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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko
za rok 2017.
Detailnější souhrn proběhlých aktivit a ﬁnanční ukazatele naleznete dále.
V úvodu jen pár slov k dalšímu uzavřenému roku společnosti, která od roku 2001
stimuluje rozvoj stejnojmenného regionu.
I v roce 2017 naše společnost realizovala široké spektrum služeb a programů v oblasti turistiky, marketingu, poskytování informací, dopravy, vzdělávání a osvěty.

Úvod

Nejviditelnější aktivity probíhaly pod marketingovou kampaní „Skutečné zážitky na fotce nenajdete“,
v rámci které jsme celý měsíc září propagovali excelentní turistickou destinaci Českosaské Švýcarsko na 140
billboardech v deseti městech po celé republice, na citylightech na letišti Václava Havla. V Praze a Brně jezdily tramvaje polepené symboly Českosaského Švýcarska, reklamy byly umístěny v metru, ve vlacích Praha
– Drážďany, v celostátních médiích i na internetu. Kampaň mohla být uskutečněna díky projektu „Turistika
s výhledem“, spoluﬁnancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
To jsou ale jen nejviditelnější věci, ve skutečnosti probíhá další každodenní mravenčí práce zaměstnanců
společnosti, aby mohlo být plněno poslání naší společnosti, jímž je kromě rozvoje regionu formou udržitelného cestovního ruchu také ochrana přírodních a kulturních zdrojů a vzdělávání s cílem posilovat environmentální znalosti u mládeže a dětí.
V roce 2017 také pokračovala plodná interakce mezi členy Destinačního fondu, kteří přispívají do společného fondu za účelem propagace regionu a úzce s námi kooperují ve společné snaze zlepšovat služby
v regionu, posilovat místní ekonomiku a zvyšovat kvalitu života místních obyvatel. Jim patří velký díky
za solidární příspěvky a úsilí vyzdvihnout a zlepšovat region jako jeden celek.
Některá hodně exponovaná místa zaznamenala v roce 2017 opět velký počet návštěvníků. Je tady ale stále
řada cílů, kde naleznete to, co od přírody Českého Švýcarska očekáváte – romantiku, nádherné výhledy
s reliéfy pískovcových skal a čedičových kopců, a v poslední době i zlepšující se kvalitu služeb.
Když po přečtení této výroční zprávy za rok 2017 vyrazíte na tato odlehlejší místa přírody, krajiny a obcí
Českosaského Švýcarska, dostane se Vám stejnou měrou, možná i více nezapomenutelných zážitků, jako
z lokalit, které patří k nejnavštěvovanějším.
Zbyněk Linhart
předseda správní rady České Švýcarsko o.p.s. a Senátor Parlamentu ČR
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Proﬁl organizace
České Švýcarsko o. p. s.

Orgány společnosti

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.

Ředitel společnosti v roce 2017:
Ing. Jiří Tutter

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 ﬁnancování byly v roce 2017 stále ještě evropské a mezinárodní nadace
a fondy. Mezi naše největší dárce v r. 2017 patřili Evropská unie (program Cíl 3), Ústecký kraj a další
partneři destinačního fondu, dále tuzemské ﬁnanční zdroje (státní rozpočet, Ministerstvo životního
prostředí, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, a Nadace ČEZ). Na provoz
Domu Českého Švýcarska a informačních středisek přispívají Město Krásná Lípa a Správa národního
parku České Švýcarsko.
Na základě interní shody mezi správní radou a vedením společnosti dosažené v r. 2015 na tom, že je
třeba ve vnitřní činnosti reﬂektovat neustále se snižující množství dotačních prostředků a současně
jejich administrativní náročnost spojenou s velkými riziky jsme začali vyhledávat nové příležitosti pro
posilování samoﬁnancování. V první fázi jsme se soustředili na činnosti, jejichž realizace je umožněna
intenzivnějším využíváním interních zdrojů a nevyžadující vysoké vstupní investice. Těmi byly: intenzivnější práce s apartmány v Domě Ćeského Švýcarska, zahájení provozu půjčovny elektrokol, nové
průvodcovské služby pro skupiny zahraničních turistů, intenzivnější zpracování německého trhu pro
naše vlastní výrobky (kalendáře, publikace). Stále významnější část příjmů tak pochází z vedlejší ekonomické činnosti v oblasti poskytování turistických, a marketingových služeb, vzdělávání, pronájmu
prostor a drobného prodeje. Za tímto účelem jsme posílili pracovní tým v oblasti obchodní činnosti.
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Správní rada v roce 2017
Předseda:
Ing. Zbyněk Linhart
Členové:
RNDr. Libor Ambrozek
Ing. Pavel Benda, Ph.D.
PaedDr. Jan Eichler
Jan Kolář
RNDr. Lubomír Paroha
Jan Szántó do 25. 9. 2017
Mgr. Petr Vomáčka
František Zachula
PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA od 11. 10. 2017
Činnost správní rady:
V roce 2017 proběhla celkem 4 řádná zasedání správní rady a 1 společné zasedání s představenstvem TourismuVerband Sächsische Schweiz e.V.
Dozorčí rada
Předseda:
Ing. Jiří Válka
Členové:
Mgr. Lucie Hanková
Jiřina Skalová
Činnost dozorčí rady:
V roce 2017 proběhlo 1 řádné zasedání dozorčí rady.
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Orgány společnosti

Zaměstnanci
V roce 2017 měla naše společnost v průměru 13,6 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

Aktivity v roce 2017
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Aktivity v roce 2017

NAŠE AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ



Přivítali jsme zde 49 784 návštěvníků, z nichž 7457 shlédlo multimediální Expozici
České Švýcarsko – Život, tajemství, inspirace.



Ochrana přírody


47 979 návštěvníků, z nichž 41 677 zavítalo do Jetřichovic a 6 302 na Saulu.

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



Celkově jsme tedy v Českém Švýcarsku obsloužili v roce 2017 na našich informačních



Na všech informačních střediscích byl rozšířen sortiment zboží a služeb o položky, jež

střediscích 97 763 návštěvníků.

a CHKO Labské pískovce vysazeno 12 000 nových sazenic původních druhů stromů.


Ve spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko jsme pokračovali v organi-

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

Zprostředkovali jsme pro náš region již posedmé spolupráci se společností Škoda Auto

zování veřejné sbírky pro reintrodukci a stabilizaci původních populací druhů, které

slibují navýšení prodejů s cílem posílení vlastních příjmů z ekonomické činnosti s důra-

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

zem na regionální výrobky, dětské návštěvníky (hračky, pohádkové i naučné publikace)
a osvěžení.

nebo přivedeny na pokraj vyhubení.


Informační středisko v Jetřichovicích bylo po zimní rekonstrukci, kterou provedl vlast-

NAŠE AKTIVITY V OBLASTI ŠETRNÉ TURISTIKY

ník – Správa národního parku ČŠ vybaveno novým – prostorově úsporným vybavením

České Švýcarsko o.p.s. je jednou ze čtyř oﬁciálních destinačních agentur Ústeckého

interiéru, což zpříjemnilo možnost pohyb návštěvníků ve středisku. Středisko Krásná

kraje.

Lípa bylo ve spolupráci s dodavateli dovybaveno chladícími boxy a i zde došlo k částečné reorganizaci vystaveného zboží, opět s cílem navýšení prodejů.

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.

Jedle bělokorá

10

Jarní vypouštění lososů

Infocentrum Dolní Chřibská- Saula

Infocentrum Jetřichovice

Infocentrum Krásná Lípa
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Aktivity v roce 2017

Turistické a zážitkové programy
Fotograﬁcké workshopy
 Pro začátečníky i pokročilé jsme uskutečnili 4 fotograﬁcké workshopy vedené profesionálním fotografem na téma krajina Českého Švýcarska. Populárních kurzů se celkem zúčastnilo 56 fotograﬁckých nadšenců.
Firemní akce
 Uskutečnili jsme 12 ﬁremních akcí na klíč, kterých se zúčastnilo 373 osob.
Akce pro veřejnost
 Uskutečnili jsme 16 akcí s průvodcem pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 192 nadšených
turistů.
Pronájmy konferenčních prostor
 V konferenčních prostorách Domu Českého Švýcarska bylo realizováno 17 akcí třetích
stran, kterých se zúčastnilo 535 osob.
Destinační management
Destinační fond (DF)Českého Švýcarska vznikl v roce 2008
za účelem společného sdílení ﬁnančních prostředků na částečné
krytí propagace regionu na území České republiky. Po konzultacích s poradním sborem DF
došlo během roku 2016 k dohodě o zvýšení členských příspěvků poprvé od roku 2008, a to
o15 % počínaje rokem 2017. Navýšení pokrylo inﬂaci za uvedené období. Bylo většinou členů
akceptováno. Někteří členové zvýšení neakceptovali a snížili výši svého příspěvku na hod-







Exkurze členů DF ČŠ do Saska

12

Fotograﬁcký workshop

Konference v Domě ČŠ



notu nižší, než byla původní. Aktivizovali jsme pravidelné informace na facebookovém
proﬁlu naší společnosti a spolu s ﬁrmou 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. Jako přechodný krok bylo předjednáno prodloužení linky
do Grossschönau.
Mobilita / Turistická doprava Vlaky:
Stále se nepodařilo zajistit každodenní spojení obou center národních parků Bad Schandau
a Krásné Lípy. Přesto se věnujeme ve značné míře marketinkovým aktivitám, propagujícím
uvedené spojení, které má možnost být ukázkovou možností zajištění turistické dopravy
v chráněném území v přeshraničním měřítku. Tato aktivita přesahuje možnosti Ústeckého
kraje. Bohužel MŽP odmítlo opakovaně tuto aktivitu podpořit ze státních prostředků, což
je ten nutný krok, který může výrazně napomoci chápaní Českého Švýcarska jako výjimečné
destinace v rámci střední Evropy. Ze strany Ústeckého kraje byl zahájen provoz turistického
spoje Děčín – Krásná Lípa –Brtníky – Mikulášovice.
Doprava, ochrana přírody a šetrný cestovní ruch: Úprava nádraží v Děčíně – vytvoření
Nádraží národního parku. Ke slavnostnímu otevření došlo v březnu 2017, kdy primátorka
Děčína vysoce ocenila podíl destinačního managementu Českého Švýcarska na zajištění této
akce. V rámci celoněmeckého projektu FahrtZiel Natur/Cíl jízdy Příroda jsme opět vydali turistickou brožuru přeshraničních jízdních řádů v přehledné formě s doplněním map a rozšíře-

Turistická linka č. 434

Turistický vlak U27

Slavnostní otevření nádraží
národního parku v Děčíně
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Aktivity v roce 2017







ným popisem výletních tras ze zastávek veřejné dopravy. Dosáhli jsme množství 110.000 ks
výtisků.
Nejlepší praxe: Byly uskutečněny dvě odborné exkurze pro členy destinačního fondu, kde
byl opět vysoce hodnocen jejich přínos. Ukázky aktivit cestovního uchu v regionech kolem
Českého a Saského Švýcarska partneři tradičně hodnotí jako velikou pomoc pro svoji marketinkovou činnost.
Mobilita/ Infrastruktura značených cest: Destinační management koordinoval vznik
dalších tras spolu s KČT a německými partnery: Dolní Žleb - Schöna , Horní Poustevna –
Langburkersdorf, okruh Brtnické ledopády. Realizace, resp. dokončení se předpokládá v roce
2018. Prosadili jsme přípravu značení místních okruhů v oblasti Krásná Lípa-Kyjov – Rybniště, které nabídnou nové možnosti mimo území vlastního Národního parku. Je to jeden
z osvědčených způsobů realizace udržitelného cestovního ruchu, a destinační management
Českého Švýcarska tak úspěšně pokračuje v šestiletých aktivitách ve vytváření nových pěších
tras po obvodu vlastního území národního parku. Považujeme za nutné zdůraznit význam
pěší turistiky pro udržitelný cestovní ruch, neboť jsou tendence znevýhodňovat tuto formu
poznávání před cyklistikou, což neodpovídá potřebám regionu národního parku. Přes nepopiratelný význam cykloturistiky není možné snižovat nabídky pro pěší, neboť představují
stále hlavní zájmovou slupinu návštěvníků v regionu.
Příprava koncepce CR a marketinkové strategie: V rámci projektu Turistika s výhledem
jsme nastavili podmínky a osnovu ke zpracování koncepce pro dodavatele tohoto výstupu.
Byli jsme překvapeni, jak výrazně jsme museli do zpracování zakázky zasahovat a dodavatele

Exkurze členů DF ČŠ do Lužických
a Žitavských hor
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Prezentace Koncepce CR

Koordinace značení nových cest






Skalní města

vést k výsledku. Bez naší péče o úroveň výstupu by zpracování neproběhlo v takové kvalitě,
na jakou jsme u podobných výstupů zvyklí. Proto bylo plnění původně vybraného dodavatele
bylo po vzájemné domluvě dodatkem ke smlouvě zúženo na dodávku pouze prvních dvou
částí (Marketingová koncepce a Marketingový průzkum). Třetí část (Strategie Dráhy NP)
bude zadána v novém výběrovém řízení v roce následujícím.
Nadregionální aktivity:
1. Spolupráce na vzniku celonárodního produktu Skalní města (Broumovsko, Český ráj, České
Švýcarsko). Kraje Královehradecký, Liberecký, Středočeský a Ústecký se podílejí na ﬁnancování vzniku produktu, bohužel agentura CzechTourism aktivitu nezastřešuje, takže vývoj
produktu je pomalejší, než odpovídá jeho významu pro CR v České republice. 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.
2. Vznik destinace Lužické hory: Rozvíjí se podpora vzniku sousední destinace, která historicky i geomorfologicky s Českým Švýcarskem souvisí. Podporu vítá vedení Libereckého kraje
na úrovni hejtmana. Je připravován vznik destinačního fondu, marketinkových aktivit i opatření v dopravě. Poradenství je směřováno do Svazku obcí Novoborsko, který je hegemonem
vzniku destinace LH. Opět je vyzdvihována práce a zkušenosti destinačního managementu
o.p.s. České Švýcarsko v rozvoji cestovního ruchu a pomoc při vzniku destinace Lužické hory.
Je plánováno propojování nabídek a dopravních spojení v rámci obou destinací.

www.skalnimesta.cz
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Aktivity v roce 2017

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, Slavnosti partnerských měst ve Znojmě.





Marketingové kampaně
 Kampaň Křinická cyklostezka (duben – červen) – vytvoření konkrétního turistického produktu, včetně vytvoření samostatných webových stránek www.krinickacklostezka.cz
a www.kirnitzradweg.de, letáku s mapou a dále byl tento projekt podpořen tiskovou, on-line a rozhlasovou marketingovou kampaní v tomto rozsahu.
 Rozsáhlá marketingová kampaň (září) - 140 velkoplošných billboard v 10 krajských městech, 6 ks citylightů na letišti Václava Havla, Praha – Metro – rámečky a samolepky ve vagónech na trase A, Tramboard - polep tramvají v Praze (3 linky/1 vůz) a v Brně (2 linky/1 vůz),
roznášková kampaň letáků v mezinárodním vlaku na trase Praha - Dresden, On-line kampaň
na 11 turistických portálech, tisková kampaň 5 celostátních deníků – Deník ČR, Blesk,
Sport, E15 a Metro.
Prezentační akce
 Uskutečnili jsme již 9. ročník třídenní celoregionální akce Otevření turistické sezóny,
v rámci níž jsme spolu s partnery uskutečnili slavnostní otevření Křinické cyklostezky,

Křinická cyklostezka
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Citylighty na letišti
v Praze



přeshraniční exkurzi do Saského Švýcarska (Míšeň) a odborné exkurze do okrajových
částí ČŠ – na Šluknovsko a Benešovsko.
V rámci projektu Turistika s výhledem jsme uskutečnili celkem 5 eventových akcí, v rámci nichž jsme laické i odborné veřejnosti prakticky představili Křinickou cyklostezku
včetně doprovodných nabídek a veřejné dopravy.
Pokračovali jsme v práci koordinátora regionální značky Českosaské Švýcarsko regionální produkt®. Certiﬁkovali jsme další regionální výrobce a poskytovatele zážitků
v regionu Českosaské Švýcarsko s následnou propagací na webu a zajištěním prodejních
míst. Realizovali jsme nové propagační panely k tématu regionální značky a během roku
jsme prezentovali regionální výrobky i zážitky na akcích pro veřejnost, včetně prezentace na dvou zářijových akcích v Německu. Současně jsme v říjnu uskutečnili exkurzi pro
veřejnost za regionálními výrobci Šluknovska a v listopadu jsme vydali v nákladu 2000 ks
nový Katalog certiﬁkovaných výrobků a zážitků. Uskutečnily se 2 zasedání certiﬁkační
komise. Celkem bylo ke konci roku 2017 certiﬁkováno 13 regionálních zážitků a 36
regionálních výrobců.
Ve spolupráci s městem Krásná Lípa jsme se podíleli na organizaci tradiční akce s názvem Dny Českého Švýcarska.

OPS na sociálních sítích
 V roce 2017 jsme po celý rok intenzivně propagovali České Švýcarsko na sociálních sítích.
Od ledna jsme začali s každodenní aktivitou na facebookovém proﬁlu České Švýcarsko

Billboardová kampaň

Polep tramvají v Brně
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Aktivity v roce 2017

– Excelentní destinace, kde se nám podařilo za celý rok navýšit počet fanoušků o 3078
(z původních 760 sledujících). Také jsme i nadále zveřejňovali příspěvky na facebookovém proﬁlu NP České Švýcarsko. U obou proﬁlů se nám za celý rok podařilo zvýšit počet
sledujících celkem o 4989. Na instagramovém proﬁlu bohemianswitzerland jsme publikovali po celý rok příspěvky několikrát týdně. Na konci září jsme ve spolupráci s Ústeckým
krajem pozvali do Českého Švýcarska dva české instagramery a dva české bloggery, což
velmi podpořilo naše aktivity na sociálních sítích.
Webová prezentace
 V rámci projektu TsV vznikla ve spolupráci se společností Aira group s.r.o. v průběhu roku
nová podoba našeho turistického portálu www.ceskesvycarsko.cz. Kromě aktualizace
CMS webu na nejnovější verzi Drupalu byla změněna i struktura webu, tak aby odpovídala
požadavkům návštěvníka destinace. Proběhl také kompletní audit obsahu webu.
 Nadále jsme využívali možností AdGrants od společnosti Google, která neziskovým společnostem umožňuje prezentovat reklamu ve vyhledávání google.
 V první polovině roku vznikl nový web pro prezentaci Křinické cyklostezky, jako nového
turistického produktu v regionu.
Publikační a propagačně-informační produkty
V rámci projektu „Turistika s výhledem“ jsme vydali tyto tiskoviny: jednoduché letáky
o ČŠ - 3 druhy v němčině a češtině pro masovou distribuci v regionu i mimo něj – celkový



Dlaskův větrník - nová certiﬁkace
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Logo regionální značky

Regionální produkt BB Cider



náklad 340 tisíc kusů, propagační tašky (5000 ks), potištěné desky (5000 ks), trhací
mapy regionu A3 (50 000 ks), Brožura TOP 20 tras v ČsŠ – v českém i německém jazyce
(30 000 ks), reprezentativní imagebrožura o ČsŠ v čj, nj, aj (20 000 ks) a oboustranné
rollupové výstavní stěny s velkoformátovými fotograﬁemi 10ks, Křinická cyklostezka –
skládací leták s mapou 5000 ks.
podílíme se na přípravě a následné distribuci magazínu Brána (vydává ÚK) vydali jsme
2000 ks Zápisníků malého přírodovědce ve formátu A5 ks, 3000 ks pracovních listů
na téma Kyjovské údolí, 3000 Ks pracovních listů na téma obojživelníci a 2000 ks brožurky na téma Zvířata Českého Švýcarska pro děti

NAŠE AKTIVITY V OBLASTI PORADENSTVÍ A TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ
Během roku 2017 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.
 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.


Tištěné propagační a informační materiály
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Aktivity v roce 2017

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ


Jsme držiteli certiﬁkátu 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 2017 jsme provozovali Ekoporadnu a Ekokoutek v informačním středisku
Českého Švýcarska, ﬁnancovali jsme drobné opravy v interaktivní expozici v Domě Českého Švýcarska
 Úspěšně jsme uzavřeli 3 dvouleté projekty podpořené SFŽP ČR a MŽP:
Návrat divočiny do Českého Švýcarska
České Švýcarsko přátelské školám
České Švýcarsko o.p.s. a SEVER společně za stejným cílem

-

-

Podařilo se nám:
- uskutečnit 38 komerčních samostatných EVVO programů a průvodcovaných akcí, kterých
se zúčastnilo 1175 osob (od dětí z mateřských školek, přes žáky základních a studenty
středních škol až po osoby zralého věku)
- zrealizovat výtvarnou soutěž Zážitky z interaktivní expozice: život, tajemství a inspirace,
které se zúčastnilo 80 zájemců
- celoročně jsme pracovali s oddílem Ranger (6 - 9 let, 16 dětí) a uskutečnili jsme pro oddíl


Akce pro veřejnost
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Dřevosochařské sympozium

-

5 celodenních exkurzí a 2 přeshraniční akce s Junior Rangery ze Saského Švýcarska (např.:
na Sellnitzfest v Německu, exkurze do Českého středohoří, do expozice Českého ráje v Dolánkách a další)
společně se Správou NP jsme se podíleli na organizaci pobytového tábora pro členy oddílu
Ranger v Dolní Světlé
uskutečnili jsme dva letní ekovýchovné vícedenní programy vždy pro 25 dětí první na téma:
Voda a na téma Poznávání národního parku České Švýcarsko, který byl součástí česko-německého tábora přeshraničních národních parků, a který se uskutečnil v Českém Švýcarsku
zrealizovali jsme 3 výstavy z projektu Návrat divočiny do Českého Švýcarska – Obojživelníci
ve svém živlu, Čápi, Lesy národního parku České Švýcarsko
uspořádali jsme 5 exkurzí z cyklu Stopy člověka v krajině (Betlémy Šluknovského výběžku,
Lesní řemesla, Vlakem do Míšně, autobusem Šluknov a Benešov n. Ploučnicí apod.)a 6 exkurzí pro veřejnost na téma Návrat divočiny do Českého Švýcarska
uspořádali jsme 8 kurzů nebo seminářů pro učitele, průvodce a lektory (např.: Studánky
víly Rozárky, Zážitková pedagogika, Les ve škole, Tajemství přírody a další.), oslovili jsme
tak 185 pedagogů z regionu
uspořádali jsme přednášky pro veřejnost na téma: Návrat divočiny do Českého Švýcarska
Obojživelníci, Hmyz, Návrat lososů, Co roste a kvete v Českém Švýcarsku, Plši a další
spolupracovali jsme se Správou NP ČŠ na Dni dětí s národními parky, Noci pro netopýry
a s městem Krásná Lípa na akci Dny Českého Švýcarska, během akcí jsme oslovili více jak
1500 účastníků

Ekoprogramy - výroba papíru

Kurzy pro učitele

Letní programy pro děti

Výstava Obojživelníci
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Aktivity v roce 2017

- uspořádali jsme společně se Správou NP ČŠ dřevosochařské sympozium se závěrečným
programem 16. 9. 2017, během sympozia vznikly sochy plcha, drozda, rysa, čápa…, které
budou umístěny v areálu Správy NP České Švýcarsko.
- uspořádali jsme společně s NationalparkZentrum Bad Schandau konferenci: Návrat (přirozeného) lesa, vlka a rysa - na cestě k divočině? - 10. 11. 2017, kde jsme zajistili české
přednášející (Vlastimil Bogdan, Jaroslav Červený, Miroslav Kutal)
- uskutečnili jsme v rámci projektů 75 nekomerčních programů na téma příroda Českého
Švýcarska pro 1500 dětí (probíhaly ve školách i přímo v terénu Českého Švýcarska, z toho
pro cca 6 exkurzí jsme zajistili i dopravu v rámci projektu)
- uspořádali jsme dva ekodny pro školy se soutěží: Za humny máme národní park, kterých se
zúčastnily školy z nejbližšího okolí
- zorganizovali jsme se Správou NP soutěž ve sběru kaštanů a pro vítězné školy zorganizovali exkurze do Bad Schandau a ZOO Děčín
- 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 certiﬁkační komise a udělili certiﬁkát nově 3 zážitkům a 4
výrobcům

Cestovatelský festival Sedm divů - 9. ročník
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Další aktivity v oblasti vzdělávání a osvěty
Zorganizovali jsme již 9. ročník velmi oblíbeného cestovatelského festivalu „Sedm divů“,
který navštívilo více než 200 zájemců o cestování (mezi přednášejícími byl např. Marek Audy,
Marek Holeček, Jan Svatoš, Marie Imbrová)
 Byli jsme a nadále budeme spolupořadateli akce Ozvěny Ekoﬁlmu (iniciátorem akce je společnost ProEKO, dalšími spolupořadateli jsou město KL a správa NPČŠ), pořádané při příležitosti
dne Země. Loňská akce byla věnována tématu „voda“. Zahrnovala řadu přednášek odborníků
z celé ČR na dané téma, paralelní projekce ﬁlmů s ekologickou tematikou v městském kině,
promítáním propagačních videoklipů ochraně přírody v kinosále v Domě ČŠ a večerní koncert. Součástí byla také výtvarná soutěž pro děti a zajištění nabídky ﬁlmů z nabídky Ekoﬁlmu,
které byly zpřístupněny z dedikovaného serveru školám v regionu.


Expozice Českého Švýcarska v Domě ČŠ
 Ve spolupráci s majitelem Domu ČŠ – městem Krásná Lípa – jsme vyhodnotili nutnost investice do inovace expozice regionu a národního parku pro vysokou nákladnost její již zastaralé
provozní techniky. Zajistili jsme přípravu záměru, identiﬁkaci nové potřebné techniky a její
cenovou nákladnost, které město Krásná Lípa použilo pro přípravu a předložení žádosti
o dotaci adresované Státnímu fondu životního prostředí ČR.

Sedm divů 2017

Prezentace regionálních výrobků a výrobců
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Naše aktivity
v obchodní činnosti

NAŠE AKTIVITY V OBCHODNÍ ČINNOSTI

Infocentra

Uvedení nového produktu: Půjčovna 12 elektrokol





Od července 2017 jsme otevřeli půjčovnu elektrokol na třech našich infocentrech v Krásné

(Falkenštejn, BB Cider, regionální sýry) a provedli částečné změny v rozmístění produk-

Lípě, Saule a Jetřichovicích. Projekt zahrnuje nasmlouvanou síť dobíjecích stanic pokrýva-

tů. Výsledky prokázaly správný směr práce s infocentry, došlo k významnému navýšení

jící celé území Českého Švýcarska a některé i na německé straně.

prodejů.
Německý trh

Apartmány v Domě ČŠ


Pro posílení prodejů regionálních produktů jsme zajistili instalaci 3 lednic v infocentrech

S cílem posílení využití kapacit našich čtyř apartmánů jsme provedli jejich renovaci, zajis-



Zintenzivnili jsme pozornost možnostem odbytu vlastních výrobků (publikace v němec-

tili novou prezentaci na rezervačním webu s denní aktualizací (booking.com) a propagaci

kém jazyce, kalendáře) na sousedním německém trhu. Podařilo se zajistit nové zákazníky

na dalších turistických serverech (Tripadvisor.com, Holidaycheck.de, Trivago.com).

a pilotně prosadit v nových prodejních kanálech i s celoněmeckou působností (knižní
řetězec Thalia).

Průvodcování cizojazyčných skupin


Po opakované pozitivní zkušenosti se zajištěním programu a průvodcováním 100 dětí
z British School Prague a pozitivními výsledky z průvodcování skupiny turistů z Dubaie v r.
2016 bylo rozhodnuto dále testovat potenciál v oblasti průvodcování zahraničních skupin.
S úspěchem proběhla i další akce - průvodcování skupiny 24 lidí z globální ﬁrmy Cisco,
po které byl tento turistický segment zvolen jako další rozvojová činnost pro r. 2018.



provázení 25 norských studentů (UJEP) expozicí a další menší akce se zahraničními návštěvníky.

Apartmán v Domě ČŠ
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Fotograﬁcký kalendář

Průvodcování cizojazyčných skupin

Půjčovna elektrokol

Statistika prodeje Apartmány v Domě ČŠ
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Realizované projekty
v roce 2017

ZMÍNĚNÉ AKTIVITY V ROCE 2017 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)Rok pro přírodu (MŽP ČR)



Podpořme region České Švýcarsko (NADACE ČEZ)



Česko-německo-rakouský tábor 2017: tábor šesti přeshraničních národních parků (ČNFB)



Žáby, čápi, lososi aneb Život u vody i ve vodě (Ústecký kraj)



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



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)
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Finanční zpráva společnosti

Výrok auditora

Rozvaha k 31. 12. 2017 (v tisících Kč)
AKTIVA

Stav
Stav
k prvnímu k poslednímu
dni účetního dni účetního
období
období

VÝROK AUDITORA
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti České Švýcarsko o.p.s.,

A.

Dlouhodobý majetek celkem

4 164

3 181

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

4 595

4 595

A.I.1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2 126

2 126

se sídlem v Krásné Lípě, Křinické náměstí 1161/10, PSČ 407 46, identiﬁkační

A.I.2.

Software

1 657

1 657

číslo 254 36 911, zapsané v oddíle O, vložka 101 v obchodním rejstříku vede-

A.I.3.

Ocenitelná práva

ném Krajským soudem v Ústí nad Labem (dále také „Společnost“) sestavené

A. II.

na základě českých účetních předpisů. Která se skládá z rozvahy k 31.12. 2017,
výkazu zisku a ztráty na rok končící 31.12. 2017 a přílohy této účetní závěrky,

812

812

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

8 035

8 034

A. II. 3.

Stavby

3 870

3 870

A. II. 4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

4 165

4 165

která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

- 8 466

- 9 448

informace.

A.IV.1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

- 2 053

- 2 126

A.IV.2.

Oprávky k softwaru

- 901

- 1 173

A.IV.3.

Oprávky k ocenitelným právům

-812

-812

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti České Švýcarsko o.p.s. k 31.12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními

A. IV. 6.

Oprávky ke stavbám

- 1 457

- 1 601

A. IV. 7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí

- 3 243

- 3 736

B.

Krátkodobý majetek celkem

6 046

11 002

B. I.

Zásoby celkem

1 742

1 311

B. I. 5.

Výrobky

898

702

B. I. 7.

Zboží na skladě a v prodejnách

844

609

B. II.

Pohledávky celkem

2 580

6 840

B. II. 1.

Odběratelé

196

297

B. II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

184

123

B. II. 5.

Ostatní pohledávky

15

9

B. II. 6.

Pohledávky za zaměstnanci

2

6

B. II. 8.

Daň z příjmu

0

701

B. II. 10.

Daň z přidané hodnoty

0

30

B. II. 18.

Dohadné účty aktivní

2 183

5 674

B. III.

Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem

1 678

2 665

předpisy.
Datum vypracování zprávy: 29. června 2018
Auditorská společnost HÁJEK, KOČOVÁ s.r.o.
Se sídlem v Praze, Jaselská 18, identiﬁkační číslo 618 55 120
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Finanční zpráva společnosti

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

B. III. 3.

Peněžní prostředky na účtech

300
2 365

B. III. 23.

Ostatní krátkodobé ﬁnanční výpomoci

B. IV.

Jiná pasiva celkem

51

0

214

163

B. IV.

Jiná aktiva celkem

46

186

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

47

50

B. IV. 1.

Náklady příštích období

46

78

B. IV. 2.

Výnosy příštích období

167

113

10 210

14 183

B. IV. 2.

Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

PASIVA

30

297
1 381

0

108

10 210

14 183

Stav
Stav
k prvnímu k poslednímu
dni účetního dni účetního
období
období

A.

Vlastní zdroje celkem

8 821

8 150

A. I.

Jmění celkem

8 597

8 121

A. I. 1.

Vlastní jmění

3 624

2 924

A. I. 2.

Fondy

4 973

5 197

224

29

x

29

224

x

1 389

6 033

PASIVA CELKEM

Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné

28. 6 . 2017
Odesláno dne:

..........................................
Odpovídá za údaje: Ing. Rak Jiří

E-mail:

Telefon:

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

B.

Cizí zdroje celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

54

4 305

dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znamén-

B. II. 7.

Ostatní dlouhodobé závazky

54

4 305

kem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

1 121

1 565

Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo zápor-

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má

ným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE

B. III. 1.

Dodavatelé

163

127

B. III. 4.

Ostatní závazky

174

64

B. III. 5.

Zaměstnanci

276

336

a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,

B. III. 7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř.
zdravotního pojištění

165

178

b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

47

48

B. III.10.

Daň z přidané hodnoty

76

0

B. III. 11.

Ostatní daně a poplatky

1

0

B. III. 12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

0

620

B. III. 17.

Jiné závazky

6

5

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

162

187

uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 (v tisících Kč)

A .VI.

hlavní hospodářská
činnost
činnost

A.

NÁKLADY

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované
služby

A. I. 1.

10 958

406

11 364

Spotřeba materiálu, energie
a ostatních neskladových dodávek

2 350

x

2 350

A. I. 2.

Prodané zboží

1 823

x

1 823

A. I. 5.

Opravy a udržování

164

3

167

A. I. 6.

Náklady na cestovné

32

x

32

A. I. 7.

Náklady na reprezentaci

46

x

46

A. I. 8.

Ostatní služby

6 543

403

6 946

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti
a aktivace

165

0

165

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

165

x

165

A .III.

Osobní náklady

6 943

317

7 260

A. III. 10.

Mzdové náklady

5 281

237

5 518

A. III. 11.

32

celkem

Zákonné sociální pojištění

1 650

80

1 730

A. III. 12.

Ostatní sociální pojištění

12

x

12

A .IV.

Daně a poplatky

20

4

24

A. IV. 15.

Daňě a poplatky

20

4

24

A .V.

Ostatní náklady

368

0

368

A. V. 16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení,
ostatní pokuty a penále

3

x

3

12

x

12

7

x

7

A. V. 17.

Odpis nedobytné pohledávky

A. V. 18.

Nákladové úroky

A. V. 19.

Kurzové ztráty

171

x

171

A. V. 20.

Dary

1

x

1

A. V. 21.

Manka a škody

3

x

3

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

171

x

171

Odpisy, prodaný majetek, tvorba
a použití rezerv a opravných položek

982

A. VI. 23.

Odpisy dlouhodobého majetku

A .VII.

Poskytnuté příspěvky

A. VII. 28.

Poskytnuté členské příspěvky
a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami
Náklady celkem

B.

0

982

982

0

982

10

0

10

10

0

10

19 446

727

20 173

VÝNOSY

B . I.

Provozní dotace

10 510

0

10 510

B. I. 1.

Provozní dotace

10 510

0

10 510

B. II.

Přijaté příspěvky

539

0

539

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

539

0

539

B. III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

7 134

1 184

8 318

829

0

829

48

x

48

B. IV.

Ostatní výnosy

B. IV. 8.

Kurzové zisky

B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy

781

x

781

B. V. 10.

Jiné ostatní výnosy

6

0

6

B. V. 11.

Jiné ostatní výnosy

6

x

6

19 018

1 184

20 202

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před
zdaněním

-428

457

29

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-428

457

29

Sestaveno dne:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné

..........................................
Odpovídá za údaje:

E-mail:

Telefon:
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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
- Identiﬁkace 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 31.12.2017 jsou:
Správní rada:
Ing. Zbyněk Linhart – předseda SR
RNDr. Libor Ambrozek
Ing. Pavel Benda PhD.
PaedDr. Jan Eichler
RNDr. Lubomír Paroha
Mgr. Petr Vomáčka
František Zachula
Jan Kolář
PhDr. Ing. Zdeněk Matouš Ph.D,MBA
Dozorčí rada:
Ing. Jiří Válka
Jiřina Skalová
Mgr. Lucie Hanková
Ředitel o. p. s. České Švýcarsko:
Ing. Jiří Tutter (do 14. 6. 2018)
Ing. Jiří Rak (od 15. 6. 2018)
Změny v orgánech společnosti v průběhu roku 2017
Jan Szantó - zánik členství ve správní radě 25. 9. 2017
PhDr. Ing. Zdeněk Matouš Ph.D,MBA - vznik členství ve správní radě - 11. 10. 2017
Zakladatelé:
Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa, IČ: 00261459
Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa,
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IČ: 70565759
4. ZO ČSOP TILIA, Kyjovská 15a, Krásná Lípa, IČ: 44222360
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892156
Vlastní jmění
Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2009
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků
Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2010
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků
Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2011
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků
Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2012
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků
Vlastní jmění – stav k 31. 12. 2013
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků
Vlastní jmění – stav k 31.12.2014
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků
Vlastní jmění – stav k 31.12.2015
Pořízený dlouhodobý majetek
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků
Vlastní jmění – stav k 31.12.2016
Pořízený dlouhodobý majetek
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků
Vlastní jmění – stav k 31.12.2017

4 317 049 Kč
+ 999 405 Kč
- 692 967 Kč
4 623 487 Kč
- 766 565 Kč
3 856 922 Kč
+ 1 802 534 Kč
- 728 288 Kč
4 931 168 Kč
+ 249 840 Kč
- 638 490 Kč
4 542 518 Kč
+ 337 450 Kč
- 603 537 Kč
4 276 431 Kč
+ 967 909 Kč
- 830 567 Kč
4 413 773 Kč
0 Kč
- 789 761 Kč
3 624 011 Kč
0 Kč
- 699 708 Kč
2 924 303 Kč

Fondy:
Účetní jednotka má vytvořen fond rezervní. Jeho zůstatek se skládá z následujících
výsledků hospodaření:
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VH roku 2001 .....
VH roku 2002 .....
VH roku 2003 .....
VH roku 2004 .....
VH roku 2005 .....
VH roku 2006 .....
VH roku 2007 .....
VH roku 2008 .....
VH roku 2009 .....
VH roku 2010 .....
VH roku 2011 .....
VH roku 2012 .....
VH roku 2013 .....
VH roku 2014 .....
VH roku 2015......
VH roku 2016......

+ 210 277 Kč
+ 402 211 Kč
+ 130 291 Kč
+ 686 578 Kč
+ 592 107 Kč
+ 2 648 721 Kč
+ 42 447 Kč
+ 656 867 Kč
+ 2 767 473 Kč
+ 2 439 358 Kč
- 180 354 Kč
- 50 673 Kč
- 214 977 Kč
+
4 948 Kč
- 5 274 509 Kč
+ 224 099 Kč

Celkem..............

5 084 864 Kč

Dále má účetní jednotka vytvořen fond na zúčtování čistého výtěžku veřejné sbírky Návrat
lososů (účet 911001). Jeho zůstatek činí ke konci roku 2017: 111 864,34 Kč.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
O výsledek hospodaření účetního období roku 2017 byl po schválení účetní závěrky navýšen
rezervní fond.
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. 2017.
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.
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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 2017 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 ﬁnančního majetku, závazků a pohledávek vykazovaných k 31.12.2017 v cizí měně
byla přepočítána na Kč směnným kurzem ČNB platným k 31. 12. 2017.
Dohadné položky aktivní:
Společnost k 31. 12. 2017 vytvořila dohadnou položku na výnosy vztahující se k dosud
neschváleným nákladům uskutečněným podle uzavřených dotačních smluv v celkové výši
5 673 911,50 Kč.
Dotační program
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Středisko
v účetníctví

Rok Zůstatek dohadvzniku
né položky
nákladů
k 31.12.2016

Státní fond životního prostředí

EVVO

2015

Státní fond životního prostředí

PRUV_P

2015

23 766 Kč

Státní fond životního prostředí

PRUV_R

2015

23 096 Kč

Státní fond životního prostředí

SEVER

2016

295 426 Kč

Výše dohadné položky
k 31.12.2017

23 285 Kč

Státní fond životního prostředí

DIVOČINA

2016

344 540,63 Kč

Státní fond životního prostředí

ŠKOLA

2016

355 032,72 Kč

386 958,70 Kč
316 899,17 Kč

Turistika s výhledem

TSV

2016

1 117 360,76 Kč

4 825 722,72 Kč

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 ﬁrmy 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. 2017 na podrozvahových účtech drobný dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 3 181 975 Kč a dále cizí zásoby
zboží (přijaté do komisního prodeje) v pořizovací hodnotě 173 324 Kč.
Závazky neuvedené v rozvaze:
Společnost nemá závazky neuvedené v rozvaze.
Informace o zaměstnancích, osobních nákladech:
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
z toho: řídících pracovníků
Počet zaměstnanců v hlavním prac. poměru k 31.12.2017
z toho: mužů
žen
Osobní náklady celkem
z toho: mzdové náklady
mzdové náklady (DPP)
zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění

13,6
2
14 (+2 na mateřské
dovolené )
4
10
7 259 617 Kč
5 088 453 Kč
429 228 Kč
1 730 284 Kč
11 652 Kč

144 331,00 Kč
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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.

Odběratelé

Ostatní

127 327 Kč

6 543 026 Kč

po splatnosti

169 534 Kč

0 Kč

z toho: do 30 dnů

120 450 Kč

0 Kč

- 428 249 Kč

31 – 365 dnů

41 327 Kč

0 Kč

456 842 Kč

nad 1 rok

7 757 Kč

0 Kč

Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností:
VH před zdaněním z hlavní činnosti
VH před zdaněním z hospodářské činnosti

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.

Závazky dle splatnosti:
Dodavatelé
před splatností
po splatnosti

Ostatní
5 906 324 Kč

23 783,33 Kč

0 Kč

z toho: do 30 dnů

127,65 Kč

0 Kč

31 – 365 dnů

20 775,68 Kč

0 Kč

nad 1 rok

2 880,00 Kč

0 Kč

Ostatní závazky zahrnují především:
Dohadné položky pasivní ve výši 186 500 Kč (dohadné položky jsou tvořeny na energie, voda,
plyn, audit za r. 2017).
Závazek z titulu úvěrů na pořízení dlouhodobého majetku (splátka auta), zůstatek ve výši
51 211 (splatno v roce 2018).
Závazky vůči zaměstnancům 336 506 Kč,
Závazky vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 177 797 Kč, závazky
z titulu sociálního a zdravotního pojištění byly uhrazeny řádně v termínu v lednu 2018.
Závazky z titulu daní (daň z příjmů ze závislé činnosti) 48 517 Kč.
Závazek z titulu návratné ﬁnanční výpomoci 4 253 540 Kč od Krajského úřadu za účelem
proﬁnancování přeshraničního projektu Turistika s výhledem.
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Pohledávky dle splatnosti:
před splatností

Ostatní pohledávky zahrnují především:
Dohadné účty aktivní ve výši 5 673 912 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 123 164 Kč.
Pohledávky za Úřadem práce Rumburk ve výši 30 000 Kč.
Přehled přijatých a poskytnutých darů:
Společnost v roce 2017 přijala tyto dary:
Dárce
Škoda auto a.s.
Google Ireland Ltd.
Nadace ČEZ
ČNFB
Přijaté dary na veřejnou sbírku
„lososi“
Bc. Helena Rozkošová

Druh daru
Peněžní prostředky (účelově vázáno)
Nepeněžní dar (reklama zdarma)
Peněžní prostředky (účelově vázáno)
Peněžní prostředky (účelově vázáno)
Peněžní prostředky (účelově vázáno)

Hodnota daru
120 000 Kč
108 486 Kč
200 000 Kč
55 000 Kč
43 937 Kč

Příspěvek do dest.fondu

5 750 Kč

One Nature Supply

Peněžní prostředky (účelově vázáno)

1 300 Kč

Jiří Rak

Peněžní prostředky (účelově vázáno)

5 000 Kč

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

Přehled přijatých dotací:
Dále společnost obdržela tyto provozní dotace:
- Město Krásná Lípa ve výši 800 tis. Kč
- Ústecký kraj ve výši 1.571 tis. Kč
- Ministerstvo životního prostředí ve výši 199 tis. Kč
- Státní fond životního prostředí České republiky ve výši 499 tis. Kč
- Úřad práce ve výši 105 tis. Kč

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:

Náklady na statutárního auditora:
Náklady na statutárního auditora ze r. 2017 činí 52 500 Kč.
Ostatní skutečnosti:
Kontrola na projekt č. CZ.04.1.05./4.1.00.1/0328 (SROP)
V roce 2013 byla zahájena kontrola ﬁnančního úřadu na projekt č.
CZ.04.1.05./4.1.00.1/0328. Dne 24. 2. 2017 společnost obdržela od Odvolacího ﬁnančního
ředitelství rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti platebnímu výměru a současně snížení odvodu na celkem Kč 9 749 196 vč. 100% penále. Společnost podala dne 3. 4. 2017 Finančnímu
úřadu pro Ústecký kraj žádost o posečkání úhrady odvodu a penále do 31. 12. 2019. Následně
podala dne 12. 4. 2017 Generálnímu ﬁnančnímu ředitelství žádost o prominutí nejpozději
do 31. 12. 2019. Dne 26. 4. 2017 podala společnost správní žaloby proti rozhodnutí Odvolacího ﬁnančního ředitelství. Do 31. 12. 2017 nebylo ve věci rozhodnuto.

Sestaveno v Krásné Lípě dne 28. 6. 2018
Ing. Jiří Rak, ředitel společnosti

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. Společnost na výzvu nereﬂektovala pro nesouhlas s kontrolními nálezy.
Dne 8. 6. 2017 obdržela společnost platební výměr na výše uvedenou částku. Společnost se
odvolala dne 3. 7. 2017. Ve věci nebyl žádný další vývoj.
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Poděkování

Poděkování
Činnost Českého Švýcarska o.p.s. by byla nemyslitelná
bez velkorysé pomoci těchto subjektů:

CENTRUM FOTO ŠKOD

CÍL 3/ZIEL 3

ČEZ, a. s.

Poděkování

ČD a.s.

ČESKONĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI

CZECHTOURISMUS

EVROPSKÁ UNIE

JOBS.CZ
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Poděkování

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA

ŠKODA AUTO, a. s.

ÚSTECKÝ KRAJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO KULTURY

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NADACE ČEZ

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD

ZÁROVEŇ BYCHOM CHTĚLI PODĚKOVAT NÁSLEDUJÍCÍM SPOLEČNOSTEM A JEDNOTLIVCŮM:
E. Ruthové, Pro EKO Varnsdorf s. r. o., Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz, Klubu českých
turistů Krásná Lípa, Technickým službám města Krásná Lípa, všem členům Destinačního fondu
Českého Švýcarska, našim certiﬁkovaným průvodcům, lektorům a výrobcům, V. Venckovi a S.
Brožové, Chodské pekárně, Cukrárně Venezia a restauraci Lipa Resortu.
A SAMOZŘEJMĚ SVÝM ZAKLÁDAJÍCÍM ORGANIZACÍM: Správě národního parku České Švýcarsko,
městu Krásná Lípa, ČSOP Tilia, Ústeckému kraji a jejich pracovníkům.

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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Projektová
manažerka TsV
Anna Bušková

Webmaster
Michal Janeček

Manažerka projektů
regionální výrobky
Lenka Stiborová

Manažerka
EVVO projektů
Jarmila Judová

Manažerka DF (o,5)
Magdalena Moravcová

Vedoucí obchodu
David Král

Správní
rada

IS Jetřichovice

Vedoucí destinační
agentury
Jiří Rak

IS Krásná Lípa
Mária Hrabčáková

Asistent/ka EO
(neobsazeno)

Ekonom
Iva Bezděková

Organizační struktura společnosti

Vedoucí rozvojové
agentury
(neobsazeno)

Asistentka
ředitele, SR/
DR/EO Pavla
Skotnicová

Ředitel
Jiří Tutter

IS Saula

Dozorčí
rada

Koordinátorka
IS/distribuce
Tereza Bačová

Koordinátorka
turistických
programů
Romana Kořínková

Manažerka PR
a marketingu
Dana Štefáčková

Organizační struktura společnosti
a pracovní pozice k 31. 12. 2017
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