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ÚVODNÍ SLOVO 

 
Vážení přátelé, 

 

Do roku 2009 jsme vstoupili velmi příjemně. Vernisáž výstavy fotografií s názvem: 

„Barvy duše 2009“, kterou pořádala společnost Jihočeská rozvojová o.p.s., nás pozitivně 

naladila k celoroční práci na dokončení probíhajících, a rozjezdu a přípravě nových 

projektů, jenž nám zejména po ekonomické stránce pomáhají naplňovat poslání 

společnosti. 

 

Zkušenosti zaměstnanců společnosti a našich dlouholetých spolupracovníků byly 

v roce 2009 zúročeny zejména při poskytování odborného sociálního poradenství 

v Občanské poradně při Jihočeské rozvojové o.p.s. a odborného poradenství zaměřené 

na trh práce, dále při vzdělávacích aktivitách společnosti, kterým bylo zejména pořádání 

uceleného programu celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky. 

Činnost Jihočeské rozvojové o.p.s. jako registrovaného poskytovatele sociálních služeb 

se tedy vedle samotného poskytování služeb rozšířila i o přípravu sociálních pracovníků 

na výkon této profese, což považujeme za kombinaci velmi příjemnou a přínosnou 

pro všechny strany.  

 

Doufám tedy, že nejen za naši společnost je rok 2009 možno hodnotit jako úspěšný, 

poučný a velmi inspirativní, za což patří dík všem zaměstnancům společnosti, 

spolupracovníkům ze skupiny DfK Group i našim dalším partnerům. 

 

 

 

 Andrea Tajanovská 
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1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

SÍDLO SPOLEČNOSTI  
Adresa: Riegrova 1756/51, 370 01  České Budějovice 
E-mail: info@jr-spolecnost.cz 
 

OBČANSKÁ PORADNA PŘI  JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ O.P.S. 
Adresa:  Riegrova 1756/51, 370 01  České Budějovice 
Telefon, Fax: +420 387 222 838 
E-mail: poradna@jr-spolecnost.cz 
 

WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI  
www.jr-spolecnost.cz 
 

BANKOVNÍ SPOJENÍ SPOLEČNOSTI  
číslo účtu: 191973066/0300 (Československá obchodní banka, a.s., České Budějovice) 
 

IČO 
260 77 540 
 

DIČ  
CZ 260 77 540 

mailto:poradna@jr-spolecnost.cz�
http://www.jr-spolecnost.cz/�
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1.1  STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

SPRÁVNÍ RADA 
Marcela Vítová, předsedkyně 
Petra Zimmelová, místopředsedkyně 
Jan Jareš, člen 
 

DOZORČÍ RADA  
Miroslav Kotoun, člen 
Ludvík Zíma, člen 
Monika Mlsnová, členka 
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1.2  ČINNOST A SLUŽBY SPOLEČNOSTI 

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. 

 
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.  
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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+. 



 

 

  
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI 
JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ O.P.S. 
ZA ROK 2009 

Stránka | 8 

1.3  AKTIVITY SPOLEČNOSTI 

Jihočeská rozvojová o.p.s. se i v roce 2009 věnovala aktivitám směřujícím zejména 
k rozvoji sociálních služeb v Jihočeském kraji. Kapacita nabídky služeb Občanské poradny 
při Jihočeské rozvojové o.p.s. byla, jako všechny roky předešlé, plně využita. 
Tento fakt nás samozřejmě velmi těší, ale zároveň nás zavazuje k nutnosti zajištění této 
služby i do budoucna. Hlavní vzdělávací aktivitou společnosti bylo, vedle realizace řady 
dílčích akreditovaných kurzů, pořádání „Programu celoživotního vzdělávání pro sociální 
pracovníky“ v rozsahu 224 hodin. Za již tradiční aktivitu společnosti považujeme 
vydávání časopisu Revers, který si za tři roky své existence našel čtenáře, z jejichž reakcí 
si dovolujeme usoudit, že i tento projekt stojí za to udržet do dalších let. 
Za přínosné a důležité považujeme i zapojení a organizaci komunitního plánování 
sociálních služeb v řadě jihočeských měst. 

PROJEKTY JIHOČESKÉ  ROZVOJOVÉ O.P.S. ZA ROK 2009: 
 

Název 
projektu 

STAV 
PROJEKTU 

Zdroj 
financování 

Nástroj 
podpory 

Název/číslo 
programu/oblasti 
podpory 

Začátek 
realizace 
projektu 

Konec 
realizace 
projektu 

CHD NET 
Schváleno/ 
v realizaci 

SF 
OPPS ČR-
RAK 

  1.3.2009 31.10.2010 

Občanské 
poradenství – 
šance pro 
každého 

Ukončeno Ostatní 
Magistrát 
ČB 

  1.1.2009 31.12.2009 

Občanské 
poradenství – 
šance pro 
každého 

Ukončeno Ostatní 
Magistrát 
ČB 

  2.1.2009 31.12.2009 

Průvodce 
poradenskými 
službami v 
Jihočeském 
kraji 

Ukončeno Kraje GP 

Podpora služeb 
nedefinovaných v 
zákoně č. 108/2006 
Sb., o sociálních 
službách 

1.7.2009 30.11.2009 

Máte právo na 
svá práva 

Schváleno/v 
realizaci 

Ostatní NROS 
Blokový grant: Fond 
pro NNO 

1.7.2009 30.6.2010 

Posilování 
kompetencí 
jednotlivců v 
boji proti 
diskriminaci a 
porušování 
lidských práv 

Ukončeno Ostatní NROS 
Blokový grant: Fond 
pro NNO 

1.7.2008 30.6.2009 
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Název projektu: CHD NET 
Na základě Smlouvy o poskytnutí prostředků Evropské unie z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj ze dne 25. 6. 2009 se Jihočeská rozvojová o.p.s. se stala příjemcem 
dotace z Programu Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Česká republika – Rakousko 2007 
– 2013, a to za účelem realizace projektu s názvem „CHD NET“. Hlavním cílem tohoto 
projektu je rozvoj přeshraničního chráněného trhu práce a podpory zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením. 
Realizace projektu byla zahájena k 1. 3. 2009, projekt bude ukončen k 31. 10. 2010.  
 
Hlavní aktivity projektu jsou: 

- zpracování studie legislativních a systémových podmínek integrace osob 
se zdravotním postižením v Jihočeském kraji a Horním Rakousku,  

- vznik internetového portálu www.chdnet.cz, 
- realizace workshopu k internetovému portálu, 
- zpracování katalogu chráněných dílen v Jihočeském kraji a Horním Rakousku, 
- realizace výstavy výrobků a služeb chráněných a pracovních dílen v Jihočeském 

kraji, 
- realizace závěrečné konference. 

 
Rozpočet projektu: 

- celkový rozpočet =  143 936,0 EUR 
- rozpočet české části projektu = 130 879,0 EUR 
- v roce 2009 bylo provedeno vyúčtování 1. monitorovacího období (výdaje uznané 

v 1. monitorovacím období dosáhly 7 145,5 EUR, z toho prostředky Cíle 3 činily 
5 466,0 EUR, prostředky ze státního rozpočtu 946,0 EUR a vlastní zdroje, tedy 
spolufinancování Jihočeskou rozvojovou představovalo 715,5 EUR), 
další vyúčtování budou následovat v roce 2010  

 
Partner projektu: 

- název partnera – ARTEGRA Werkstätten gemeinnützige GmbH (zastoupena 
panem Wernerem Gahleitnerem) 

- sídlo partnera – Böhmerwaldstr. 21, 4121 Altenfelden, Rakouská republika 
- rozpočet rakouské části projektu – 13 057,0 EUR 

 
Aktivity realizované v roce 2009: 

- sestavení realizačního týmu, 
- příprava studie legislativních a systémových podmínek integrace osob 

se zdravotním postižením v Jihočeském kraji a Horním Rakousku (dokončení 
plánováno na 02/2010), 

- sběr podkladů pro internetový portál (spuštění portálu plánováno na 04/2010), 
- monitoring trhu (nabídka potenciálních dodavatelů webového portálu), 
- provedení výběrových řízení (zajištění odborných služeb v oblasti tlumočení 

a překladatelství – český jazyk a německý jazyk, Poptávkové řízení na zajištění 
služby – zřízení webového portálu), 

- příprava podkladů pro katalog chráněných dílen, 
- průběžné plnění publicity projektu 

(publicita na stránkách www.jr-spolecnost.cz, příprava tiskových zpráv a reportáží 
z chráněných dílen), 

- průběžné řízení a vedení účetnictví projektu. 
 

http://www.chdnet.cz/�
http://www.jr-spolecnost.cz/�
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PROJEKTY REALIZOVANÉ OBČANSKOU PORADNOU PŘI JIHOČESKÉ 
ROZVOJOVÉ: 
 
A. Projekty podpořené z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního 

mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti: 
 
Název projektu: Posilování kompetencí jednotlivců v boji proti diskriminaci 
a porušování lidských práv 
V červnu 2009 byl ukončen dvanáctiměsíční projekt, který se zaměřil na pomoc lidem, 
kteří se setkali s diskriminací, či porušením práv. Byla navázána spolupráce 
s organizacemi, které mohli klienti na Občanskou poradnu odkazovat a o projektu je 
informovat. Bylo poskytnuto 150 hodin právního poradenství, sociální pracovníci 
uskutečnili více jak 800 konzultací, ve kterých detekovali možné porušení práv. Porušení 
bylo nejčastěji spojeno s pracovně právními vztahy, bydlením, rodinnými vztahy, 
majetkoprávními vztahy či finanční problematikou. Klienti využili i bezplatnou mediaci, 
kde se snažili o mimosoudní urovnání sporu. Důležitou součástí projetu byla i publikační 
činnost – informace o problematice byly šířeny mezi širokou veřejnost prostřednictvím 
Nezávislého Nestranného Občasníku REVERS. V květnu 2009 byla uspořádána 
konference, která byla zaměřena na porušování práv v oblasti finanční problematiky 
a vydána brožura, která shrnula problematiku, ve které poradci nejčastěji klientům 
pomáhali. 
Brožura je dostupná z: http://www.jr-spolecnost.cz/uploaded/Brozura.pdf. 
 
Název projektu: Máte právo na svá práva  
Projekt, který plynule navázal na předešlý projekt je také zaměřen na lidsko-právní 
problematiku. V tomto projektu je Jihočeská rozvojová o.p.s. partnerem příjemce dotace 
ICOS Český Krumlov. V souvislosti s tímto projektem poradna navázala spolupráci s 10 
organizacemi, kde připravila pro širokou veřejnost info-koutky. Poradci se aktivně zapojili 
do odpovídání na dotazy prostřednictvím webové poradny, uskutečňují odborné sociální 
poradenství, jehož cílem je detekce možného porušení práv a jsou zprostředkovateli 
bezplatného právního poradenství. Nedílnou součástí je i Nezávislý Nestranný Občasník 
REVERS. Projekt bude ukončen v červnu 2010.  
 
B. Projekty podpořené z prostředků Magistrátu města České Budějovice  

 
Název projektu: Občanské poradenství – šance pro každého 
Jihočeská rozvojová o.p.s. obdržela na odborné sociální poradenství, které je 
poskytováno v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném 
znění, příspěvky na celoroční činnost a provoz Občanské poradny.  
 

http://www.jr-spolecnost.cz/uploaded/Brozura.pdf�
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C. Projekty podpořené z prostředků Krajského úřadu Jihočeského kraje 

 
Název projektu: Průvodce poradenskými službami Jihočeského kraje 
V listopadu 2009 byl vydán Nezávislý Nestranný Občasník REVERS, který se primárně 
zabýval odborným sociálním poradenstvím. Jeho nedílnou součástí byl Průvodce 
poradenskými službami na území Jihočeského kraje, ve kterém je přehledný výčet všech 
služeb, které jsou poskytovány jako odborné sociální poradenství. Zároveň byly do 
seznamu zařazeny i organizace, které poskytují službu poradenství s návazností na 
sociální služby, ale zákonem o sociálních službách se neřídí. Byl vytvořen za účelem 
usnadnění cesty k těmto organizacím.  
 

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE  REALIZOVANÉ OBČANSKOU PORADNOU 
PŘI JR O.P.S.:  
Pracovníci Občanské poradny uskutečnili v tomto roce přednášky zaměřené primárně na 
dluhovou problematiku: 

Název přednášky: Dluhová problematika 
Místo konání: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže, České Budějovice 
Termín konání: 27.3.  

Název semináře: Posilování kompetencí pracovníků při práci s klienty v dluhové 
pasti  
Místo konání: Magistrát města České Budějovice 
Termín konání: 19.6. 

Název přednášky: Dluhová problematika a občanské poradenství k projektu 
NROS – Posilování kompetencí jednotlivců v boji proti diskriminaci a porušování 
lidských práv 
Místo konání: Městský úřad Prachatice 
Termín Konání: 2.7. 

Název přednášky: Půjčky a zadlužení v praxi Občanské poradny v rámci 
semináře Krajského úřadu Jihočeského kraje: Sociálně vyloučené a sociálním 
vyloučením ohrožené romské lokality v Jihočeském kraji  
Místo konání: Krajský úřad Jihočeského kraje 
Termín konání: 22.9. 

Název přednášky: Občanské poradenství – dluhová problematika 
Místo konání: Dům s pečovatelskou službou Týn nad Vltavou 
Termín konání: 10.12. 
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1.4  PRACOVNÍ TÝM SPOLEČNOSTI 

PRACOVNÍCI NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR  
 
Bc. Andrea Tajanovská, DiS – ředitelka společnosti 
Mgr. Jana Kostohryzová – zástupkyně ředitelky, projektová manažerka 
Mgr. Jan Knetl – vedoucí Občanské poradny 
Bc. Lenka Daňhová – vedoucí Občanské poradny 
Mgr. Miloslava Hanousková – poradkyně Občanské poradny 
Mgr. Veronika Lakomá – projektová asistentka, manažerka vzdělávání 
 

PRACOVNÍCI NA DOHODY KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR  
 
Ladislav Němeček, DiS. 
Ivana Součková, DiS. 
Mgr. Eliška Dvořáková  
Mgr. Kateřina Hyková 
Mgr. Vlasta Langhamerová  
Mgr. Šárka Jarolímková  
Mgr. Lena Tomšů  
PhDr. Iva Dedeciová  
JUDr. Pavel Vyžral 
JUDr. Miroslav Veselý 
Robert Rod  

Mgr. Jana Břendová 
Ing. Jiří Horecký, B.A. et B.A. 
Michal Kalista 
Mgr. Jana Kosařová 
Ing. Pavla Koubová Nováková 
Mgr. Lenka Motlová 
Mgr. Jan Šesták 
Mgr. Jana Šimečková 
Mgr. Luboš Šídlo 
PhDr. Vladislava Šídlová 

 

DOBROVOLNICE OBČANSKÉ PORADNY PŘI JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ 
O.P.S. 
Jana Mundlová 
Pavla Varechová 
Martina Zimmelová 
 
Dobrovolnicím, které pravidelně nezištně pomáhaly, děkujeme. Díky nim mohla Občanská 
poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. poskytovat služby v plné kapacitě i kvalitě.  
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2  OBČANSKÁ PORADNA 
 PŘI JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ O.P.S. 

POSLÁNÍ: 
Posláním Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. je pomoci klientům 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 každého člověka, který je 
v nepříznivé sociální situaci nebo mu taková situace hrozí a neví jakým způsobem tuto 
situaci řešit. Občanská poradna podporuje samostatnost a nezávislost klientů. Toto 
poslání naplňuje poskytováním emoční podpory, informací, rad, aktivní pomoci 
a asistence.  
 
Poznámka: 
Nepříznivá sociální situace – může být nejčastěji spojená s problematikou: 

- pracovně-právní 
- dluhovou 
- majetkoprávní  
- bytovou 
- rodinnou 
- mezilidských vztahů 
- diskriminace či porušování lidských práv 
- trestní 
- spotřebitelskou a jinou 

CÍLE A CÍLOVÁ SKUPINA: 
Cílem občanské poradny je klient, který se orientuje ve své situaci, ví jak hájit svá práva, 
zná svoje povinnosti a možnosti řešení či dostupnosti služby, umí vyjádřit potřeby a přání 
a samostatně i aktivně jednat. Na občanskou poradnu se může obrátit každý člověk, 
který potřebuje informace o svých právech a povinnostech, o možnostech řešení své 
situace a o dostupných službách. 
 
Poznámka: 
Občanská poradna se zaměřuje především na osoby, jejichž sociální, zdravotní a kulturní 
situace limituje jejich možnosti uplatnění ve společnosti (ať již z důvodu obtížné životní 
situace, věku, nepříznivého zdravotního stavu, tělesného, smyslového či kombinovaného 
znevýhodnění, sociálně znevýhodňujícího prostředí, životních návyků či způsobu života). 
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STATISTIKY OBČANSKÉ PORADNY ZA ROK 2009 
V roce 2009 se na Občanskou poradnu při Jihočeské rozvojové o.p.s. obrátilo 609 nových 
klientů, opakovaně vyhledalo službu 22 klientů. 
 
Celkový počet konzultací byl 831 a poradci při nich zodpověděli 902 dotazů.  
 
 

 
 
V roce 2009 se klienti na občanskou poradnu nejčastěji obraceli s dotazy, které se týkaly 
finanční a rozpočtové problematiky, především pak dluhové problematiky související 
s neúměrným zadlužováním osob, ale i celých rodin. Často se na poradnu klienti obraceli 
s dotazy týkající se bydlení, majetkoprávních vztahů, náhrady škody, pracovněprávních 
vztahů a zaměstnanosti. Klienti měli dále dotazy, které souvisely s občanským soudním 
řízením, ochranou spotřebitele a sociálních dávek. Do ostatních dotazů patří pojištění 
(starobní důchody, nemocenská, zdravotní pojištění), zdravotnictví atd.  
 
JAKÝM ZPŮSOBEM KONTAKTOVALI KLIENTI OBČANSKOU PORADNU: 

- telefonickým dotazováním (79) 
- osobní návštěvou v poradně (572) 
- dopisem (6) 
- e-mailovým dotazováním (174) 
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3  PARTNEŘI SPOLEČNOSTI 

V roce 2009 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. 
Český rozhlas České Budějovice 
DfK Group a.s. 
Diecézní charita České Budějovice 
Domov sv. Anežky v Čihovicích 
Employment Service, a.s. 
ERUDICO s.r.o. 
Fokus České Budějovice o.s.  
Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna 
CHD Spektrum s.r.o. 
ICOS o.s. 
Jihočeská hospodářská komora 
Jihočeské centrum pro mediaci a 
spolupráci 
Jihočeský kraj 
Koníček o.s. 
KP projekt s.r.o. 
Krizové centrum pro děti a rodinu, o.s. 
Ledax o.p.s. 
Město Prachatice 
Městská charita České Budějovice 

Nadace rozvoje občanské společnosti 
Občanská poradna Plzeň 
Obecní úřad Borek 
Obecní úřad Hrdějovice 
Oblastní charita Třeboň 
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský 
kraj a Vysočinu 
Poradna pro občanství, občanská a lidská 
práva 
Prevent o.s. 
Probační a mediační služba České 
Budějovice 
Remedium o.s. 
Sdružení na ochranu nájemníků 
Sdružení obrany spotřebitelů 
STROOM DUB o.p.s. 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých České 
Budějovice 
Teologická fakulta Jihočeské univerzity 
Třeboňská rozvojová o.p.s. 
Úřad práce České Budějovice 
Úřad práce Prachatice 
VOŠ sociální Prachatice 
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské 
univerzity 

 

FYZICKÉ OSOBY 
 
Ing. Ivan Loukota  
Ing. Pavla Koubová Nováková 
Ing. Zdeněk Daňha 
Mgr. Jan Šesták 

Mgr. Marcela Vítová 
Mgr. Martin Haicl 
Mgr. Petra Zimmelová 
Miroslav Kotoun, BBS. 
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4  ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI 

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV  FONDŮ O.P.S.  
Vlastní jmění společnosti tvoří vklad zakladatele ve výši 400 500 Kč. 
Výsledek hospodaření společnosti v roce 2008 byl zisk ve výši 243 tis. Kč a byl zaúčtován 
na účet: Rezervní fondy. 
Výsledkem hospodaření roku 2009 je zisk ve výši 213 tis. Kč. 
 

ZÁKLAD DANĚ A JEHO SNIŽOVÁNÍ 
V roce 2008 i 2009 byl ke snížení základu daně použit §20 odst. 7 ZDP. 
Daňová úspora za rok 2008 ve výši 36 120,- Kč byla použita ke krytí nákladů činnosti, 
z které příjmy nejsou předmětem daně již v roce 2009. 
Daňová úspora za rok 2009 ve výši 60 000,- Kč bude použita ke krytí nákladů činnosti, 
z které příjmy nejsou předmětem daně ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích 
obdobích. 
 

STAV MAJETKU K 31. 12. 2009 V TIS. KČ  
Finanční majetek 1 081 
Pohledávky z obchodních vztahů 829 

- z 
toho není žádná více než 60 dnů po splatnosti 

Nárok na dotace 3 463 
Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč neuvedený v rozvaze 1 551 
 

STAV ZÁVAZKŮ K  31. 12. 2009 V TIS. KČ  
Závazky k dodavatelům 387 

- z 
toho 299 tis. Kč jsou závazky více než 1 rok po splatnosti  

- os
tatní závazky mají splatnost nejpozději do 14. 01. 2010 

Závazky z půjček 1 868 
Závazky k zaměstnancům 121 
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 60 
Ostatní daně 167 
Daň z příjmu 81 
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE : V TIS. KČ  
- výnosy z doplňkové činnosti 1 667 
- dotace 2 103 
- dary 3 
- vlastní jmění 400 
 
- počet zaměstnanců: 7 hlavní pracovní poměr 
 76 dohod 

- osobní náklady statutárního zástupce – ředitele: 587 
 

DOTACE: 
pocházejí ze zdrojů: (v tis. Kč) 
- Evropské unie 1 526 
- Státního rozpočtu České republiky 350 
- Grantu Jihočeského kraje 80 
- Magistrátu Města České Budějovice 147 
 

 

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ STŘEDISKA OBČANSKÉ PORADNY PŘI 
JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ O.P.S. ZA ROK 2009 V TIS. KČ.  
 
Provozní dotace 1 234 
Úroky 4 
Tržby za HČ 143 

Výnosy celkem 1 381 
 
Osobní náklady 781 
Spotřebované nákupy – materiál 29 
Cestovné 33 
Služby – správa a údržba 117 
Služby – ostatní 418 
Poplatky 3 

Náklady celkem 1 381 
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