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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení přátelé, 

 

dovolte mi, abych Vás již počtvrté provedla dvanácti měsíci v Jihočeské rozvojové o.p.s. Tak jako 

předešlá léta patřil rok 2008 v naší společnosti především aktivitám zaměřeným na rozvoj lidských 

zdrojů a občanské společnosti, na poradenství a pomoc potřebným i publikační činnost. S úspěchy 

jsme ukončili realizaci tří projektů zaměřených na vzdělávání, sociální služby a podporu sociálně 

ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. 

 

V březnu 2008 společnost změnila své sídlo. Přistěhovali jsme se do  Riegrovy ulice v Českých 

Budějovicích, kde sdílíme prostory s partnerskými společnostmi - ostatními členy skupiny DfK Group. 

Taktéž Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. se dočkala nových, samostatných a 

bezbariérových prostor v ulici Bedřicha Smetany v Českých Budějovicích.  

 

Právě prostřednictvím občanské poradny jsme v červenci zahájili realizaci dalšího projektu a mohli se 

zaměřit na diskriminaci a porušování lidských práv. Do boje vytáhli nejen naši poradci, ale i redakční 

rada Nezávislého Nestranného Občasníku REVERS, který naše společnost vydává druhým rokem. 

Pod hlavičkou REVERS jsme měli taktéž příležitost navázat na loňskou fotografickou výstavu. 

Tentokráte byli hlavními aktéry fotografové do 26 let. Na čtyřicet mladých lidí z celé České republiky 

zaměřilo objektivy fotoaparátů na Barvy duše. Dvanáct nejlepších snímků pak zaplnilo stejnojmenný 

nástěnný kalendář, který možná visí i ve Vaší kanceláři. Vybrané fotografie jsme využili také při 

grafickém zpracování této výroční zprávy. 

 

Jihočeská rozvojová o.p.s. se v roce 2008 stala akreditovanou vzdělávací institucí MPSV ČR podle 

Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. V dlouhodobém kvalifikačním Programu celoživotního 

vzdělávání pro sociální pracovníky jsme se potkávali a sdíleli zkušenosti z oblasti sociální práce 

s prvními dvanácti účastníky. Na třicet akreditovaných kurzů pak absolvovaly desítky sociálních 

pracovníků a pracovníků v sociálních službách.  

 

Rok 2008 byl pro naší společnost opět rokem rozvoje a nových věcí. Ráda bych proto poděkovala 

kolegyním a kolegům z Jihočeské rozvojové o.p.s. za skvělých dvanáct měsíců a všem našim 

partnerům a přátelům za báječnou spolupráci a podporu. 

 

Přeji Vám, abyste na svých cestách potkávali jen to dobré. 

 

Andrea Tajanovská 
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1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE ČNOSTI 

 

SÍDLO SPOLEČNOSTI 

Adresa:   Riegrova 1756/51, 370 01  České Budějovice 

Tel.:          +420 606 741 110 

e-mail:      tajanovska@jr-spolecnost.cz 

 

OBČANSKÁ PORADNA P ŘI JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ O.P.S. 

Adresa:  Bedřicha Smetany 1646/34, 370 01  České Budějovice 

Tel., Fax: +420 387 222 838 

e-mail: poradna@jr-spolecnost.cz 

 

PRACOVIŠTĚ SPOLEČNOSTI 

Prachatice:  Horní 45, 383 01  Prachatice, email: tajanovska@jr-spolecnost.cz 

Písek: Tyršova 65, 397 01  Písek, email: tajanovska@jr-spolecnost.cz 

 

WEBOVÉ STRÁNKY SPOLE ČNOSTI 

www.jr-spolecnost.cz 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ SPOLE ČNOSTI 

č. ú.: 191973066/0300 

 

IČO 

26077540 

 

DIČ 

CZ26077540 
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1.1  STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLE ČNOSTI  

 

SPRÁVNÍ RADA 

Marcela Vítová, předsedkyně 

Petra Zimmelová, místopředsedkyně 

Jan Jareš, člen 

 

DOZORČÍ RADA 

Miroslav Kotoun, člen 

Ludvík Zíma, člen 

Monika Mlsnová, členka 

 

 

1.2  ČINNOST A SLUŽBY SPOLE ČNOSTI 

 

Jihočeská rozvojová o.p.s. byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností 

vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl 0, vložka 94. Společnost je 

taktéž registrována v seznamu neziskových organizací Jihočeského kraje ke 30. 6. 2004. 

Právní forma organizace je obecně prospěšná společnost. 

 

Jihočeská rozvojová o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby v následujících oblastech: 

� podpora sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje; 

� komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti v Jihočeském kraji; 

� podpora rozvoje lidských zdrojů; 

� podpora přeshraniční meziregionální spolupráce – navazování kontaktů, společné 

akce, výměna informací; 

� podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji. 

 

Jihočeská rozvojová o.p.s. je taktéž registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle 

Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Prostřednictvím Občanské poradny při 

Jihočeské rozvojové o.p.s. poskytuje tyto sociální služby: 

� základní sociální poradenství; 

� odborné sociální poradenství. 
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Výše uvedené obecně prospěšné služby nebo sociální služby společnost poskytuje formou: 

� realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů a grantových programů; 

� bezplatného poradenství; 

� organizací veřejných akcí (konference, semináře, přednášky, workshopy atd.); 

� bezplatného informačního servisu.  

 

Jihočeská rozvojová o.p.s. je držitelem živnostenských listů zaměřených na: 

� zprostředkování obchodu a služeb; 

� činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; 

� pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.  

 

Jihočeská rozvojová o.p.s. spolupracuje se širokým spektrem partnerů z neziskového 

sektoru, dále pak s poskytovateli sociální služeb, zaměstnateli, vzdělávacími institucemi, 

úřady práce a organizacemi státní správy i samospráv. Své aktivity zaměřuje především na 

tyto cílové skupiny: 

� neziskové organizace; 

� poskytovatele a zadavatele sociálních služeb; 

� zaměstnavatele a jejich zaměstnance; 

� podnikatelské subjekty; 

� nezaměstnané a nezaměstnaností ohrožené osoby; 

� osoby zdravotně postižené; 

� osoby v sociální nouzi a životní krizi; 

� generaci 50+. 
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1.3  AKTIVITY SPOLEČNOSTI 

 

V roce 2008 se Jihočeská rozvojová o.p.s. opětovně věnovala celé řadě aktivit. Sociální 

pracovníci a poradci poskytli stovky konzultací v občanské poradně, projektoví manažeři se 

podíleli na mnoha rozhodnutích začínajících podnikatelů osamostatnit se a realizovat své 

sny, spolupracovali jsme s desítkami jihočeských společností při vzdělávání jejich 

zaměstnanců, působili jsme v pracovních skupinách pro komunitní plánování sociálních 

služeb v řadě jihočeských měst. Taktéž jsme organizovali konference, výstavy, semináře a 

workshopy pro širokou i odbornou veřejnost.  

 

ZMĚNA SÍDLA JIHO ČESKÉ ROZVOJOVÉ O.P.S. 

 

Od 1. března 2008 působí Jihočeská rozvojová o.p.s. v nových prostorách v Riegrově ulici č. 

1 756/5 v Českých Budějovicích, které sdílí společně s partnerskými společnostmi skupiny 

DfK Group, čímž výrazně rozšířila nabídku služeb pro své partnery, spolupracující subjekty a 

uživatele služeb. Členy skupiny DfK Group jsou AgEnDa o.s, Bedex s.r.o., Employment 

Service, a.s., Jihočeská rozvojová o.p.s., KP projekt s.r.o., Ledax o.p.s. a Třeboňská 

rozvojová o.p.s.  

 

K uživatelům sociálních služeb se přiblížila také Občanská poradna při Jihočeské rozvojové 

o.p.s. Z bariérových prostor v Plachého ulici se přestěhovala do bezbariérových v ulici 

Bedřicha Smetany 34 v Českých Budějovicích. Poradna je nyní dostupná hendikepovaným 

osobám, lidem s pohybovými potížemi, důchodcům či rodičům s kočárky. Rozsah služeb 

zůstal zachován, i nadále občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem lidem, 

kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. 

 

KONFERENCE A PREZENTACE VÝSTUPŮ REALIZOVANÝCH PROJEKT Ů  

 

První polovina roku 2008 byla v Jihočeské rozvojové o.p.s. ve znamení ukončování projektů 

a prezentace výstupů a výsledků na veřejných konferencích, při kterých se projektoví 

manažeři podělili o získané zkušenosti a celou řadu informací. K ukončeným projektům patří:  

� Podnikání bez překážek 

� Vzdělávání podnikatelů Písecka a Prachaticka 

� Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. 
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Závěrečná konference k projektu Podnikání bez p řekážek 

 

S projektem Podnikání bez překážek, který byl financován ze 

Společné Iniciativy EQUAL se rozloučila Jihočeská rozvojová o.p.s. 

22. května 2008 po více než třech letech. Závěrečná konference se 

uskutečnila ve Zlatém domě evropské kultury v Českých Budějovicích 

pod záštitou pana Vladimíra Špidly, člena Evropské komise a  pana 

Petra Nečase, ministra práce a sociálních věcí České republiky. 

Program konference byl zaměřen na sociální podnikání, rozvoj 

lidských zdrojů, vzdělávání podnikatelů a jejich zaměstnanců. 

Přednášky doplňovala výstava produktů jihočeských chráněných dílen 

společně s prezentací vybraných projektů realizovaných v rámci 

Společné Iniciativy EQUAL. 

 

Závěrečná konference k projektu Podnikatelé Písecka a Prac haticka 

 

Pod záštitou České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů uspořádala Jihočeská rozvojová 

o.p.s. 22. května 2008 závěrečnou konferenci k projektu Vzdělávání podnikatelů Písecka a 

Prachaticka. Projekt byl financován z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů s cílem 

posilovat konkurenceschopnost podnikatelských subjektů prostřednictvím realizace 

uceleného profesního vzdělávání pro zaměstnavatele a zaměstnance v malých, středních i 

velkých podnicích. Při konferenci přišla na paškál taková témata jako rozvoj lidských zdrojů, 

inovace ve vzdělávacích programech pro malé a střední podniky nebo čerpání finančních 

prostředků na firemní vzdělávání ze Strukturálních fondů Evropské unie.  

 

Závěrečná konference k projetu Ob čanská poradna p ři Jiho české rozvojové o.p.s.  

 

Na otázku „Jak se v životě nepotkat s exekucí?“ odpověděla široké veřejnosti konference o 

předluženosti obyvatel, která se konala pod záštitou pana Jiřího Pospíšila, ministra 

spravedlnosti České republiky a pana Jana Zahradníka, hejtmana Jihočeského kraje. 

Konference se konala 29. května 2008 v Zasedací místnosti Zastupitelstva Jihočeského 

kraje a byla reakcí na jeden z nejpalčivějších jevů současné společnosti - předluženost 

domácností.  
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Proto se poradci občanské poradny rozhodli zakročit proti tomuto trendu informováním 

veřejnosti o všech rizicích spojených s nepromyšlenými půjčkami, nákupy na splátky a o 

možnostech řešení vzniklých existenčních problémů. Projekt byl financován ze Společného 

regionálního operačního programu a konferenci uspořádala Jihočeská rozvojová o.p.s. ve 

spolupráci s Asociací občanských poraden.  

 

VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH PROGRAMECH 

 

Jihočeská rozvojová o.p.s. se stala 17. června 2008 akreditovanou vzdělávací institucí 

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky pod číslem jednacím 2008/310-I. Ve 

spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální v Prachaticích poté odstartovala 224hodinové 

akreditované vzdělávání v Programu celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky podle 

Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vedle kvalifikačního programu společnost 

akreditovala 28 celodenních kurzů celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků. 

 

BOJ PROTI DISKRIMINACI A PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV 

 

1. července 2008 zahájila Jihočeská rozvojová o.p.s. realizaci dvanáctiměsíčního projektu 

s názvem Posilování kompetencí jednotlivců v boji proti diskriminaci a porušování lidských 

práv, který je finančně podpořen z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního 

mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Záměrem projektu je 

šířit povědomí obyvatel Jihočeského kraje o problematice diskriminace a porušování lidských 

práv včetně souvisejících sociálně patologických jevů. Smyslem je individuálně a cíleně 

prosazovat znalost práv a povinností těch občanů, kteří se přímo setkali s projevy 

diskriminace nebo jsou těmito jevy 

ohroženi. Projekt realizuje občanská 

poradna prostřednictvím poskytování 

právního a občanského poradenství a 

mediace. Důležitou součástí projektu je i 

šíření informací, zkušeností a příkladů 

dobré praxe prostřednictvím Nezávislého 

Nestranného Občasníku REVERS.  
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BARVY DUŠE 2009 

 

Stejně tak jako v roce 2007 se Jihočeská rozvojová o.p.s. rozhodla rozšířit atraktivní formou 

nabídku pro návštěvníky regionu prostřednictvím fotografie. Proto navázala na zkušenosti 

z putovní výstavy sociální fotografie REVERS a pro rok 2008 připravila fotografickou soutěž 

Barvy duše pro mladé autory do 26 let. Věk nebyl jedinou podmínkou, fotografové měli za 

úkol vystihnout odstíny duše černobílou fotografií.  

 

Začátkem prosince 2008 Jihočeská rozvojová o.p.s. vydala stejnojmenný nástěnný kalendář 

Barvy duše 2009, který představoval dvanáct vítězných fotografií vzešlých ze stejnojmenné 

fotografické soutěže. Na výběru těch nejlepších snímků se podílel i známý jihočeský fotograf 

Karel Rabenhaupt, jehož fotografie také zdobí titulní stranu kalendáře. 30 nejlepších 

soutěžních fotografií bylo posléze představeno na společné výstavě v Prachaticích. 

 

V kalendáři jsou zveřejněny fotografie Vladimíra 

Váchy, Jany Rabenhauptové, Petry Žďárské, 

Kristýny Bulíčkové, Martiny Brožkové, Miroslava 

Kutláka, Ondřeje Herdy, Martiny Baloghové, 

Barbory Emingerové a Dáši Drlové. Na výstavě 

byla taktéž vystavena díla Jana Pojera, Evy 

Kosinové a Kláry Strakové.  

 

Projekt Barvy duše zrealizovala Jihočeská 

rozvojová o.p.s. za finanční podpory Odboru 

kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

krajského úřadu Jihočeského kraje, bez jehož 

finanční pomoci v rámci Jihočeského krajského 

příspěvkového programu podpory v oblasti kultury 

pro rok 2008 by tento projekt nemohl být 

realizován.  
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1.4  PRACOVNÍ TÝM SPOLEČNOSTI 

 

PRACOVNÍCI NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POM ĚR 

 

Andrea Tajanovská  ředitelka společnosti 

Jana Kostohryzová  zástupkyně ředitelky 

Lenka Daňhová  vedoucí střediska občanské poradny 

Jan Knetl  vedoucí střediska občanské poradny 

Martina Korbelová   vedoucí střediska ekonomiky a finančního řízení 

Dana Kalistová  vedoucí střediska marketingu a PR 

Miloslava Hanousková  poradkyně OP 

Veronika Lakomá  projektová asistentka 

Leona Fröhlichová  projektová asistentka 

Hana Vodičková  projektová asistentka 

 

 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI  

Barvířová Denisa  Lakomá Martina  

Bicková Lucie  Langhamerová Vlasta 

Břendová Jana  Michnová Zlata 

Čurdová Zdenka  Neměček Ladislav 

Dvořáková Eliška  Nezvalová Mirka 

Dvořáková Karla  Pačesová Veronika 

Havel Bohumil  Paštiková Jaroslava 

Hrabáková Markéta  Petrů Iva 

Hrdinová Dana  Součková Ivana 

Hyková Kateřina   Stuchlíková Hedvika 

Janečková Lenka  Šídlová Vladislava 

Jerolímková Šárka  Tomšů Lena 

Kalvoda Hynek  Tvrzická Lenka 

Kawalec Jiří   Vachuda Jaroslav 

Kosařová Jana  Valenta Lubomír 

Koubová Stanislava 
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2  OBČANSKÁ PORADNA P ŘI JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ  O.P.S. 

 

Posláním Občanské poradny při 

Jihočeské rozvojové o.p.s. je pomoci 

klientům, kteří se ocitli v obtížné životní 

situaci, lépe se orientovat v jejich právech 

a povinnostech, aby dokázali efektivně 

vyjádřit své potřeby a přání a ve 

spolupráci s občanskou poradnou nebo 

prostřednictvím sítě dostupných služeb 

nalezli řešení své situace.  

 

Občanská poradna podporuje samostatnost a nezávislost klientů. Poslání naplňuje 

poslání poskytováním emoční podpory, aktivní pomoci, asistence, informací a v 

oblastech se zaměřením na sociální problematiku, pracovněprávní a majetkoprávní 

vztahy, bydlení, problematiku rodiny, mezilidské vztahy, lidská práva a ochranu 

spotřebitele. 

 

2.1 CÍLE A CÍLOVÁ SKUPINA OB ČANSKÉ PORADNY 

 

Cílem Občanské poradny je zabezpečit klientům: 

� podporu psychické soběstačnosti při řešení situace; 

� podporu při zachování či rozvíjení důstojného života; 

� podporu pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech; 

� podporu při hledání možných alternativ řešení a jejich následné realizace; 

� poskytování informací o dostupných službách. 

 

Služby občanského poradenství jsou poskytovány občanům, kteří se dostali do nepříznivé 

sociální situace nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva, povinnosti nebo dostupné 

služby a nedokáží své oprávněné zájmy hájit vlastními silami. 
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2.2 STATISTIKY OBČANSKÉ PORADNY ZA ROK 2008 

 
V roce 2008 se na Občanskou poradnu při Jihočeské rozvojové o.p.s. obrátilo 469 nových 

klientů, z nichž 34 klientů přišlo do poradny opakovaně. Celkový počet konzultací, při kterých 

pracovníci zodpověděli 796 dotazů z řady oblastí, byl za celý rok 683. 

 

V porovnání s rokem 2007 přišlo do poradny nepatrně méně klientů. Tuto skutečnost lze 

vysvětlit přestěhováním Občanské poradny z ulice Plachého do ulice Bedřicha Smetany 

v Českých Budějovicích. Meziroční pokles zodpovězených dotazů, způsobený změnou 

pracoviště Občanské poradny, však maximálně vyvážily nové bezbariérové prostory, do 

kterých si klienti opětovně našli cestu. 

 

Dle statistik se tedy za rok 2008 na Občanskou poradnu nejčastěji obraceli klienti s otázkami 

majetkoprávními a finančními, dále pak z oblasti náhrady škody, bydlení, pracovněprávních 

vztahů, zaměstnanosti a rodinných vztahů. Markantní problematikou v jihočeské společnosti 

však stále zůstává zadlužování občanů, finanční a rozpočtové potíže jedinců i rodin. Ostatní 

dotazy se vztahovaly k oblasti soudního řízení, ochrany spotřebitele, sociálních dávek, 

pojištění (starobní důchody, nemocenská, zdravotní pojištění), zdravotnictví, činnosti veřejné 

správy a trestního práva. 

 

Základní přehled oblastí dotazů klientů Občanské poradny za rok 2008: 

� oblast majetkoprávních vztahů - 164 dotazů; 

� oblast finanční - 164 dotazů - z toho 149 dotazů zaměřeno na zadlužování klientů; 

� oblast bydlení - 127 dotazů; 

� oblast rodinných vztahů - 125 dotazů; 

� oblast pracovního práva - 67 dotazů. 

 

Nejčastěji se klienti obraceli na Občanskou 

poradnu formou osobní návštěvy, využívali i 

nabídky telefonických či emailových konzultací. 

Někteří z nich taktéž využili možnosti doprovodu 

poradce na různá jednání. 
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3  PARTNEŘI SPOLEČNOSTI 

 

V roce 2008 měla Jihočeská rozvojová o.p.s. opět příležitost spolupracovat s celou řadou 

partnerů a výjimečných osob. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji naší 

společnosti, či s námi realizovali různé aktivity nebo využívali našich služeb patří upřímné 

poděkování.  

 

PRÁVNICKÉ OSOBY   

 
Agenda o.s. 

Asociace občanských poraden  

Asociace poskytovatelů sociálních služeb  

Azylový dům Strakonice  

Bedex s.r.o. 

Centrum pro komunitní práci jižní Čechy 

Česká rada humanitárních organizací  

DfK Group a.s. 

Domova sv. Anežky, o.p.s. 

DOZP Osek 

DpS Blatná 

DpS Kaplice 

DpS Lidická Strakonice 

DpS Máj České Budějovice 

DpS Rybniční Strakonice 

DS Prachatice 

DS Strakonice 

Emotio, mediace a facilitace 

Employment Service, a. s.  

G – centrum Tábor 

Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna 

Prachatice 

Charitní sdružení Děčín 

CHD Spektrum s.r.o.  

ICOS Český Krumlov 

Interreg AT-CZ kancelář Brno 

IVRO v.o.s.  

Jihočeská hospodářská komora  

Jihočeské centrum pro mediaci a spolupráci  

Jihočeský kraj 

KP projekt s.r.o. 

Krajský soud v Českých Budějovicích 

Krizové centrum pro děti a rodinu 

v Jihočeském kraji, o.s. 

Ledax a.s. 

Magistrát města České Budějovice 

Město Prachatice 

Město Soběslav 

Město Trhové Sviny 

Město Třeboň 

Město Vimperk 

Městys Dub 

Michal Jánský - ABBA DESIGN  

Most ke vzdělání – Bridge to Education, o.s. 

Nadace rozvoje občanské společnosti 

Národní vzdělávací fond o.p.s. 

Občanská poradna Písek 

Občanská poradna Plzeň, o.s. 

Občanské sdružení Remedium, Praha 

Oblastní charita Třeboň 
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Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj 

a Vysočinu 

OS Koníček 

Poradna Eva  

Poradna pro migranty a uprchlíky  

Probační a mediační služba České 

Budějovice 

PS Strakonice 

Regionální radou regionu soudržnosti 

Jihozápad 

Ředitelství MěÚSS Strakonice 

Salesiánské středisko mládeže  

Sdružení na ochranu nájemníků   

SKP-Centrum o.p.s. 

Statutární město České Budějovice 

STROOM DUB o.p.s. 

Teologická fakulta Jihočeské univerzity  

Třeboňská rozvojová o.p.s. 

Úřad práce v Českém Krumlově 

Úřad práce v Jindřichově Hradci 

Úřad práce v Písku 

Úřad práce v Českých Budějovicích 

Úřad práce v Písku 

Úřad práce v Prachaticích 

Úřad práce ve Strakonicích 

Valašská rekreologická společnost, o.s. 

Vazební věznice České Budějovice 

VOŠ sociální Prachatice 

WÖLFL & POKORNÝ společnost advokátů 

s.r.o. 

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské 

univerzity 

 

 

FYZICKÉ OSOBY 

 

Bc. Jana Konstantinová, DiS. 

Hana Rabenhauptová 

Ing. Bc. Ludvík Zíma 

Ing. Ivan Loukota 

Ing. Jan Jareš 

Ing. Monika Mlsnová 

Ing. Pavla Koubová 

Ing. Václav Pauch 

Ing. Zdeněk Daňha 

JUDr. Hana Frištenská 

Mgr. Jan Dudek 

Mgr. Jan Šesták 

Mgr. Marcela Vítová 

Mgr. Martin Haicl 

Mgr. Petra Zimmelová 

Miroslav Kotoun, BBS. 

Pavla Čechová Švepešová 

PhDr. Hana Šilhánová 

PhDr. Jana Zahradníková 

 
 
 
 



 

 16 

4  ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI 

 

PŘEHLED VÝNOSŮ PODLE ZDROJŮ V TIS. KČ 

 
 Výnosy 

Prodej služeb 1 311 

Dotace (EU, rozpočet ČR, Jih. Kraj) 5 281 

Dary (fyzické osoby) 84 

Úroky (ČSOB) 5 

 
 

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ O.P.S. 

 
Vlastní jmění společnosti tvoří vklad zakladatelů ve výši 400 500 Kč. 

Výsledek hospodaření společnosti v roce 2007 je ztráta ve výši 466 000 Kč. 

Výsledkem hospodaření roku 2008 je zisk ve výši 243 000 Kč. 

 
STAV MAJETKU K 31. 12. 2008 V TIS. K Č 

 
Finanční majetek 710 

Pohledávky z obchodních vztahů 6 

Nárok na dotace 708 

Drobný hmotný majetek v hodnotě do 40 000 Kč 1 539 

Celkem majetek 2 963 

 
 

STAV ZÁVAZK Ů K 31. 12. 2008  V TIS. KČ 
 

Závazky k dodavatelům                                                                          826 

Závazky z půjček                                                                                   219 

Závazky k zaměstnancům                                                                      143 

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení                                                                      83 

Ostatní daně                                                                                             67 

Daň z příjmu                                                                                               0 

Celkem závazky                                                                 1 338 
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Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb a na 

správu o.p.s. v tis. Kč. 

 
 Hlavní č. Hospodá řská 

č. Správa Celkem 

Spotřeba materiálu                                                267 9 0 276 

Cestovné     151 14 0 165 

Reprezentace 5 0 0 5 

Služby 1 648 482 385 2 515 

Osobní náklady                                                   2 818 534 0 3 352 

Ostatní náklady                                                      125 0 16 125 

Náklady celkem                                                 5 014 1 039 385 6 438 

 
 
Přehled výnosů a nákladů střediska Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o. p. s. za rok 

2008 v tis. Kč. 

 
 Výnosy 

Provozní dotace 779 

Úroky     4 

Výnosy celkem               783 

 
 
 Náklady 

Osobní náklady                                                 566 

Spotřebované nákupy - materiál                         32 

Cestovné                          20 

Služby - správa a údržba 111 

Služby - ostatní                                                 219 

Poplatky                          2 

Náklady celkem                                               950 

 
 
 
 
 


