím souvisí i možnost obnovit jednání o zapsání pískovcových 

skalních měst Čech na listinu světového dědictví UNESCO, když první dva pokusy o zapsání jen 

Českého Švýcarska neuspěly vzhledem k nezájmu některých klíčových aktérů.

NAŠE AKTIVITY V OBLASTI MARKETINGU
Veletrhy cestovního ruchu
 Představili jsme region Českého Švýcarska na těchto veletrzích cestovního ruchu:   

Holiday World Praha, Dresdner Stadtfest, Tourismusbörse Bad Schandau, Obchodní 

centrum Galerie Dresden, Obchodní centrum Praha-Letňany.

 V červnu jsme koordinovali organizaci prezentace Českého Švýcarska na celoněmeckém 

turistickém svazu „Wandertag 2016“ v Sebnitz.

Marketingové kampaně
 Marketingové produkty připravené v rámci projektu „Rozšíření marketingové podpory 

cestovního ruchu na okrajové části destinace České Švýcarsko“ jsme v rámci udržitelnosti 

tohoto projektu 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, 

 Byl zahájen projekt „Turistika s výhledem“, v rámci kterého bude vytvořena nová 

přeshraniční marketingová strategie, realizováno marketingové šetření, proběhne 

celorepubliková marketingová kampaň, bude vydána celá řada propagačních tiskovin, budou 

upraveny webové stránky www.ceskesvycarsko.cz, bude propagována vlaková doprava 

a realizovány mnohé další výstupy. Projekt si klade za cíl především zvýšit hodnotu vnímání 

značky Českosaské Švýcarsko u široké veřejnosti a tím i zvýšení návštěvnosti regionu.

Prezentační akce
 Uskutečnili jsme již 8. ročník celoregionální akce Otevření turistické sezóny, v rámci níž 

jsme spolu se Správou národního parku České Švýcarsko a obcí Jetřichovice otevřeli nové 

vycházkové okruhy v Jetřichovicích 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 a poskytovatele zážitků 

v regionu Českosaské Švýcarsko s následnou propagací na webu a zajištěním prodejních 

Aktivity v roce 2016

Centrum Galerie Dresden Holidayworld PrahaCertifi kace regionálních výrobků Městské slavnosti v Děčíně Otevření turistické sezóny v Jetřichovicích Vermikompost, regionální výrobek
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míst. Současně jsme uskutečnili v září prezentaci regionálních výrobků na dvou 

regionálních akcích v Německu s cílem podpory prodeje. Uskutečnily se 2 zasedání 

certifi kační komise. Celkem bylo ke konci roku 2016 certifi kováno 10 regionálních 

zážitků a 35 regionálních výrobců.

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

s názvem Dny Českého Švýcarska.

 Zorganizovali jsme 8. ročník cestovatelského festivalu „Sedm divů“, který navštívilo 

více než 350 zájemců o cestování (mezi přednášejícími byl např. Petr Jan Juračka, 

Miroslav Böhm, David Modrý apod.)

 V prosinci proběhla v Zámecké restauraci v Děčíně slavnostní akce k příležitosti 15 let 

od založení naší společnosti.

OPS na sociálních sítích
 V roce 2016 jsme byli aktivní na sociální síti Facebook, kde jsme publikovali tematické 

kampaně v průběhu sezóny na dvou profi lech – České Švýcarsko – Excelentní destinace 

a NP České Švýcarsko. U obou profi lů se nám za celý rok podařilo zvýšit počet sledujících 

celkem o 3 273. Nově jsme v červnu 2016 založili profi l bohemianswitzerland na síti 

Instagram, kde jsme postupně začali publikovat fotky přírody Českého Švýcarska.

Webová prezentace
 Byla provedena aktualizace webového systému a doplňkových modulů na nové a bezpečné 

verze. Byl změněn hosting webu za účelem zvýšení výkonu webu a úspory nákladů, 

v současné době běží web na virtuálním privátním serveru (VPS), který umožňuje větší 

kontrolu nad rozdělením výpočetních prostředků a mezipamětí, a tím pádem umožňuje 

výrazné zrychlení webu. Zároveň bylo možné zřídit kompletní monitoring webu. 

Zavedením nového mailing systému jsme vyřešili problémy s rozesíláním kalendáře akcí 

a získali kontrolu nad jeho vzhledem. Zároveň došlo k opravě několika komponent webu 

jako například virtuální stezky, která byla kompletně nefunkční.

 V průběhu roku jsme naplno využívali jedinečnou možnost bezplatné textové reklamy 

ve vyhledávání Google, což nám umožnilo získat s touto technologií důležité zkušenosti 

a pomůže nám efektivně využívat tento druh reklamy, který se v posledních letech stal 

nepostradatelnou součástí marketingového mixu na internetu.

 V druhé polovině roku jsme připravovali podrobné zadání redesignu naší webové 

prezentace v rámci projektu Turistika s výhledem, díky kterému chceme posunut kvalitu 

naší online prezentace na další úroveň a držet tak krok s vývojem webových technologií 

a s dalšími subjekty na poli turistického ruchu, které je v tomto ohledu velice konkurenční. 

Nyní už i známe vítěze tohoto výběrového řízení - fi rmu Aira Group.

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 s následnou 

Aktivity v roce 2016

Cestovateslký festival Katalog ubytování 
a služeb

Regionání výrobkyPozvánka 15 let ČŠ ops
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distribucí do i mimo region: Turistický magazín Zážitky v Českosaském Švýcarsku 

2015/2016 (30 000 ks), fotografi cký kalendář The Best Of 2017 (5 500 ks), Výlety 

s certifi kovanými průvodci 2016, Turistické jízdní řády (18 000 ks), turistické trhací mapy 

A3 (10 000 ks)

 webové stránky www.ceskesvycarsko.cz v roce 2016 navštívilo 289 000 uživatelů

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

 produkovali jsme sadu turistických suvenýrů s potiskem pro děti a dospělé na téma fauna 

Českého Švýcarska 

 vydali jsme sérii propagačních materiálů EVVO: 4000 ks omalovánek Vnímejme přírodu 

všemi smysly, 4000 ks pracovních listů na téma poznáváme netopýry, 4000 ks letáků 

Návrat vlka a rysa do Českého Švýcarska a Šluknovského výběžku, 5000 ks sešitů A5 

Ekologická výchova v Českém Švýcarsku a 2000 ks sešitů A4 Plšíkův zápisník

NAŠE AKTIVITY V OBLASTI PORADENSTVÍ A TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ
 Během roku 2016 se podařilo pokračovat v realizaci projektu MMR ČR, který se věnuje 

zavádění Českého systému kvality služeb. 

 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!)

 Připravili jsme výběrové řízení na Strategické dokumenty Českosaského Švýcarska. Tato 

zakázka obsahuje následující výstupy: 

I. Společný marketingový plán/strategie pro udržitelný CR přeshraniční destinace 

Českosaského Švýcarska na léta 2017-2020, 

II. Marketingové kvalitativní šetření 2017 a 2019

III. Strategie/koncepce Dráhy národního parku.

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ
 Jsme držiteli certifi kátu pro stupeň II. Českého systému kvality služeb, který uděluje 

Ministerstvo pro místní rozvoj.

NAŠE AKTIVITY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY
Environmentální vzdělávání a EVVO projekty
 V průběhu roku 2016 jsme provozovali Ekoporadnu a Ekokoutek v informačním středisku 

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

Českého Švýcarska, Úspěšně jsme uzavřeli: 

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

Aktivity v roce 2016

Graf návštěvnosti webových stránek Brožura Skládačka Zápisník Certifi kát CSKS IIZápisník
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Aktivity v roce 2016

- Podpora EVVO akcí pro veřejnost v Českém Švýcarsku

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

 Podařilo se nám:

- uskutečnit 12 komerčních samostatných EVVO programů a průvodcovaných akcí, kterých 

se zúčastnilo 509 osob (od dětí z mateřských školek, přes žáky základních a studenty 

středních škol až po osoby zralého věku)

- zrealizovat výtvarnou soutěž Návrat divočiny do Českého Švýcarska, které se zúčastnilo  

210 zájemců

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

oddíl 5 celodenních exkurzí - z toho 2 přeshraniční (na Sellnitzfest v Německu, exkurze 

do ekocentra v Oldřichově v Hájích, exkurze na vypouštění lososů a Růžák, exkurze ke Dni 

mokřadů, výlet na Vlčí Horu a do Nobilis Tilia)

- uskutečnili jsme dva letní ekovýchovné vícedenní programy vždy pro 25 dětí první 

na téma: Ornitologie a druhý na téma Bádání v přírodě

- zrealizovali jsme 3 výstavy z cyklu: Návrat divočiny do Českého Švýcarska – Ptáci Českého 

Švýcarska, Netopýři tajemní a zranitelní a Soužití s velkými šelmami

- uspořádali jsme 5 exkurzí z cyklu Stopy člověka v krajině (Betlémy Šluknovského výběžku, 

Poutní místa a křížové cesty apod.) a 3 exkurze pro veřejnost na téma Návrat divočiny 

do Českého Švýcarska

- uspořádali jsme 10 kurzů nebo seminářů pro učitele, průvodce a lektory (např.: 

Environmentální výchova prožitkem I. a II., Badatelsky orientované vyučování, Storytelling, 

Zážitková pedagogika Senioři dětem Tvoříme z přírodnin

V říši obrů, Hurvínkovy cesty do přírody apod.), oslovili jsme tak 209 pedagogů z regionu

- uspořádali jsme přednášky pro veřejnost na téma: Návrat divočiny do Českého Švýcarska 

(Nebojme se netopýrů, Ptáci Českého Švýcarska, Soužití s velkými šelmami) 

- 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 akci Dny Českého Švýcarska, zúčastnili jsme se Noci 

pro netopýry v ZOO Ústí nad Labem, Dne zvířat v ZOO Děčín a Festivalu Jurt v Brništi; během 

akcí jsme oslovili více jak 1500 účastníků

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

další nové seniory, a připravili jsme 4 nové programy o přírodě Českého Švýcarska, s kterými 

jezdíme i do škol a školek

- společně se Správou NP České Švýcarsko jsme se zaměřili na propagaci problematiky 

netopýrů a zrealizovali programy o netopýrech a akce pro veřejnost (noční odchyt a určování 

netopýrů)

- uskutečnili jsme v rámci projektů 98 nekomerčních programů na téma příroda Českého 

Švýcarska pro 2 331 dětí (probíhaly ve školách i přímo v terénu Českého Švýcarska, z toho pro 

cca 12 exkurzí jsme zajistili i dopravu v rámci projektu)

- nově jsme zapojili odborníky do práce s dětmi a realizovali odborná botanická, 

ornitologická, nebo entomologická praktika pro děti

- uskutečnili jsme se se Správou NP České Švýcarsko záchrannou akci obojživelníků v Doubici, 

do které byli aktivně zapojení žáci ZŠ KL

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

Přírodovědná exkurze Výstav v Domě Českého Švýcarska Ekoden ve školce
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ZMÍNĚNÉ AKTIVITY V ROCE 2016 BYLY REALIZOVÁNY V RÁMCI TĚCHTO PROJEKTŮ 
NEBO JEJICH UDRŽITELNOSTI:
 Turistika s výhledem (Ziel 3 – Cíl 3)

 České Švýcarsko o.p.s. a SEVER společně za stejným cílem (SFŽP ČR a MŽP)

 Návrat divočiny do Českého Švýcarska (SFŽP ČR a MŽP)

 České Švýcarsko přátelské školám (SFŽP ČR a MŽP)

 Bádání a objevování v přírodě (MŽP a NADACE ČEZ)

 Senioři dětem (NADACE Agrofert)

 Nebojme se netopýrů (Ústecký kraj)

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

 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)

Realizované projekty
v roce 2016

Finanční zpráva společnosti



24 25

Finanční zpráva společnosti

Výrok auditora

A K T I V A Stav 
k prvnímu

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období

A. Dlouhodobý majetek celkem 5 298 4 164

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

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

A.I.2. Software 1 657 1 657

A.I.3. Ocenitelná práva 812 812

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

A. II. 3. Stavby 3 870 3 870

A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory 4 165 4 165

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -7 332 -8 466

A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje -1 973 -2 053

A.IV.2. Oprávky k softwaru -631 -901

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

A. IV. 6. Oprávky ke stavbám -1 312 -1 457

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

-2 604 -3 243

B. Krátkodobý majetek celkem 6 226 6 046

B. I. Zásoby celkem 1 569 1 742

B. I. 5. Výrobky 942 898

B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách 627 844

B. II. Pohledávky celkem 2 390 2 580

B. II. 1. Odběratelé 244 196

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy 184 184

B. II. 5. Ostatní pohledávky 7 15

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci 0 2

B. II. 8. Daň z příjmu 304 0

B. II. 10. Daň z přidané hodnoty 2 0

B. II. 18. Dohadné účty aktivní 1 649 2 183

B. III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 2 216 1 678

Rozvaha k 31. 12. 2016 (v tisících Kč)
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B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně 287 297

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech 1 929 1 381

B. IV. Jiná aktiva celkem 51 46

B. IV. 1. Náklady příštích období 51 46

AKTIVA CELKEM 11 524 10 210

 P A S I V A Stav 
k prvnímu

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období
A. Vlastní zdroje celkem 9 386 8 821

A. I. Jmění celkem 14 661 8 597

A. I. 1. Vlastní jmění 4 414 3 624

A. I. 2. Fondy 10 247 4 973

A. II. Výsledek hospodaření celkem -5 275 224

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření x 224

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -5 275 x

B. Cizí zdroje celkem 2 138 1 389

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 655 54

B. II. 1. Dlouhodobé úvěry 550 0

B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky 105 54

B. III. Krátkodobé závazky celkem 1 041 1 121

B. III. 1. Dodavatelé 110 163

B. III. 4. Ostatní závazky 140 174

B. III. 5. Zaměstnanci 271 276

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

165 165

B. III. 9. Ostatní přímé daně 47 47

B. III.10. Daň z přidané hodnoty 0 76

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

B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 6 0

B. III. 17. Jiné závazky 5 6

B. III. 22. Dohadné účty pasivní 196 162

Finanční zpráva společnosti

B. III. 23. Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci 100 51

B. IV. Jiná pasiva celkem 442 214

B. IV. 1. Výdaje příštích období 33 47

B. IV. 2. Výnosy příštích období 409 167

PASIVA CELKEM 11 523 10 210
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hlavní 
činnost

hospodářská 
činnost

celkem

A. NÁKLADY

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované 
služby

5 604 136 5 740

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie 
a ostatních neskladových dodávek

1 718 81 1 799

A. I. 2. Prodané zboží 1 177 0 1 177

A. I. 5. Opravy a udržování 177 0 177

A. I. 6. Náklady na cestovné 24 0 24

A. I. 7. Náklady na reprezentaci 45 0 45

A. I. 8. Ostatní služby 2 463 55 2 518

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti 
a aktivace 

22 0 22

A. II. 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 22 x 22

A .III. Osobní náklady 6 268 25 6 293

A. III. 10. Mzdové náklady 4 709 25 4 734

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 1 538 0 1 538

A. III. 12. Ostatní sociální pojištění 14 0 14

A. III. 13. Zákonné sociální náklady 7 0 7

A .IV. Daně a poplatky 16 0 16

A. IV. 15. Daňě a poplatky 16 0 16

A .V. Ostatní náklady 256 0 256

A. V. 17. Odpis nedobytné pohledávky 13 0 13

A. V. 18. Nákladové úroky 18 0 18

A. V. 19. Kurzové ztráty 12 0 12

A. V. 24. Jiné ostatní náklady 213 0 213

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

1 134 0 1 134

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 1 134  0 1 134

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 (v tisících Kč)

Finanční zpráva společnosti

A .VII. Poskytnuté příspěvky 16 0 16

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky 
a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

16 0 16

Náklady celkem 13 316 161 13 477

B. VÝNOSY

B . I. Provozní dotace 4 664 0 4 664

B. I. 1. Provozní dotace 4 664 0 4 664

B. II. Přijaté příspěvky 864 0 884

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 864 0 864

B. III. Tržby za vlastní výkony a zboží 6 873 384 7 257

B. IV. Ostatní výnosy 916 0 916

B. IV. 7. Výnosové úroky 1 0 1

B. IV. 8. Kurzové zisky 77 0 77

B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy 838 0 838

Výnosy celkem 13 317 384 13 701

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním

1 223 224

D. Výsledek hospodaření po zdanění 1 223 224
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Příjmy celkem 12 763

z toho:

prodej zboží a služeb 7938

čerpání bankovních úvěrů a ostatních půjček 0

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

2 208

dotace Ústecký kraj 1 060

dotace z rozpočtu města Krásná Lípa 939

dary 61

nadměrné odpočty DPH a vrácení daně dle § 81 0

vratka daně z příjmů právnických osob (záloh) 304

přijaté úroky 1

úhrada dodavatelských dobropisů 141

rekreační poplatek 4

ostatní 107

Výdaje celkem 13 301

z toho:

platby dodavatelům 6 305

splátky bankovních úvěrů a ostatních půjček 0

bankovní poplatky 55

placené úroky 14

úhrady mezd 3 732

úhrady sociálního pojištění 1 424

úhrady zdravotní pojištění 612

platby daně z příjmu fyzických osob 486

platby daně z přidané hodnoty 464

platby daně z příjmu právnických osob 0

platba silniční daně 6

leasingové splátky 99

platby partnerům projektu

ostatní 104

Přehled příjmů a výdajů v roce 2016
platby peněžních prostředků v tis. Kč

Finanční zpráva společnosti

Příloha k účetní závěrce 

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání. Údaje v příloze vycházejí z účetních písemností 

účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších 

podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

 

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
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Doplňkové činnosti
- reklamní činnost a marketing

- hostinská činnost

Orgány společnosti k 31.12.2016 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

Jan Kolář 

Dozorčí rada:  
Ing. Jiří Válka

Jiřina Skalová

Mgr. Lucie Hanková 

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

Změny v orgánech společnosti v průběhu roku 2016
Petr Vomáčka – zánik členství ve správní radě dne 7.6.2016, vznik členství ve správní radě 

dne 17.10.2016

RNDr. Ivana Preyová – zánik členství v dozorčí radě dne 10.2.2016

Jiřina Skalová – vznik členství v dozorčí radě dne 20.4.2016

Lucie Hanková: vznik členství v dozorčí radě dne 20.4.2016

Jiří Válka: vznik členství v dozorčí radě dne 20.4.2016 

Finanční zpráva společnosti

Vlastní jmění

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

z následujících výsledků hospodaření:  

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
Pořízený dlouhodobý majetek 0 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků        - 789 761 Kč 

Vlastní jmění – stav k 31.12.2016     3 624 011 Kč   

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

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

IČ: 70565759

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 2016: 111 864 Kč.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
Výsledek hospodaření účetního období roku 2015 byl po schválení účetní závěrky uhrazen 

z 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. 2016.

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 pozdějších předpisů.  

Finanční zpráva společnosti

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

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

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

VH roku 2015......  -  5 274 509 Kč

Celkem..............      4 860 765 Kč 

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 2016 nepořídila společnost žádný 

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 31.12.2016 v cizí měně 

byla přepočítána na Kč směnným kurzem ČNB platným k 31. 12. 2016. 

Dohadné položky aktivní:
Společnost k 31. 12. 2016 vytvořila dohadnou položku na výnosy vztahující se k dosud 

neschváleným nákladům uskutečněným podle uzavřených dotačních smluv v celkové výši 

2 182 507,81 Kč.  

Dotační program Středisko 
v účetníctví

Rok 
vzniku 

nákladů

Zůstatek dohad-
né položky 

z roku 2015

Výše dohad-
né položky 

k 31.12.2016

Státní fond životního prostředí EVVO 2015         23 509,56 Kč                23 285 Kč 

Státní fond životního prostředí PRUV_P 2015 25 105,18 Kč 23 766 Kč 

Státní fond životního prostředí PRUV_R 2015 28 533,67 Kč 23 096 Kč  

Státní fond životního prostředí SEVER 2016 219 094,70 Kč 295 426 Kč 
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 13,4

z toho: řídících pracovníků 2

Počet zaměstnanců v hlavním prac. poměru k 31.12.2016                                  13,5 (+3 na mateřské        
dovolené ) 

z toho: mužů 3

žen 10

Osobní náklady celkem 6 292 790 Kč

z toho: mzdové náklady 4 503 760 Kč

mzdové náklady (DPP) 230 633 Kč

zákonné sociální pojištění 1 538 006  Kč

Ostatní sociální pojištění 13 752 Kč

Zákonné sociální náklady 6 639 Kč

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. 

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. 2016 na podrozvahových účtech drobný dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 3 681 tis. Kč a dále cizí zásoby 

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

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

Závazky dle splatnosti:

Dodavatelé Ostatní

před splatností 153 305 Kč 1 012 055 Kč  

po splatnosti 9 426 Kč  0 Kč

z toho: do 30 dnů 0 Kč 0 Kč

         31 – 365 dnů 9 426 Kč 0 Kč

               nad 1 rok 0 Kč 0 Kč 

Ostatní závazky zahrnují především:

Dohadné položky pasivní ve výši 162 262 Kč (dohadné položky jsou tvořeny na energie a další, 

do 31. 12. 2016, nevyúčtované nákupy).

Závazek z titulu úvěrů na pořízení dlouhodobého majetku, zůstatek ve výši 105 040 Kč (v roce 

2017 splatno 53.829,- Kč)

Závazky z projektu sázení stromků vůči Správě Národního parku České Švýcarsko a Lesnímu 

úřadu Děčín ve výši 172 143 Kč.

Závazky vůči zaměstnancům 275 818 Kč,

Závazky vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 164 870 Kč, závazky z 

titulu sociálního a zdravotního pojištění byly uhrazeny řádně v termínu v lednu 2017.

Závazky z titulu daní (DPH, daň z příjmů ze závislé činnosti, silniční daň) 123 437 Kč. 

Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností:

VH před zdaněním z hlavní činnosti 681 Kč

VH před zdaněním z hospodářské činnosti 223 418 Kč

Společnost nemá zaměstnance, kteří by byli zároveň členy řídících, kontrolních nebo jiných orgánů 
určených statusem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou.
Členové řídících, kontrolních nebo jiných orgánů určených statusem, stanovami nebo jinou zřizovací 
listinou neměli žádné odměny ani funkční požitky. Stejně tak i bývalí členové těchto orgánů. 

Státní fond životního prostředí DIVOČINA 2016 344 540,63 Kč 

Státní fond životního prostředí ŠKOLA 2016 355 032,72 Kč 

Turistika s výhledem TSV 2016 1 117 360.76 Kč 

V roce 2016 upravila společnost rozdělení činností do hlavní a vedlejší činnosti tak, aby členění v účetní 
závěrce bylo v souladu se stanovami a zápisem do obchodního rejstříku.
Do vedlejší (doplňkové, hospodářské) činnosti je zahrnován provoz ubytovny v Domě Českého Švýcarska 
a příjmy z reklamy. Ostatní činnosti (provoz informačních center, rozvoj regionu, činnost destinačního 
fondu, aktivity v oblasti vzdělávání a ochraně životního prostředí, pořádání turistických akcí, 
příležitostný pronájem sídla společnosti) jsou činností hlavní. 
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Pohledávky dle splatnosti:

Odběratelé Ostatní

před splatností 30 471 Kč  2 384 221 Kč  

po splatnosti 165 504 Kč         0 Kč 

z toho:  do 30 dnů 16 832 Kč 0 Kč

         31 – 365 dnů 148 672 Kč 0 Kč

               nad 1 rok      0 Kč 0 Kč

Přehled přijatých a poskytnutých darů:
Společnost v roce 2016 přijala tyto dary:

Dárce Druh daru Hodnota daru
Škoda auto a.s.          Peněžní prostředky (účelově vázáno)      191 270 Kč 

Google Ireland Ltd.          Nepeněžní dar (reklama zdarma) 308 777 Kč

Nadace ČEZ          Peněžní prostředky (účelově vázáno) 300 000 Kč 

Nadace Agrofert          Peněžní prostředky (účelově vázáno) 43 000 Kč 

Veřejná sbírka LOSOS           Peněžní prostředky 15 922 Kč 

Bc. Helena Rozkošová           Příspěvek do dest.fondu 5 000 Kč  

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

a suvenýry.

Ostatní pohledávky zahrnují především:
Dohadné účty aktivní ve výši 2 182 508 Kč – tj. neuhrazené projektové dotace, které byly z větší 

části do data sestavení přílohy uhrazeny (kromě pozastávek).

Poskytnuté provozní zálohy na energie a vodu ve výši 184 287 Kč, které budou z největší části 

zúčtovány v červnu 2017. 

Finanční zpráva společnosti Finanční zpráva společnosti

Náklady na statutárního auditora:
Společnost v roce 2016 vyplatila svému statutárnímu auditorovi společnosti PRIMASKA 

AUDIT, a.s. odměnu ve výši 51 300 Kč.

Ostatní skutečnosti:
Kontrola na projekt č. CZ.04.1.05./4.1.00.1/0328 (SROP)

V roce 2013 byla zahájena kontrola fi nančního úřadu na projekt č. CZ.04.1.05./4.1.00.1/0328. 

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.

Kontrola na projekt č. CZ.1.09/2.1.00/30.00736 (ROP2.1)

V r. 2015 byla zahájena ze strany RRSZ kontrola na výše uvedený projekt Realizace 

rozvojových aktivit regionu České Švýcarsko z r.2011. Společnost podala námitky k nálezům 

kontrolního orgánu. Dne 17.3.2016 obdržela společnost výzvu k vrácení části dotace ve výši 

386 750 Kč. Po poradě se zastupující společností Kodap a.s. nechala společnost lhůtu 

k vrácení části dotace propadnout. Dne 14.11.2016 obdržela společnost oznámení o zahájení 

správního řízení. 

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:
Kontrola na projekt č. CZ.04.1.05./4.1.00.1/0328 (SROP)

V březnu 2017 byl odvod do státního rozpočtu snížen na částku 1.218.650,- Kč plus vyměřené 

penále ve výši 1.218.650,- Kč a odvod do Národního fondu byl snížen na částku 3.655.948,- Kč 

plus vyměřené penále ve výši 3.655.948,- Kč.

Společnost podala v dubnu 2017 žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové 

Přehled přijatých dotací: 
Dále společnost obdržela tyto provozní dotace:

- Město Krásná Lípa ve výši 940 tis. Kč

- Ústecký kraj ve výši 1.060 tis. Kč

- Ministerstvo životního prostředí ve výši 200 tis. Kč

- Státní fond životního prostředí České republiky ve výši 400 tis. Kč 
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Poděkování

kázně a žádost o posečkání. Žádosti o posečkání bylo vyhověno. Posečkáno je do 15 dnů od 

rozhodnutí o žádosti o prominutí nejpozději do 31.12.2019. Společnost současně podala 

správní žalobu.

Kontrola na projekt č. CZ.1.09/2.1.00/30.00736 (ROP2.1)

Dne 30.3.2017 obdržela společnost dopis z KUÚK s výzvou k zaslání kopie platebního výměru 

vystaveného v souvislosti s tímto projektem. Teprve dne 8.6.2017 obdržela společnost 

předmětný platební výměr na výše uvedenou částku. Společnost se bude v zákonné lhůtě 

odvolávat.

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

Sestaveno v Krásné Lípě dne 20. 6. 2017

Ing. Jiří Tutter, ředitel společnosti 

                                                                                                                 

Finanční zpráva společnosti
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ČEZ, a. s. / NADACE ČEZ

STATUTÁRNÍ  MĚSTO DĚČÍN

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: 

JOBS.CZ

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
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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

MINISTERSTVO KULTURY

NADACE AGROFERT

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA

Organizační struktura společnosti
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Organizační struktura společnosti
a pracovní pozice k 31. 12. 2016
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Text: kolektiv zaměstnanců České Švýcarsko o. p. s., Krásná Lípa 2017
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