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Vážení kolegové, kolegyně, přátelé, vážení čtenáři,

je mi ctí Vás všechny na tomto místě pozdravit a v krátkosti Vás uvést do dění v uplynulém roce 2018.

Již vánoční setkání v roce 2017 nám naznačovalo, že nastanou změny. Tehdy se to zdálo možná 
úsměvné, když námi vypouštěné oříškové lodičky se svíčkami zůstaly u sebe, jiné zhasínaly či odplouvaly. 
Daná předpověď se vyplnila. Měli-li bychom pak popsat uplynulý rok jedním slovem, asi bychom ho 
označili rokem “změny”.

V roce 2018 jsme prošli mnoha změnami, prodělali jsme jakési období puberty. ZMĚNY se týkaly hlavně 
personálu. Někteří kolegové nás opustili, jiné jsme pak přivítali mezi námi. Pozitivním však je, že se naše 
interní změny nijak nedotkly ani našich klientů ani kvality námi poskytovaných služeb. V nad cházejícím 
roce Jihočeská rozvojová o.p.s. „dostane občanský průkaz“, bude jí už patnáct let. 

Avizované, byť jen symbolické převzetí občanského průkazu vnímáme jako krůček k dospělosti                            
a vidíme v něm stabilitu a jistotu zdravé a v základech pevné společnosti. Za to patří díky hlavně všem 
báječným zaměstnancům, dále pak klientům za projevenou důvěru a spolupráci a v neposlední řadě 
také všem dalším podporujícím subjektům, jako je například skupina DfK Group, jejíž jsme součástí.

Děkujeme všem, a to moc!

Za tým Jihočeské rozvojové Ladislav Němeček,
klíčový pracovník Služeb pro pěstouny
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa:  Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
E-mail:   info@jihoceskarozvojova.cz
Web:   www.jihoceskarozvojova.cz
Bankovní spojení: 191973066/0300
IČ:   260 77 540
DIČ:   CZ26077540

V průběhu roku 2018 nedošlo ke změně zakládací listiny a ani ke změnám ve složení správní a dozorčí 
rady a změně osoby ředitele společnosti.
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PRACOVNÍ TÝM

Pracovníci na hlavní pracovní poměr:

Mgr. Lenka Bicanová 
Mgr. Olena Bilous
Bc. Andrea Hájíčková
Bc. Daniel Hammerlindl
Mgr. et Bc. Petra Kámenová
Zuzana Mácová, DiS.
Bc. Ladislav Němeček, DiS.
Bc. Martina Zimmelová, DiS.

Aktivity společnosti

PROJEKTOVÁ ČINNOST 2018

V roce 2018 i v předešlých letech jsme úspěšně žádali v rámci dostupných dotačních programů. Podporu pro 
realizaci nabízených služeb jsme získali ze strany Jihočeského kraje a Magistrátu města České Budějovice. 
Na činnosti vykonávané v rámci pověření Jihočeského kraje k výkonu sociálně právní ochrany dětí jsme získali 
podporu z programů Ministerstva práce a sociálních věci ČR. V roce 2018 jsme realizovali několik projektů 
podpořených ze strukturálních fondů EU.  
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Projekty realizované v roce 2018

Název projektu Donátor
Termín 

realizace
Získaná 
dotace

§ 37 Odborné sociální poradenství Jihočeský kraj
1. 1. 2018-

31. 12. 2018
639 000 Kč

Vím jak na to Jihočeský kraj
1. 1. 2018-

31. 12. 2018
103 000 Kč

Odborná pomoc ohrožené rodině Jihočeský kraj
1. 1. 2018-

31. 12. 2018
102 000 Kč

Akreditovaná poradna v oddlužení (návazná služba 
na dluhové odborné sociální poradenství)

Jihočeský kraj
1. 1. 2018-

31. 12. 2018
100 000 Kč

Řešení dluhové pasti za pomoci dluhového experta                    
v Občanské poradně

Magistrát města                    
České Budějovice

1. 1. 2018-
31. 12. 2018

150 000 Kč

Akreditované poradenství v oddlužení                          
(mimo odborné soc. poradenství)

Magistrát města                    
České Budějovice

1. 1. 2018-
31. 12. 2018

90 000 Kč
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Dlouhodobé projekty

Název projektu Donátor
Termín 

realizace
Získaná 
dotace

Multioborová spolupráce v oblasti sociálně právní 
ochrany dětí 

Operační program 
Zaměstnanost

1. 6. 2017-
31. 5. 2019

1 067 523,75 Kč

Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň
2019-2021

Operační program 
Zaměstnanost

1. 10. 2017-
31. 7. 2019

1 315 865,75 Kč

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP 
Český Krumlov 2019-2021

Operační program 
Zaměstnanost

1. 10. 2017-
31. 7. 2019

1 409 493,75 Kč

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb               
na území ORP Trhové Sviny 2019-2021

Operační program 
Zaměstnanost

1. 10. 2017-
31. 7. 2019

1 492 268,75 Kč

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP 
Vysoké Mýto 2019-2021

Operační program 
Zaměstnanost 

1. 10. 2017-
31. 7. 2019

1 597 743,75 Kč

Školení, koučink a integrační modely pro 
poradce/ poradkyně pro nezaměstnané nad 
50 let Jihočeském kraji a Horním Rakousku                 
(Iniciativa 50+)

INTERREG V-A 
Rakousko – Česká 

republika

duben 2017-
září 2018

77 851 Euro

Naproti rodině v Jihočeském kraji 
Operační program 

Zaměstnanost
1. 1. 2018-

31. 12. 2020
3 602 372,50 Kč
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Komunitní plánování sociálních služeb

Registrační čísla projektů: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006589; CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/000653 
3; CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531; CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586

Operační program Zaměstnanost

Realizační období: 1. 10. 2017-31. 7. 2019

Komunitní plánování je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby 
odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Zapojuje všechny účastníky systému 
sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních 
služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje 
rozhodování řídících a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci.

V současné době Jihočeská rozvojová o.p.s. realizuje projekty komunitního plánování celkem ve 4 obcích 
s rozšířenou působností.  V ORP Třeboň, Trhové Sviny a Český Krumlov vznikne díky projektům již třetí 
generace komunitních plánů. V ORP Vysoké Mýto bude vytvořen první komunitní plán rozvoje sociálních 
služeb. Všechny uvedené projekty byly podpořeny z prostředků EU prostřednictvím Evropského 
sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektů začala v říjnu 2017.
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Multioborová spolupráce v sociálně právní ochraně dětí

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003785
Operační program Zaměstnanost
Realizační období: 1. 6. 2017-31. 5. 2019

Aktivity projektu:

1. zmapovat u pověřených osob pracovní postupy zaručující řádný výkon činností poskytovaných                     
v souladu se Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí (4 kulaté stoly),

2. zmapovat u OSPOD pracovní postupy zaručující řádný výkon činností poskytovaných se zákonem 
SPOD (3 kulaté stoly),

3. analýzy výstupů pracovních setkání u pověřených osob a OSPOD,
4. dvoudenní workshop,
5. tvorba příkladů dobré praxe.

V roce 2018 proběhly následující aktivity:

Kulatý stůl téma: INFORMOVANOST se konal dne 1. března 2018. Zúčastnilo se ho 8 pracovníků 
OSPOD a 7 pracovníků doprovázejících organizací (pověřených osob);

Kulatý stůl téma: ČERPÁNÍ STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE se konal dne                       
18. 6. 2018. Zúčastnili se ho 4 pracovníci OSPOD a 6 pracovníků doprovázejících organizací   
(pověřených osob);

Dvoudenní workshop, který se konal ve dnech 1.-2. 10. 2018 ve Sporthotelu Barborka v Hluboké 
nad Vltavou.  Workshopu se účastnili jak pracovníci OSPOD tak pracovníci doprovázejících organizací 
(pověřených osob).
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Iniciativa 50+

Plný název projektu: Školení, koučink a integrační modely pro poradce/poradkyně pro nezaměstnané 
nad 50 let v Jihočeském kraji a Horním Rakousku 

Registrační číslo projektu: ATCZ68

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

Realizační období:  1. 4. 2017-30. 9. 2018

Projekt byl realizován společně Institutem na podporu vzdělávání Horního Rakouska    
Berufsförderungsinstitut  Oberösterreich v Linci a Jihočeskou rozvojovou o.p.s. v Českých Budějovicích.

V rámci nadregionální sítě, jejíž základ tvoří strategičtí partneři realizátorů projektu, jsme sledovali                    
následující cíle:

1. čelit rostoucí nezaměstnanosti věkové skupiny 50+,
2. rozvíjet, vyměňovat a šířit dobré přístupy firem a veřejných institucí, které udržují tyto skupiny osob  

v aktivním pracovním procesu,
3. urychlovat komunikaci mezi politickými, administrativními, ekonomickými, sociálními a občansko-

společenskými aktéry v celém regionu.

Cílem bylo realizovat 8 společných přeshraničních školení a projektovou konferenci. Vznikla odborná 
příručka a byla vybudována síť expertů.
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V roce 2018 proběhly následující aktivity:

 - realizace vzdělávacích modulů na téma Age Managementu, WAI- Indexu pracovní schopnosti, Best  
 Practice z firem,

 - vznik společné přeshraniční příručky Praktické příklady, doporučení, praktické aplikace trh práce                          
 a stárnutí populace - strategie řízení zohledňující věk pracovníků.

PORADENSTVÍ
Jihočeská rozvojová o.p.s. poskytovala prostřednictvím Občanské poradny velké spektrum poradenství 
v různých oblastech práva.  V rámci získané akreditace Ministerstva spravedlnosti poskytovala i nadále 
služby v oddlužení, a to zejména sepsání a podání návrhu. Poradenství bylo poskytováno i v rámci 
Mediačního centra DOHODA.
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Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.  

Statistiky odborného sociálního poradenství:

V roce 2018 navštívilo Občanskou poradnu 510 klientů, z toho 186 mužů a 324 žen.

Klientům bylo poskytnuto celkem 962 konzultací a celkem 2353 intervencí. 
(1 intervence= 30 min.)

Nejčastěji se na Občanskou poradnu obraceli klienti s dotazy týkajícími se dluhové problematiky                
(celkem 317 těchto klientů) a bylo jim poskytnuto 464 konzultací. O odborné sociální poradenství                                                                                           
v Občanské poradně zájem stále stoupá.

Akreditované služby v oblasti oddlužení

V rámci akreditace Jihočeská rozvojová o.p.s. provádí sepis a podání návrhu na povolení oddlužení zcela 
zdarma. Tato služba je u klientů velice poptávaná. V roce 2018 bylo podáno 36 návrhů na povolení oddlužení 
se 100% úspěšností. Oddlužení je cesta k řešení dluhové pasti a jsme rádi, že i nadále můžeme touto cestou 
klientům pomáhat v jejich nepříznivé situaci.
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Mediační centrum DOHODA 

V roce 2017 proběhlo v MC DOHODA 137 hodin mediací, které byly hrazeny stranami, či na ně                         
v určitých situacích přispívalo Statutární město České Budějovice (vždy se jednalo o dohodu rodičů ve věci 
úpravy poměrů k nezletilým dětem). Strany si z mediace odnášely mediační dohodu, kterou podepsaly 
spolu s mediátorem. V případě, že mediační dohoda nebyla vypracována, odnášely si upravené oblasti 
spolupráce formou mediačního zápisu. Ze statistik vyplývá, že strany pro kompletní dohodu (zahrnující 
úpravu poměrů k nezletilým dětem – plán péče, výživné; rozdělení společného jmění manželů a úpravu 
bydlení po rozvodu) využijí průměrně 7 až 9 hodin mediace. Jedna hodina mediace stojí 800,- Kč (každá 
strana hradí 50 % z ceny). Výnos z mediací pomáhá Jihočeské rozvojové o.p.s. spolufinancovat ostatní 
poradenské služby (Občanskou poradnu a Akreditované služby v oddlužení).
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Středisko SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

Středisko Služby pro pěstouny v roce 2018 oslavilo pátý rok fungování a dalo by se říci, že pro středisko 
to byl rok stabilizující. Jak v oblasti stability pracovníků, tak i v pracovních postupech, které jsme                            
v tomto roce kotvili do praxe. V závěru roku došlo k rozdělení pracovních úvazků a to tak, že pracovníci 
Jihočeské rozvojové pracují pouze v jedné službě a mohou se jí plně věnovat a úvazky nedělí.

Naše služby využívalo celkem 46 rodin, přičemž s 5 rodinami byla v průběhu roku ukončená spolupráce 
(ať už z důvodu zletilosti, nebo ukončení péče o svěřené dítě).

Klíčoví pracovníci, kteří s rodinami v rámci doprovázení pracují, byli s rodinami v osobním kontaktu  
více než 220krát. I v tomto roce probíhaly ve středisku Služby pro pěstouny asistované kontakty, které 
umožňují dětem v pěstounské péči být v kontaktu s rodiči či jinými příbuznými dítěte. Konkrétně se                      
s naší asistencí potkávaly s příbuznými pravidelně 3 děti ve 3 rodinách, celkově v rámci střediska Služby 
pro pěstouny je 83 % dětí v kontaktu s biologickou rodinou. V rámci pěstounské péče na přechodnou 
dobu rodiny přijaly 4 děti. Během roku 2018 jsme pro pěstouny zrealizovali 7 vzdělávacích aktivit, z čehož 
byla jedna víkendová a proběhla ve Veselí nad Lužnicí. Celkem se všech vzdělávacích akcí střediska 
zúčastnilo 144 osob.

Statistika doprovázených pěstounských rodin za rok 2018:
Počet rodin: 46
Počet pěstounů: 60, z toho 14 párů
Děti v pěstounské péči: 67
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Středisko NAPROTI RODINĚ 

Rok 2018 byl pro Jihočeskou rozvojovou o.p.s. třetím rokem doprovázení klientů v rámci služeb                                   
s názvem Naproti rodině. Služby byly a jsou určeny ohroženým rodinám s nezletilými dětmi žijícím na 
území Jihočeského kraje. Odbornou pomoc s řešením situace jsme poskytovali také pracovníkům 
OSPOD a jiným organizacím.

Klient byl pro nás vždy rovnocenným partnerem. Jako prostředek k dosažení cílů sloužila oboustranná 
důvěra a otevřenost a naši pracovníci přistupovali ke klientům s lidskostí a empatií. Klienty přijímali                      
s pochopením, takové, jací jsou, a respektovali jejich práva, oprávněné zájmy a svobodnou vůli. Cílem 
nikdy nebylo nikoho měnit ani hodnotit, ale zlepšit jeho situaci.

Stejně jako v loňském roce i v roce 2018 jsme se potýkali s personálními změnami, ale i přesto se nám 
podařilo tým stabilizovat a dovolím si říci, že kvality služeb se změny nijak nedotkly.

Cíle jsme naplňovali nabídkou komplexních služeb, které u nás všichni mohli využívat zcela bezplatně. 
Našimi stěžejními službami byly:

•	 podpora a posílení rodiny (terénní práce v přirozeném prostředí rodiny),
•	  asistované služby (asistovaná setkávání/předávání),
•	  realizace rodinných konferencí.
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V rámci nabízených služeb pomohli naši pracovníci v roce 2018 celkem 32 rodinám a podpořili tak 
115 osob, z toho 67 nezletilých dětí (podpora a posílení rodiny: 24 rodin, asistované služby: 8 rodin, 
realizace rodinných konferencí: 0 rodin). Klíčoví pracovníci rodiny pravidelně navštěvovali přímo v místě 
jejich bydliště a pracovali na zakázkách OSPOD a taktéž individuálních zakázkách, případně byli účastni při 
asistovaných setkáních dítěte s rodičem.

V případě služby podpora a posílení rodiny byli naši pracovníci v kontaktu s klienty více než 400x, v porovnání 
s loňským rokem se počet návštěv téměř 2x zvýšil.

V rámci asistovaných služeb se podařilo v uplynulém roce pomoci v setkání rodičům a dětem celkem 67x.

V uplynulém roce nebyla realizovaná žádná rodinná konference. Služba byla poptávána 2x,  ale 
administrátorem rodinných konferencí nebyla situace vyhodnocená jako vhodná pro řešení tímto způsobem, 
a ve druhém případě byla situace rodiny mimo působnost JčK. Pro zvýšení povědomí o tomto nástroji se 
Jihočeská rozvojová o. p. s. účastnila v daném roce natáčení pořadu České televize „Rodina je nejvíc“.

Díky spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského kraje jsme mohli i v roce 2018 distribuovat mezi naše 
klienty kromě jiné pomoci, informací apod. i potravinovou pomoc. V roce 2018 jsme tak potravinovou banku 
navštívili celkem 31x a odebrali jsme potraviny v celkovém množství 5 222,66 kg za 236.515 Kč. Zhruba 1x 
za 14 dnů jsme měli možnost podpořit 10 rodin touto formou pomoci.

Věříme, že klienti zvládnou sami hodně, ale s naší pomocí mohou dokázat ještě více a hlavně snáze, 
ukážeme jim cestu. 
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Vzdělávání

Jihočeská rozvojová spolupracovala se školami a dalšími neziskovými organizacemi, kde uspořádala pro 
osoby z cílových skupin vzdělávání.

Občanská poradna realizovala vzdělávání zejména v  dluhové a spotřebitelské problematice:

Termín kurzu  Název kurzu       Časová dotace
   (organizace)

14. 3.-15. 3.  2018 Kurz finanční gramotnosti                  12  hodin
   (České Velenice)            
19. 3. 2018  Rodinný rozpočet a dluhová problematika   2 hodiny
   (Centrum na podporu integrace cizinců ČB)
12. 6. 2018  Základy dluhového poradenství    3 hodiny
   (Strakonice - Fokus)     
16. 7. 2018  Spotřebitelská problematika      3 hodiny
   (Strakonice - Fokus) 
7. 8. 2018  Osa zadlužení, osa exekucí     3 hodiny
   (Strakonice - Fokus)   
24. 10. 2018  Problematika bydlení a předlužení v důsledku    3 hodiny
   dědění a darování 
   (ČB - Poradenské centrum Máj) 
7. 11.-8. 11. 2018  Rodinný rozpočet, exekuce, oddlužení   12 hodin
   (České Velenice) 



20

Partneři společnosti

V roce 2018 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, realizovali                            
s námi různé aktivity nebo využili našich služeb, patří upřímné poděkování.

Právnické osoby

Asociace občanských poraden
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Bílý kruh bezpečí
Centrum na podporu integrace cizinců v Českých Budějovicích
Český rozhlas České Budějovice
DfK Group a.s.
Diecézní charita České Budějovice
Fokus České Budějovice z.ú.
TV GIMI, a.s.
Česká televize
Jihočeská hospodářská komora
Jihočeský kraj
Krajský soud v Českých Budějovicích
KP projekt s.r.o.
Ledax o.p.s.
Magistrát města České Budějovice
Město Český Krumlov
Město Kaplice
Město Prachatice
Město Trhové Sviny
Město Třeboň
Město Vimperk
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Město Vodňany
Město Vysoké Mýto
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Prevent 99, z.ú.
Probační a mediační služba České Budějovice
Remedium Praha, o.p.s.
Sdružení na ochranu nájemníků
Teologická fakulta Jihočeské univerzity
THEIA - krizové centrum o.p.s.
TUDYTAM, zapsaný spolek
Úřad práce České Budějovice

Fyzické osoby

Ing. Ivan Loukota
Ing. Pavla Koubová Nováková
Ing. Zdeněk Daňha
Mgr. Petra Zimmelová
Veronika Pačesová, DiS.
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Účetní závěrka 2018 a zpráva auditora

Jihočeská rozvojová o. p. s. IČO: 260 77 540

Riegrova 1756/51

České Budějovice

370 01

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

K 31. 12. 2018
(v celých tisících Kč)

označ. AKTIVA Stav k 1. dni Stav k posled. dni
účetního období účetního období

AKTIVA 10 891 6 800

A. Dlouhodobý majetek celkem 155 85

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 553 553

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 553 553

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -398 -468

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -398 -468

B. Krátkodobý majetek celkem 10 736 6 715

B.II. Pohledávky celkem 5 229 2 117

1. Odběratelé 81 316

4. Poskytnuté provozní zálohy 36 57

17. Jiné pohledávky 5 112 1 744

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 5 502 4 594

1. Peněžní prostředky v pokladně 3 19

2. Ceniny 1 1

3. Peněžní prostředky na účtech 5 498 4 574

B.IV. Jiná aktiva celkem 5 4

1. Náklady příštích období 5 4
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Jihočeská rozvojová o. p. s., IČO 260 77 540

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2018

označ. PASIVA Stav k 1. dni Stav k posled. dni
účetního období účetního období

PASIVA 10 891 6 800

A. Vlastní zdroje celkem 2 671 2 883

A.I. Jmění celkem 4 774 5 016

1. Vlastní jmění 555 486

2. Fondy 4 219 4 530

A.II. Výsledek hospodaření celkem -2 103 -2 133

1. Účet výsledku hospodaření 0 281

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 311 0

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -2 414 -2 414

B. Cizí zdroje celkem 8 220 3 917

B.III. Krátkodobé závazky celkem 8 220 3 917

1. Dodavatelé 152 177

5. Zaměstnanci 239 258

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění

136 138

8. Daň z příjmů 6 1

9. Ostatní přímé daně 41 37

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 7 597 3 247

17. Jiné závazky 0 2

22. Dohadné účty pasivní 49 57

Okamžik sestavení: 29. 5. 2019

Podpisový záznam: ..........................................................
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Jihočeská rozvojová o. p. s. IČO: 260 77 540

Riegrova 1756/51 Účetní období: 1.1.2018 až 31.12.2018

České Budějovice

370 01

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

(DRUHOVÉ ČLENĚNÍ)

K 31. 12. 2018
(v celých tisících Kč)

označ. TEXT Činnost hlavní Činnost hospodářská Celkem

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 476 0 2 476

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovatelných dodávek

228 0 228

4. Nákady na cestovné 43 0 43

5. Náklady na reprezentaci 5 0 5

6. Ostatní služby 2 200 0 2 200

III. Osobní náklady 5 709 0 5 709

10. Mzdové náklady 4 267 0 4 267

11. Zákonné sociální pojištění 1 312 0 1 312

13. Zákonné sociální náklady 120 0 120

14. Ostatní sociální náklady 10 0 10

V. Ostatní náklady 16 0 16

22. Jiné ostatní náklady 16 0 16

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

70 0 70

23. Odpisy dlouhodobého majetku 70 0 70

VII. Poskytnuté příspěvky 6 0 6

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami

6 0 6

VIII. Daň z příjmů 1 0 1

29. Daň z příjmů 1 0 1

Náklady celkem 8 278 0 8 278

B. Výnosy

I. Provozní dotace 7 555 0 7 555

1. Provozní dotace 7 555 0 7 555

II. Přijaté příspěvky 1 0 1

3. Přijaté příspěvky (dary) 1 0 1

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 931 0 931

IV. Ostatní výnosy 72 0 72

7. Výnosové úroky 2 0 2

10. Jiné ostatní výnosy 70 0 70

Výnosy celkem 8 559 0 8 559

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 282 0 281

D. Výsledek hospodaření po zdanění 281 0 281

Okamžik sestavení: 29. 5. 2019

Podpisový záznam: ..........................................................
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Příloha v účetní závěrce, strana 1/9

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
k 31. 12. 2018

Jihočeská rozvojová o. p. s.
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I. Základní údaje

Název účetní jednotky: Jihočeská rozvojová o. p. s.

Sídlo: Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice

Datum vzniku: 30. 6. 2004
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IČO: 260 77 540

Statutární orgán: Miloslava Hanousková, ředitelka od 10. 3. 2011

Nina Mocová, ředitelka od 21. 2. 2019

Správní rada: Lenka Suková, předsedkyně do 19. 2. 2019, poté členka

Libuše Smolíková, členka

Dana Kalistová, členka do 19. 2. 2019, poté předsedkyně

Dozorčí rada: Blanka Toulová, předsedkyně do 19. 2. 2019, poté členka

Naděžda Boušková, členka do 19. 2. 2019, poté předsedkyně

Pavla Koubová Nováková, člen

Hlavní činnost: Podpora sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje

Podpora rozvoje lidských zdrojů

                Podpora přeshraniční spolupráce

Doplňková hlavní činnost: Zprostředkování obchodu a služeb

Činnost poradců – ekonomických, finančních, podnikatelských 

Pořádání kurzů, školení lektorské činnosti

Účetní období: kalendářní rok

Kategorie účetní jednotky: mikro 

Zakladatel: do 4. 3. 2019 Zdeněk Daňha

od 4. 3. 2019 DfK Group a. s., IČO 280 69 234, Riegrova 1756/51, 
370 01 České Budějovice

Přiložená individuální účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“) a 
prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 
není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění platném pro rok 2018 a 2017 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“).
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II. Obecné účetní zásady
II.1. Dlouhodobý majetek
V dlouhodobém nehmotném majetku se eviduje nehmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 
rok a s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč.

Dlouhodobý nehmotný majetek je rovnoměrně odpisován následující počet let:

Kategorie Počet let odpisování

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5 let

II.2. Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Společnost běžně v souladu s vyhláškou 
netvoří opravné položky. O případné tvorbě opravných položek může rozhodnout ředitel. 

II.3. Cizoměnové transakce

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich 
vzniku. K datu účetní závěrky se zůstatky majetku a závazků v cizích měnách přepočítávají kurzem 
České národní banky.

II.4. Časové rozlišení

Společnost účtuje o nákladech, výnosech, výdajích a příjmech příštích období podle časové 
souvislosti.

II.5. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění se účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně 
nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo účelových investičních 
darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 649 – Jiné ostatní výnosy současně s 
účtováním odpisů.

II.6. Přijaté dary

Přijaté individuální dary se účtují ke dni přijetí buď přímo ve prospěch výnosů na účet 682 – Přijaté 
příspěvky/dary (velmi specifický účel, je zřejmé jejich použití v daném účetním období) nebo ve 
prospěch fondu 911 – Fond darů na hlavní činnost a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 –
Bankovní účet. Průběžně, popř. nejpozději k rozvahovému dni, Společnost účtuje o použití darů z 
fondu podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 681 – Přijaté dary. Společnost pro 
zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího 
zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty (použití individuálních darů z fondu má charakter 
přijatých příspěvků - darů). Vykazovaný stav fondu individuálních darů odpovídá výši doposud 
neutracených darů. 

II.7. Přijaté dotace

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního 
rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod. 

O těchto prostředcích se účtuje při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, popřípadě rovnou ve 
výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celá přijatá částka dotace do konce roku utracena, 
je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu skupiny 34 – Závazky vůči státnímu rozpočtu. V 
případě, že je utraceno v rámci dotovaného projektu více, než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje
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se o dohadné položce na vrub účtu 388 – Dohadné položky ve prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby 
výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.

II.8. Jmění

Zisk za rok 2017 ve výši 311 tis. Kč byl zaúčtován na účet 911: Fondy.

Vlastní jmění společnosti tvoří vklad zakladatele ve výši 400 500 Kč, hodnota El. katalogu sociálních 
služeb v regionu Český Krumlov ve výši 31 024 Kč a hodnota El. katalogu sociálních služeb v regionu 
Třeboň ve výši 54 000 Kč.

Převážnou část zůstatku jmění tvoří fond, vytvářený kumulací zisků minulých let.

II.9. Daň z příjmů

Společnost je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). 

II.10. Změny účetních metod

Z důvodu srovnatelnosti došlo v letošní rozvaze k převykázání následujících částek k 1. 1. 2018, které 
byly v loňské rozvaze vykázány v nesprávných položkách:

tis. Kč pol. 2018 název 2018 pol. 2017 název 2017

49 B.III.22. Dohadné účty pasivní B.II.6. Dohadné účty pasivní 
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III. Doplňující údaje k výkazům

III.1. Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční 
zůstatek Přírůstky Úbytky Převody Konečný 

zůstatek
Ostatní DNM 553 0 0 0 553

Celkem 2018 553 0 0 0 553

Celkem 2017 553 0 0 0 553

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY
Počáteční
zůstatek Odpisy Úbytky Převody Konečný 

zůstatek
Opravné 
položky

Účetní 
hodnota

Ostatní DNM -398 -70 0 0 -468 0 85

Celkem 2018 -398 -70 0 0 -468 0 85

Celkem 2017 -329 -70 0 0 -398 0 155

Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří webový portál a dva elektronické katalogy.

III.2. Majetek neuvedený v rozvaze

Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč neuvedený v rozvaze eviduje společnost ve výši 1 257 tis. Kč.

III.3. Pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů se týkají poskytnutých služeb ve skupině a externím odběratelům. 
Jedná se o krátkodobé pohledávky, vesměs do splatnosti.

Zůstatek Jiných pohledávek sestává z nároků na dotace různých projektů.

III.4. Krátkodobé závazky

Závazky ke státnímu rozpočtu jsou představovány nezúčtovanou částí dotací na projekty.

III.5. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění

Společnost žádné takové dluhy po splatnosti neeviduje. 

III.6. Závazky nevykázané v rozvaze

Společnost neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.
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III.7. Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců 

Kategorie 2018 2017

Průměrný počet zaměstnanců 11 7

z toho vedoucích zaměstnanců 3 3

Osobní náklady

v tis. Kč 2018 2017

zaměstnanci vedoucí 
zaměstnanci

zaměstnanci vedoucí 
zaměstnanci

Mzdové náklady 3 252 1  015 1 237 1 199

Zákonné sociální 
pojištění

971 341 388 405

Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0

Zákonné sociální náklady 90 30 30 22

Ostatní sociální náklady 8 2 2 2

Členům orgánů v roce 2018 a v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, 
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.

Počet členů správní a dozorčí rady mající pracovní poměr ve společnosti v roce 2017: 0

Počet členů správní a dozorčí rady mající pracovní poměr ve společnosti v roce 2018: 0

Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami 
nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela 
za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

Orgán Jméno Účast ve společnosti

Správní rada Bc. Lenka Suková
Telura a.s.

DfK Group a.s.

Dozorčí rada

Blanka Toulová
Telura a.s.

DfK Group a.s.

Ing. Pavla Koubová Nováková
DfK Group a.s.

Telura a.s.
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III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem

Druh služeb tis. Kč 2018 tis. Kč 2017

Audit účetní závěrky 30 24

Jiné ověřovací služby 0 0

Daňové poradenství 0 0

Jiné neauditorské služby 0 0

Celkem 0 0

III.9. Zástavy a ručení

Majetek Společnost není zatížen žádným zástavním právem. Společnost neposkytla ani nepřijala 
žádná ručení.

III.10. Přijaté dotace

Poskytovatel - Projekt tis. Kč 2018

Státní rozpočet ČR - Občanská poradna 471

Státní rozpočet ČR - Pěstounské rodiny 1 548

Státní rozpočet ČR - Rodina 1 704

Státní rozpočet ČR - Komunitní plánování 2 343

Jihočeský kraj - Občanská poradna 268

Jihočeský kraj - Rodina 205

Magistrát města České Budějovice - Občanská poradna 240

Asociace občanských poraden – Občanská poradna 65

EU – Interreg V-A – Přeshraniční spolupráce 711

Celkem 7 555
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Poskytovatel - Projekt tis. Kč 2017

Státní rozpočet ČR - Občanská poradna 429

Státní rozpočet ČR - Pěstounské rodiny 1 612

Státní rozpočet ČR - Rodina 583

Státní rozpočet ČR - Komunitní plánování 529

Jihočeský kraj - Občanská poradna 260

Jihočeský kraj - Rodina 241

Magistrát města České Budějovice - Občanská poradna 50

Asociace občanských poraden – Občanská poradna 65

Nadace Agrofert - Rodina 158

EU – Interreg V-A – Přeshraniční spolupráce 649

Celkem 4 576

III.11. Přijaté dary

V roce 2018 a 2017 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny významné dary, tj. dary v částce 
nad 10 000 Kč, ostatní jsou uvedeny souhrnně):

Dárce tis. Kč 

Dary v roce 2018 1

Dary v roce 2017 7

Společnost v roce 2018 neuplatnila osvobození darů ve výši 1 400 Kč a v roce 2017 neuplatnila 
osvobození darů ve výši 7 090 Kč.

III.12. Výsledek hospodaření a daň z příjmu

Za rok 2018 Společnost vykazuje zisk ve výši 281 tis. Kč. Základ daně z příjmu byl dále zvýšen o 
nedaňové náklady ve výši 22 tis. Kč.

V souladu s § 20 odst. 7 ZDP byl základ daně z příjmů za rok 2018 snížen o 300 tis. Kč.
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III.13. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události
nad rámec běžné činnosti.

V Českých Budějovicích dne 29. 5. 2019

Sestavil: Stanislava Koubová, účetní

Statutární orgán: Nina Mocová, ředitelka
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Zpráva nezávislého auditora

zakladateli a správní radě Jihočeská rozvojová o. p. s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Jihočeská rozvojová o. p. s., se sídlem

Riegrova 1756/51, České Budějovice, identifikační číslo 260 77 540, (dále také společnost)

sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018,

výkazu zisku a ztráty za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky,

která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti

Jihočeská rozvojová o. p. s. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za

období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České

republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a

upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je

podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se

zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na

společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný

základ pro vyjádření našeho výroku.

Jiné skutečnosti

Účetní závěrku společnosti Jihočeská rozvojová o. p. s. k 31. 12. 2017 ověřoval jiný auditor,

který ve své zprávě ze dne 21. 4. 2018 vydal k této závěrce výrok bez výhrad.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve

výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá

statutární ředitel společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich

povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a

posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi

znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto

informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve

všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto

posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální

náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné

BDO CB s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 490 23 306, registrovaná u Rejstříkového soudu České Budějovice, oddíl a vložka C. 3151,
evidenční čislo Komory auditorů ČR 094) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní
sítě nezávislých členských firem BDO. 
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nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních

informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní

závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a

- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsme

dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V

rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné věcné

nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního ředitele a správní rady společnosti za účetní závěrku

Statutární ředitel společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý

obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který

považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné

nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární ředitel společnosti povinen posoudit, zda je

společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky

záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při

sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární ředitel plánuje zrušení společnosti

nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou

nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok.

Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v

souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou

existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb

a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu

mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě

přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během

celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem

nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat

BDO CB s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 490 23 306, registrovaná u Rejstříkového soudu České Budějovice, oddíl a vložka C. 3151,
evidenční čislo Komory auditorů ČR 094) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní
sítě nezávislých členských firem BDO. 
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dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok.

Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než

riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou

být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo

obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém

rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,

nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a

informace, které v této souvislosti statutární ředitel společnosti uvedl v příloze účetní

závěrky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky

statutárním ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje

významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit

schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná

nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této

souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit

modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí

z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo

podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to,

zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k

věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutárního ředitele a správní radu mimo jiné o plánovaném

rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili,

včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Českých Budějovicích dne 30. 5. 2019

Auditorská společnost: Statutární auditor:

BDO CB s. r. o. Ing. Miroslav Souček

evidenční číslo 094 evidenční číslo 1660
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