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Vážení přátelé, 

opět mám milou povinnost pozvat Vás k přečtení výroční zprávy Jihočeské rozvojové o.p.s., 
která nám umožňuje zastavit se a vyhodnotit minulý rok, tedy rok 2013. 

Jsem moc ráda, že se nám i v tomto roce podařilo udržet aktivity ve stejné kapacitě i kvalitě, ale 
i rozvíjet zcela nové. K tomu nám samozřejmě pomohly dotační tituly městské, krajské, 
ministerské, ale i evropské. 

Pracovníci pomáhali plánovat sociální služby v Jihočeském kraji, poskytovat poradenství 
v mnoha oblastech života, vzdělávat v akreditovaných i neakreditovaných kurzech, pomáhali 
hledat smír mezi lidmi. 

Široká laická i odborná veřejnost našla v Jihočeské rozvojové o.p.s. spolehlivého partnera. 

Všechny aktivity, které společnost vyvíjí, nejde dělat bez týmu, který je pro svoji práci zapálený, 
ani bez lidí, kteří ji podporují a pomáhají. 

 

Chtěla bych jim všem upřímně poděkovat. 

 
Mgr. Miloslava Hanousková 
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

1.1 Kontaktní údaje 
 
Adresa:  Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 
E-mail:  info@jr-spolecnost.cz 
Web:   www.jr-spolecnost.cz 
 
Bankovní spojení: 191973066/0300 
IČ: 260 77 540 
DIČ:  CZ260 77 540 
 

1.2 Statutární orgány společnosti 
 
Ředitelka společnosti: Miloslava Hanousková 

Správní rada: 

Lenka Suková, předseda správní rady od 18. 2. 2013 
Libuše Smolíková, člen správní rady od 18. 2. 2013 
Dana Kalistová, člen správní rady od 18. 2. 2013 
 

Dozorčí rada: 

Blanka Toulová, předseda dozorčí rady od 18. 2. 2013 
Naděžda Boušková, člen správní rady od 18. 2. 2013 
Pavla Koubová Nováková, člen správní rady od 18. 2. 2013 
 

1.3 Činnost a služby  
 

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

 podpora sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje – podpora podnikání; 
 podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji; 
 podpora přeshraniční meziregionální spolupráce – navazování kontaktů, společné akce, 

výměna informací; 
 komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti v Jihočeském kraji; 
 podpora rozvoje lidských zdrojů. 

 

Jihočeská rozvojová o.p.s. je taktéž registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle Zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách a poskytovatelem mediací, dle Zákona č. 202/2012, o 
mediaci. 

  

http://www.jr-spolecnost.cz/
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Výše uvedené obecně prospěšné služby nebo sociální služby společnost poskytuje formou: 

 realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů a grantových programů 
(krajských a národních); 

 bezplatného a úplatného poradenství; 
 organizace akcí určených široké veřejnosti školící a lektorské aktivity určené široké 

veřejnosti nebo 
 bezplatného informačního servisu. 

 

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

 zprostředkování obchodu a služeb; 
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; 
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, 
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

 

Jihočeská rozvojová o.p.s. spolupracuje se širokým spektrem partnerů z neziskového sektoru, 
dále pak s poskytovateli sociální služeb, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi, úřady práce a 
organizacemi státní správy i samosprávy. 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 se zdravotním znevýhodněním; 
 osoby v sociální nouzi a životní krizi; 
 generaci 50+. 

 

1.4 Pracovní tým společnosti 
 

Pracovníci na hlavní pracovní poměr: 

Častulíková Michaela Bc. 

Hanousková Miloslava Mgr. 

Kotoun Miroslav BBS. 

Sádovská Petra Mgr. 

Valachová Zuzana Mgr. 

Koubová Stanislava 

Foltinová Ludmila 
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2 AKTIVITY SPOLEČNOSTI 
 

Jihočeská rozvojová o.p.s. rozvíjela i v roce 2013 celou řadu aktivit. Pracovníci se dále vzdělávali, 
pomáhali řešit obtížné životní situace klientů prostřednictvím poradenství a mediací. Společnost 
se nadále aktivně podílela na plánování sociálních služby v Jihočeském kraji a pokračovala také 
v organizaci farmářského trhu R51 (Trh U vrby) s bohatým doprovodným programem, který se 
stal nedílnou součástí Riegrova 51 v Českých Budějovicích a má vysokou návštěvnost. 

 

2.1 PROJEKTOVÁ ČINNOST 2013  
 

Jihočeská rozvojová vyvíjela maximální úsilí v dotačních titulech městských, krajských, 
ministerských, ale i evropských, tak, aby zajistila finanční prostředky pro široké spektrum 
poskytovaných služeb. 
 

název projektu donátor termín 
realizace 

získaná 
dotace 

Projekty schválené a realizované v roce 2013 

Komplexní dluhové poradenství pro osoby v 
obtížné životní situaci 

Magistrát 
města ČB 2013 80 000,- Kč 

Komplexní dluhové poradenství pro osoby v 
obtížné životní situaci / odborné sociální 
poradenství 

Magistrát 
města ČB 2013 175 000,- Kč 

Mediační centrum Dohoda Magistrát 
města ČB 2013 40 000,- Kč 

REVERS - Pojďme řešit spory efektivně Magistrát 
města ČB 2013 50 000,- Kč 

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. Magistrát 
města ČB 2013 80 000,- Kč 

Bezplatná právní poradna pro osoby v obtížné 
životní situaci spojené s porušením práv 

Magistrát 
města ČB 2013 50 000,- Kč 

Komplexní občanské poradenství v oblastech 
mimo dluhovou problematiku v Občanské 
poradně 

Magistrát 
města ČB 2013 200 000,- Kč 

Rozšíření nabídky kulturních aktivit na Trhu U 
vrby 

Jihočeský 
kraj 2013 30 000,- Kč 

Dlouhodobé projekty 

Přeshraniční trh práce v oblasti turismus/cestovní 
ruch/gastronomie v Jihočeském kraji a Horním 
Rakousku 

EÚS 
Rakousko
-ČR 

2012 – 2014 
(do 30.6.2014) 

154 286,- EUR 
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Dovednosti a vzdělávání jako podklad 
perspektivních Green Jobs v regionu Mühlviertel 
– jižní Čechy 

EÚS 
Rakousko
-ČR 

2012 – 2014 
(do 30.6.2014) 54 922,- EUR 

KPSS ORP Český Krumlov OP LZZ 2013 – 2014 1 828 470,- Kč 

KPSS ORP Trhové Sviny OP LZZ 2013 – 2014 1 515 990,- Kč 

KPSS ORP Třeboň 2015 - 2018 OP LZZ 
2013 – 2015 
(do 30.6.2015) 

1 747 070,- Kč 

 
 

2.1.1 Komunitní plánování sociálních služeb 
 
V roce 2013 byla zahájena realizace tří projektů financovaných z Evropského sociálního fondu a 
státního rozpočtu ČR navazujících na dříve realizovaný projekt Komunitní plánování sociálních 
služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/65.00031). 
Jedná se o projekty zaměřené opět na plánování sociálních služeb, tentokrát s vymezením obcí s 
rozšířenou působností Trhové Sviny, Třeboň a Český Krumlov. Realizace bude pokračovat i 
v dalších letech. 
 

− Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český 
Krumlov (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00006) 

− Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny (reg. č. 
CZ.1.04/3.1.03/97.00013) 

− Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 – 2018 (reg. č. 
CZ.1.04/3.1.03/97.00023) 

−  
Obsahem projektů je zpracování komunitních plánů sociálních služeb (KPSS) pro území obcí 
s rozšířenou působností (ORP) Trhové Sviny, Český Krumlov a Třeboň. Nové plány navážou na 
nyní platné KPSS s platností do roku 2015. 
 
Účelem předkládaných projektů je zachovat kontinuitu započatého procesu komunitního 
plánování na Trhosvinensku, Českokrumlovsku a Třeboňsku a dále ji rozvíjet. 
 
V rámci projektu jsou aktualizovány analytické poznatky na území ORP v oblasti sociálních 
služeb, tedy aktuální situace u zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, je prováděn 
průzkum potřeb a požadavků stávajících a potenciálních uživatelů těchto služeb. Dále dojde také 
k revizi SWOT analýz a vize směřování sociálních služeb v regionu. Zároveň bude monitorována 
a vyhodnocena úspěšnost implementace strategické části platného KPSS a provedena její 
aktualizace. Na základě nových poznatků a zkušeností budou stanoveny nové priority, opatření 
a aktivity a výstupem tak bude zpracovaný aktualizovaný KPSS pro území daného ORP. Dalším z 
výstupů je inovovaný a aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb. 
 
Každý projekt je vždy realizován ve spolupráci s partnerem – Městem Trhové Sviny, resp. Český 
Krumlov a Třeboň, a s maximálním zapojením poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů sociálních 
služeb i široké veřejnosti. 
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2.1.2 Zaměstnanost a trh práce 

2.1.2.1 Green Jobs - Dovednosti a vzdělávání jako podklad perspektivních Green Jobs v 
regionu Mühlviertel – Jižní Čechy 

 
Tento projekt je finančně podpořen v rámci operačního programu Cíl Evropská územní 
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007- 2013 na základě Smlouvy o poskytnutí prostředků 
z ERDF. 
Příjemcem dotace je Institut pro podporu povolání BFI – Horní Rakousko. Partnery projektu 
jsou: 
 

> Agrární komora Horního Rakouska – Institut dalšího vzdělávaní 
> LIQUA - Ústav pro jakostní analýzu Linz 
> Jihočeská rozvojová o.p.s. 
> COP Centrum odborné přípravy Vyšší odborná škola, Střední škola 
> Ekoport o.s. 

 
Zaměření projektu: přeshraniční česko- rakouský projekt zaměřený na rozvoj zelené ekonomiky 
v oblasti trhu práce a dalšího vzdělávání 
 
Termín zahájení: 1. 9. 2012 
Termín ukončení: 31. 8. 2014 
 
Předpokládaná výše konečných způsobilých výdajů:  49 429 EUR. 
 
Obsah projektu: 

> Regionální profil ekologického hospodářství a ekologické zaměstnanost (struktura a 
rozvoj branží, zaměstnanosti, povolání a kvalifikace, potřeby odborníků, potřeby 
kvalifikace) 

> Regionální oblasti a potřeby inovací a technologií pro ekologické hospodářství 
> Databáze se zaměřením na „Green Innovation a Skills" a pracovní pozice (potřeby 

inovace a kvalifikace) ve vybraných regionálních okruzích ekologického hospodářství 
> Modely pro vzdělávání v oblasti „Green Jobs" s ohledem na specifické aktivační 

koncepce a přípravu učení (E-Learning a Blended-Learning, virtuální učební platforma, 
Train the Trainer) 

> Pilotní trénink v přeshraničním kontextu 
 

Konkrétní cíle projektu: 
> Green Economy (zelená ekonomika) - tvorba analýzy regionální struktury a jejího 

potenciálu s relevantními zainteresovanými subjekty 
> analýza trhu práce a zjištění regionálních dotčených oblastí s ohledem na ekonomický 

růst a zaměstnanost v oblasti Green Jobs 
> vytvoření regionální databáze pracovních pozic pro oblast Green Skills ve vybraných 

odvětvích 
> příprava relevantní a poptávané nabídky dalšího vzdělávání v oblasti Green Economy 

pro oba regiony česko-rakouské hranice 
> implementace pilotních kurzů v oblasti „Green jobs" ve spolupráci s regionálními 

podniky a úřady práce 
> převzetí zúčastněných projektových partnerů do řádné nabídky dalšího vzdělávání 
>  

Doba realizace: září 2012 - srpen 2014 

http://www.lfi.at/?+Index-Pages+&id=2500%2C%2C%2C2176
http://www.liqua.net/liqua/
http://www.jr-spolecnost.cz/
http://www.copsu.cz/cs/
http://www.ekoport.cz/
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> Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie, konkrétně z fondu ERDF - 
Operační program „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko - Česká republika 
2007-2013". 

 

2.1.2.2 Přeshraniční trh práce v oblasti turismus/cestovní ruch/gastronomie v Jihočeském 
kraji a v Horním Rakousku 

 
Tento projekt je finančně podpořen v rámci operačního programu Cíl Evropská územní 
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007- 2013 na základě Smlouvy o poskytnutí prostředků 
z ERDF. 
Příjemcem dotace je Jihočeská rozvojová o.p.s.. Partnerem projektu je: 
 

> Institut pro podporu povolání BFI – Horní Rakousko 
 
Zaměření: Tento projekt reaguje na potřeby v oblasti vzdělávání a uplatnění na trhu práce, 
které vznikly po otevření rakouského pracovního trhu dne 1. 5. 2011 a to v oblasti stále se 
rozvíjejících služeb v cestovním ruchu, potažmo v gastronomii. 
 
Termín zahájení: 1. 7. 2012 
Termín ukončení: 30. 6. 2014 
 
Předpokládaná výše konečných způsobilých výdajů:  138 857 EUR 
 
Obsah projektu: 

> rozvoj služeb v příhraničních oblastech a podpora přeshraniční spolupráce v oblasti trhu 
práce - průzkum a analýza potřeb pracovní pozic v příhraničí (cestovní ruch, 
gastronomie) 

> společné vytvoření vzdělávacích modulů a dodatečných kvalifikací v oblasti destinačního 
managementu spojeného s gastronomií pro osoby, které chtějí, či podnikají v oblasti 
cestovního ruchu a gastronomie (interkulturní marketing, pochopení rozdílů, zvýšení 
kvality služeb) 

> pilotní ověření vzdělávacího modulu s exkurzemi do vybraných provozů v obou 
regionech 

  

http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/1_program.php
http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/1_program.php
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2.2 PORADENSTVÍ 
Poradenství je stěžejní aktivitou společnosti. Poskytuje jak zpoplatněné poradenství, tak i 
bezplatné. V podstatě stačí si jen vybrat. Do této oblasti řadíme i řešení konfliktů metodou 
mediace mezi stranami v konfliktu. 
 

2.2.1 Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. 
Občanská poradna poskytovala služby osobám v obtížné životní situaci po celý rok 2013. Činnost 
byla podpořena v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí, Statutárního 
města České Budějovice, projekty v rámci Asociace občanských poraden a dofinancována vlastní 
činností. 

Základní prohlášení 

Poslání 
Posláním Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. je pomoci klientům lépe se 
orientovat ve svých právech a povinnostech 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 a aktivní pomoci. 

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 lépe orientuje ve své situaci, zná svá práva a 
povinnosti, je informován o možnostech řešení a umí vyjádřit své potřeby a přání. Na 
Občanskou poradnu se může obrátit každý člověk, který potřebuje informace o tom, jaké má 
práva a povinnosti, 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). 

Principy občanského poradenství 
Občanská poradna poskytuje ambulantní sociální službu sociálního poradenství podle § 37 
Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na základě těchto principů: 

 bezplatnost 
 diskrétnost 
 nezávislost 
 nestrannost 

 
Statistiky odborného sociálního poradenství 

Klienti, konzultace a dotazy v roce 2013 
V roce 2013 se na občanskou poradnu obrátilo celkem 668 klientů, z toho 103 klientů 
opakovaně. Počet konzultací byl 1122, ve kterých poradci zodpověděli 1735 různých dotazů. 
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Oblasti dotazů za rok 2013 
Sociální dávky 71 
Ochrana spotřebitele 122 
Občanské soudní řízení 60 
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 91 
Bydlení 92 
Rodina a mezilidské vztahy 107 
Majetkoprávní vztahy, náhrada škody 157 
Finanční a rozpočtová problematika 963 
Ostatní 72 

 
 

Projekty realizované Občanskou poradnou 
A) Projekty podpořené Magistrátem města České Budějovice 

• Komplexní občanské poradenství v oblastech mimo dluhovou problematiku v občanské 
poradně 
Cílem projektu bylo udržení poskytování sociálních služeb v Občanské poradně při JR o.p.s. 
a podpora jejich rozvoje a činnosti zaměřené na zvýšení kvality. To vše prostřednictvím 
poskytování odborného sociálního poradenství a informační kampaně. 
 

• Komplexní dluhové poradenství pro osoby v obtížné životní situaci/odborné sociální 
poradenství Cílem projektu byl rozvoj poskytování dluhového poradenství a zajištění 
dostupnosti každé osobě, která se ocitla v dluhové spirále nebo jí taková situace hrozila. 

 
• Komplexní dluhové poradenství pro osoby v tíživé životní situaci/odborné sociální 

poradenství Cílem projektu bylo poskytování dluhového poradenství a zajištění dostupnosti 
každé osobě, která se ocitla v dluhové spirále nebo jí taková situace hrozila. 

 
• Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s./odborné sociální poradenství 

Cílem projektu bylo udržení poskytování sociálních služeb v Občanské poradně při JR o.p.s. 
a podpora jejich rozvoje a činnosti zaměřené na zvýšení kvality. Tohoto cíle bylo dosaženo 
zejména prostřednictvím poskytování odborného sociálního poradenství a realizací 
informační kampaně. 

 
• Bezplatná právní poradna pro osoby v obtížné životní situaci spojené s porušením 

práv/odborné sociální poradenství 
Cílem projektu bylo udržení poskytování přímého bezplatného právního poradenství 
v Občanské poradně při JR o.p.s. v rozsahu 5 hodin měsíčně. Toto poradenství vedlo ke 
zvýšení informovanosti a kompetencí osob v obtížné životní situaci spojené s porušováním 
práv a tím jim napomáhalo řešit nastalou obtížnou životní situaci. 

 
• REVERS – pojďme řešit spory efektivně 

Cílem projektu bylo zvýšení informovanosti široké laické i odborné veřejnosti o výhodách 
mimosoudního řešení sporů prostřednictvím mediace a rozšiřování informací o službě 
mediace. 
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B)  Projekty realizované v rámci Asociace občanských poraden 

• Spotřebitelské poradenství 
Cílem projektu bylo zlepšovat informovanost občanů ČR o jejich právech a povinnostech při 
nákupu zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy. 

Poradci uskutečnili pro projekt 103 konzultací. Pomáhali klientům v otázkách reklamací, 
odstoupení od smlouvy apod. Pro potřeby AOP byly zpracovány 3 kazuistiky, uskutečněn 1 
seminář a vydané 2 tiskové zprávy. 

• Podaná ruka  
Cílem projetu bylo poskytování praktické pomoci a poradenství klientům, kteří jsou v pozici 
oběti trestného činu nebo osobě blízké oběti trestného činu v rozsahu 10hod. měsíčně.  
Poradna v rámci projektu spolupracovala se 17 klienty. 
 

• Dluhové poradenství 
Cílem projektu bylo zlepšovat finanční gramotnost občanů ČR prostřednictvím bezplatného 
osobního poradenství v oblasti finanční gramotnosti a problematiky dluhů. V průběhu 
projektu byl prováděn sběr statistických údajů.  V roce 2013 uskutečněno 724 konzultací. 
Celkem poradci do AOP zaslali 12 měsíčních statistik a měsíčních zpráv, vydali 1 tiskovou 
zprávu a uspořádali 5 bezplatných seminářů. V prosinci byla realizována krajská konference 
týkající se dluhové problematiky a finanční gramotnosti. 

 
Dárcovské certifikáty Občanské poradny 
 
V září 2010 odstartovala Občanská poradna vydávání dárcovských certifikátů, prostřednictvím 
kterých se snaží o získání dalších finančních prostředků na službu odborného sociálního 
poradenství. 

Zájemcům o podporu činnosti Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. jsou nabízeny 
certifikáty v hodnotě: 

 500 Kč (darovaná konzultace v rozsahu – 1 hodina) 
 3 000 Kč (darované konzultace v rozsahu – 1 den) 
 15 000 Kč (darované konzultace v rozsahu – 1 týden) 
 60 000 Kč (darované konzultace v rozsahu – 1 měsíc) 

 
Možné jsou libovolné kombinace výše uvedených certifikátů. Platbu lze přijmout v hotovosti 
nebo převodem. 

Daňové souvislosti: Možnost odpočtu daru ze základu daně - fyzické osoby (dary v úhrnné 
hodnotě min. 1 000 Kč za rok), právnické osoby (dary s minimální jednorázovou hodnotou od 2 
000 Kč). 
 

Dárci, kteří přispěli na provoz Občanské poradny při JR o.p.s. 
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Právnické osoby: 

DfK Group, a.s. 
 
Dárcům děkujeme za podporu služeb odborného sociálního poradenství Občanské poradny při 
Jihočeské rozvojové o.p.s. Bez jejich podpory a přízně bychom se neobešli. 

 

 

Personální zajištění služby, kontakty 
Službu zajišťuje tým sociálních pracovníků, právníků, dobrovolnice a supervizorky. 
 
Tel: 606 720 095 
Email: poradna@jr-spolecnost.cz 
Web: www.obcanskeporadenstvi.cz 
  

mailto:poradna@jr-spolecnost.cz
http://www.obcanskeporadenstvi.cz/
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2.2.2 Dluhový poradce při Jihočeské rozvojové o.p.s. 
 

Jihočeská rozvojová o.p.s. i v roce 2013 nabízela zpoplatněné poradenství v Dluhovém poradci. 
Poradna vznikla na základě poptávky, kdy osoby v úpadku chtěli zpracovat návrh na povolení 
oddlužení tzv. na klíč. 

Druhým ještě významnějším důvodem, byla skutečnost, že odborné sociální poradenství je 
nedostatečně financované z veřejných zdrojů. 

Dluhový poradce prostřednictvím zpoplatněných služeb, které jsou nejnižší v celém Jihočeském 
kraji, získává finanční prostředky na financování služeb Občanské poradny při Jihočeské 
rozvojové o.p.s., které jsou bezplatné. 
 

2.2.3 Mediační centrum DOHODA 
Mediační centrum DOHODA bylo otevřeno jako další poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. 
Služby poskytuje od počátku roku 2012. Jeho vznik, vlastní mediace i webové stránky podpořilo 
dotačně Statutární město České Budějovice. 
 
Cílová skupina 
Mediace je určena všem osobám, které jsou v konfliktu či sporu a chtěly by danou situaci řešit 
efektivně a předejít tak zdlouhavému soudnímu řízení. 
Je určena také těm, kteří potřebují uzavřít dohodu s někým kdo je jim blízký, a právě z tohoto 
důvodu nechtějí řešit věc soudní cestou. 
 
Mediace patří k technikám mimosoudního řešení sporů, jejím výstupem je oboustranně 
přijatelná dohoda, která je výsledkem společné práce účastníků mediace (stran sporu). 
 
V roce 2013 poskytlo Mediační centrum DOHODA 4 mediace v rozsahu 13 hodin, zcela 
bezplatně.  Jihočeská rozvojová o.p.s. na téma mimosoudního řešení sporů s akcentem na 
mediaci, vydala Nestranný Nezávislý Občasník REVERS v nákladu 1000 ks. 
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2.3 VZDĚLÁVÁNÍ JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ O.P.S. 
I v tomto roce společnost vzdělávala širokou veřejnost, sociální pracovníky či pracovníky 
v sociálních službách. 

2.3.1 Akreditované vzdělávání 
Jihočeská rozvojová o.p.s. je poskytovatelem zabezpečení a realizace akreditovaného vzdělávání 
v oblasti sociálních služeb. V roce 2013 realizovala následující kurzy: 
 

> Kvalita sociálních služeb 
> Trénování paměti seniorů 
> Prevence ohrožení syndromem vyhoření 

 
Celkem bylo vyškoleno 96 osob. Kurzy probíhaly v období leden až duben v rámci externích 
subdodávek v projektech financovaných z OP LZZ. 

Dále Jihočeská rozvojová v rámci vlastní činnosti realizovala 3 akreditované semináře zaměřené 
na finanční gramotnost a dluhovou problematiku, kde bylo proškoleno 35 osob zaměstnaných 
zejména ve státní správě a sociálních službách. 
 
 

2.3.2 Neakreditované vzdělávání 
Pracovníci Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. v roce 2013 realizovali 13 
neakreditovaných seminářů zabývajících se finanční gramotností a dluhovou problematikou. 
Semináře byly cílené na neziskový sektor a laickou veřejnost. Celkem bylo proškoleno více než 
300 posluchačů. 
 

2.4 TRH U VRBY 
 
Jihočeská rozvojová o.p.s. od roku 2011 realizuje rodinný farmářsko - řemeslný Trh U vrby 
s doprovodným kulturním programem. Trh se koná každou druhou sobotu (s výjimkou letních 
prázdnin), vždy od 7.00 do 12.00 hodin ve dvoře budovy Riegrova 51 v Českých Budějovicích. 
Trhy a doprovodný kulturní program celkově oživují dění v jedné z historických částí města 
České Budějovice a nabízí zajímavé sobotní dopoledne občanům města, zejména rodinám 
s dětmi. Trh i doprovodný kulturní program mají vysokou návštěvnost. 
V roce 2013 byl kulturní program zaměřený na ukázky tradičních řemesel, jako jsou perníkářství, 
hrnčířství, řezbářství, práce s vlnou, šperkařství, košíkářství a další. Pravidelnou součástí trhu je 
divadelní představení pro děti, tvůrčí dílna, vystoupení tanečníků, ohrádka s živými zvířátky 
nebo Tvůrčí márket pod střechou zaměřený na rukodělné výrobky. 

V roce 2013 se od dubna do prosince, s výjimkou července a srpna, uskutečnilo celkem 13 trhů. 

V roce 2013 Trh U vrby finančně podpořil Jihočeský kraj v rámci grantového programu Podpora 
živé kultury částkou 30 000,- Kč, která byla určena na zajištění kulturních aktivit. 
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3 PARTNEŘI SPOLEČNOSTI 
 

V roce 2013 měla Jihočeská rozvojová o.p.s. opět možnost 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. 

3.1 Právnické osoby
AgEnDa o.s. 
ARTEGRA Werkstätten gGmbH 
Asociace občanských poraden 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
Azylový dům Strakonice 
Bedex s.r.o. 
Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy 
City Gastro 
Český rozhlas České Budějovice 
Dansen a.s. 
DfK Group a.s. 
Diecézní charita České Budějovice 
Domov sv. Anežky v Čihovicích 
Employment Service, a.s. 
ERUDICO s.r.o. 
Exekutorský úřad České Budějovice 
Fokus České Budějovice, o.s. 
TV GIMI, a.s. 
Česká televize 
Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna 
CHD Spektrum s.r.o. 
ICOS Český Krumlov, o.s. 
Jihočeská hospodářská komora 
Jihočeské centrum pro mediaci a spolupráci 
Jihočeský kraj 
Krajský soud v Českých Budějovicích 
KP projekt s.r.o. 
Krizové centrum pro děti a rodinu, o.s. 
Ledax o.p.s. 
Magistrát města České Budějovice 
Město Český Krumlov 
Město Prachatice 
Město Trhové Sviny 
Město Třeboň 
Město Vimperk 
Městská charita České Budějovice 
Nadace rozvoje občanské společnosti 
Občanská poradna Remedium 
Obecní úřad Borek 
Obecní úřad Hrdějovice 
Oblastní charita Třeboň 
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj 
a Vysočinu 

Poradna pro občanství, občanská a lidská 
práva, o.s. 
Prevent, o.s. 
Probační a mediační služba České Budějovice 
Remedium, o.s. 
Sdružení na ochranu nájemníků 
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 
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3.2 Fyzické osoby 
Ing. Ivan Loukota 
Ing. Pavla Koubová Nováková 
Ing. Zdeněk Daňha 
Mgr. Jan Šesták 
Mgr. Petra Zimmelová 
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4 ROČNÍ UZÁVĚRKA 2013 
 

Vývoj a konečný stav fondů o.p.s. 

Vlastní jmění společnosti tvoří vklad zakladatele ve výši 400 500,- Kč + hodnota webového portálu ve 

výši 204 000,- mínus odpisy portálu ve výši 163 200,- (rok 2010-2013). Vlastní jmění k 31. 12. 2012 

má hodnotu 441 300,- Kč 

Výsledek hospodaření společnosti v roce 2012 byl zisk ve výši 1 003 tis. Kč a byl zaúčtován na účet 

911 - Fondy. Počáteční stav účtu byl 612 tis. Kč, končený stav účtu k 31. 12. 2013 je 1 615 tis. Kč. 

Výsledkem hospodaření roku 2013 je zisk ve výši 1 805 tis. Kč. 

Společnost nemá dlouhodobé závazky. 

 

Základ daně a jeho snižování 

V roce 2012 i 2013 byl ke snížení základu daně použit §20 odst. 7 ZDP. 

Daňová úspora za rok 2012 ve výši 57 000,- Kč byla použita ke krytí nákladů činnosti, z které příjmy 
nejsou předmětem daně již v roce 2013. 

Daňová úspora za rok 2013 ve výši 57 000,- Kč bude použita ke krytí nákladů činnosti, z které příjmy 
nejsou předmětem daně ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. 

 
Stav majetku k 31. 12. 2013 v tis. Kč 
Dlouhodobý nehmotný majetek – webový portál 204 
Finanční majetek 324 
Pohledávky z obch. vztahů  
- z toho není žádná více než 60 dnů po splatnosti 

4 

Nárok na dotace 8 491 
Drobný hm. majetek do 40 tis. Kč  neuvedený v rozvaze 940 
 

Stav závazků k 31. 12. 2013 v tis. Kč 

Závazky k dodavatelům 328 
Závazky z půjček 0 
Závazky k zaměstnancům 209 
Zúčt. s institucemi soc. zab. 97 
Ostatní daně 27 
Daň z příjmu 52 
Přehled o peněžních příjmech a výdajích v tis. Kč 
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PZ v pokladně a na běžném účtu k 1. 1. 2013 + 93 

Příjmy celkem: + 9 181 

z toho: 

faktury vydané (zaplacené) + 1 452 

přijaté dotace, dary + 5 027 

přijaté půjčky + 1 014 

ostatní příjmy (pokladna příjem, úroky, …) + 1 688 

Výdaje celkem   - 8 950 

z toho: 

faktury přijaté (zaplacené)   - 1 282 

splacené půjčky – 2 453 

ostatní výdaje (pokladna výdej, poplatky, mzdy…)   - 5 215 

KZ v pokladně a na běžném účtu k 31. 12. 2013 + 324 

Doplňující informace: v tis. Kč 

výnosy z doplňkové činnosti 1 405 
dotace 3 599 
dary 1 767 
vlastní jmění 441 

počet zaměstnanců 9 hlavní pracovní poměr 
70 dohod 

 

Dotace: 
- pocházejí ze zdrojů: (v tis. Kč) 

Evropské unie 1 985 
Státního rozpočtu České republiky 1 104 
Grantu Jihočeského kraje 30 
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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. Hospodářská č. Celkem 
Spotřeba materiálu 133 6 139 
Cestovné 13 2 15 
Reprezentace 6 0 6 
Služby 834 220 1 054 
Osobní náklady 

- z toho náklady ředitel 
2 978 
421 

596 3 574 

Ostatní náklady 160 7 167 
Náklady celkem 4 124 831 4 955 
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5 ZPRÁVA AUDITORA 
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Jihočeská rozvojová o.p.s. 
Riegrova 1756/51 

370 01 České Budějovice 
www.jr-spolecnost.cz 

IČ: 260 77 540 
Společnost je zapsaná u Rejstříkového soudu o.p.s. vedeného Krajským soudem 

v Českých Budějovicích, oddíl O vložka 94. 
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