




Vážení,

naše společnost Jihočeská rozvojová a její služby pro klienty je tu již 15 let a má své neodmyslitelné 
místo v rámci poskytování sociálních služeb, a to nejen v ORP České Budějovice, ale i v celém 
Jihočeském kraji. Poskytujeme odborné sociální poradenství, služby v oddlužení, služby ohroženým 
rodinám a služby pro pěstouny. V rámci realizovaných projektů se snažíme posouvat věci dále. 

Za svojí prací stojíme a vidíme v ní velký smysl. Věříme, že v ní budeme moci pokračovat i nadále. 

Za tým Jihočeské rozvojové 

Nina Mocová

ředitelka společnosti



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 2019 nedošlo ke změně zakládací listiny,       
změny v orgánech společnosti jsou popsány v příloze účetní uzávěrky. 

 



AKTIVITY SPOLEČNOSTI

OBČANSKÁ PORADNA PŘI JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ A SLUŽBY V ODDLUŽENÍ

Občanská poradna je registrovaná sociální služba poskytující odborné sociální poradenství na základě 
Zákona o sociálních službách. Naši poradci jsou sociální pracovníci vyškolení v oblastech práva. 
Naši klienti se na nás obrací s různými otázkami a problémy. 

V roce 2019 obsloužili odborní poradci celkem 538 klientů. Celkem bylo poskytnuto 1690 konzultací. 

Téma konzultací Počet klientů %

Rodina a mezilidské vztahy 100 13 %

Pracovní právo a zaměstnanost 26 3 %

Občanskoprávní vztahy/majetkoprávní vztahy 134 18 %

Sociální dávky 48 6 %

Bydlení 79 11 %

Trestní právo 37 5 %

Ochrana spotřebitele 159 21 %

Zadlužování 173 23 %

Služby v oddlužení navazují na poskytované odborné sociální poradenství. Realizujeme je na základě 
akreditace Ministerstva spravedlnosti. Sepisujeme a podáváme návrhy na povolení oddlužení. V roce 
2019 bylo podáno 27 návrhů na oddlužení. V rámci preventivních opatření realizujeme vzdělávací 
semináře v oblasti spotřebitelské problematiky pro vybrané cílové skupiny. 

Naše hlavní cíle, kterými jsou snižování dopadů nepříznivých sociálních situací na klienta 
a jeho rodinu, předcházení či zmírňování sociálního vyloučení a zvyšování kompetencí klienta, 
byly naplněny.



SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

Naše Služby pro pěstouny doprovází pěstounské rodiny na území Jihočeského kraje na základě 
uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče. V rámci doprovázení pomáháme pěstounským rodinám 
řešit jejich potřeby v oblastech výchovy, budování a posilování citové vazby, vzdělávání, osobního rozvoje, 
zdraví a dalších oblastí. Kromě doprovázení nabízíme pěstounským rodinám zprostředkování odborného 
poradenství, pořádáme vzdělávání pro pěstouny, realizujeme asistované kontakty s biologickou rodinou 
dětí a zajišťujeme odlehčení zejména v případě odpočinku či nezbytných záležitostí pěstounů. Činnosti 
vykonáváme na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, které nám bylo uděleno 
Krajským úřadem Jihočeského kraje v roce 2014. Náš tým tvoří sociální pracovníci a spolupracujeme 
také s dalšími odborníky, kteří se zaměřují na práci s pěstounskými rodinami.

V roce 2019 jsme spolupracovali s 46 rodinami, konkrétně s 60 dospělými osobami a 58 dětmi 
v pěstounské péči. Z důvodu zletilosti byla ukončena 1 dohoda. Přechodnou pěstounskou péčí u 
našich pěstounů prošly 3 děti. 

Průměrný věk našich pěstounů je 52,59 let.

Pro naše pěstouny jsme realizovali 7 vzdělávacích seminářů zaměřených na témata vzdělávací, výchovná 
a zdravotní. Z důvodu tíživé situace jsme poskytovali 3 rodinám pravidelnou potravinovou pomoc.
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Nad rámec poskytovaných činností jsme pro naše klienty a jejich děti pořádali tyto akce:

•  Čaj o páté

•  Mikulášskou veselici a vánoční nadílku         
    (ve spolupráci se studenty Česko–anglického gymnázia v Českých Budějovicích)

V roce 2019 jsme realizovali vlastní kampaň s názvem „STAŇ SE RODIČEM“. Naším cílem bylo 
oslovit zájemce o náhradní rodičovství a rozšířit povědomí veřejnosti v Jihočeském kraji o potřebnosti 
pěstounské péče. Vyvrcholením kampaně byl „Den pro rodinu“, který jsme uspořádali pro širokou 
veřejnost. Lidé se zde mohli setkat jak s našimi sociálními pracovníky, tak s dalšími odborníky na náhradní 
rodičovství i  reálnými pěstouny, vyslechnout si jejich zkušenosti, ptát se a odnést si i mnoho zážitků 
z doprovodného programu. Mysleli jsme jak na dospělé, tak na děti. Akce měla také rozměr poděkování 
stávajícím pěstounům za jejich péči o svěřené děti. Kampaň probíhala v průběhu celého roku a zájemci o 
pěstounství tak měli možnost se s našimi pracovníky a pěstouny potkat během několika dnů otevřených 
dveří. Připravili a distribuovali jsme speciální vydání našeho občasníku Revers, které bylo celé věnované 
tématu pěstounské péče. O kampani se veřejnost mohla dozvědět především na facebooku, ale také 
na billboardu nebo z plakátů v krajském městě. Rádi bychom na kampaň navázali dalšími úspěšnými 
aktivitami v příštím roce. 

Naším cílem je podporovat pěstouny při péči o svěřené děti tak, aby dokázali dětem zajistit 
stabilní, láskyplné a vývojově prospěšné prostředí. Náš cíl každoročně vyhodnocujeme, a tak 
můžeme říci, že se nám jej daří plnit.



SLUŽBY PRO RODINU

Naše Služby pro rodinu nabízí odbornou pomoc s řešením složitých situací v rodinách s nezletilými 
dětmi. Jsme pověřenou organizací k výkonu sociálně právní ochrany dětí a úzce spolupracujeme s 
OSPODy v Jihočeském kraji. Náš tým tvoří sociální pracovníci a odborníci pro práci s rodinou. Působíme 
preventivně v ohrožených rodinách. Poskytujeme nebo zprostředkováváme rodičům poradenství při 
výchově a vzdělávání dítěte nebo při péči o dítě zdravotně postižené. Pořádáme přednášky, kurzy 
zaměřené na řešení výchovných sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. 

V roce 2019 jsme spolupracovali s 54 rodinami a celkem 81 klienty. Naše průměrná doba působení 
v jedné rodině je 11 měsíců a spolu s rodinami plníme zakázky příslušných OSPODů.  Poskytujeme též 
asistované služby, kterých v roce 2019 využilo celkem 10 rodin. 

Celkově jsme v roce 2019 poskytli 6 628, 33 hodin  přímé práce s klientem. 

Našim klientům poskytujeme též odbornou psychologickou pomoc. Spolupracujeme s Potravinovou 
bankou Jihočeského kraje.

Pro naše klienty a jejich děti jsme pořádali společné akce:

•  Podzimní vyrábění draků

•  Mikulášskou nadílku

•  Strom splněných  přání pro děti z ohrožených rodin

Náš hlavní cíl, podporu ohrožených rodin s nezletilými dětmi a jejich systematické vedení 
k soběstačnosti, považujeme v mnoha případech za splněný. 



PROJEKTOVÁ ČINNOST 2019 

V roce 2019 i v předešlých letech jsme o finanční příspěvek 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 2019 jsme realizovali i projekty podpořené ze strukturálních fondů EU. 

Název projektu Donátor 

Multioborová spolupráce v oblasti sociálně právní 
ochrany dětí
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003785

Operační program Zaměstnanost

Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň 2019-2021
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006589

Operační program Zaměstnanost

Plánování rozvoje sociálních služeb na území 
ORP Český Krumlov 2019-2021
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006533

Operační program Zaměstnanost

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP 
Trhové Sviny 2019-2021
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531

Operační program Zaměstnanost

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké 
Mýto 2019-2021
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586

Operační program Zaměstnanost

Naproti rodině v Jihočeském kraji
 CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006264

Operační program Zaměstnanost

Vím, jak na to Jihočeský kraj

Odborná pomoc dětem v obtížné životní situaci Jihočeský kraj

Naproti rodině NROS

Účelová dotace dle §101 a zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách (Občanská poradna)

Jihočeský kraj

Zachování kapacity  Občanské poradny - jedinečné poradny 
v SO ORP České Budějovice I a II

Statutární město České Budějovice

Akreditované poradenství v oddlužení 
(mimo odborné sociální poradenství)

Statutární město České Budějovice

Kampaň pro novou rodinu MPSV Dotační program Rodina

Propagace pěstounské péče v Jihočeském kraji Jihočeský kraj



PARTNEŘI SPOLEČNOSTI 

V roce 2019 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
Mezi proudy o.p.s. 
Město Český Krumlov 
Město Kaplice 
Město Prachatice 
Město Trhové Sviny 
Město Třeboň 
Město Vimperk 
Město Vodňany 
Město Vysoké Mýto 
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu 
Prevent 99, z.ú. 
Probační a mediační služba České Budějovice 
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.



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

Riegrova 1756/51

České Budějovice 3

370 01

Označení Popis Činnost hlavní Činnost 

hospodářská

Celkem

A.

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 3 090 0 3 090

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 317 0 317

4. Náklady na cestovné 61 0 61

5. Náklady na reprezentaci 4 0 4

6. Ostatní služby 2 708 0 2 708

III. Osobní náklady 5 041 0 5 041

10. Mzdové náklady 3 799 0 3 799

11. Zákonné sociální pojištění 1 110 0 1 110

13. Zákonné sociální náklady 118 0 118

14. Ostatní sociální náklady 14 0 14

V. Ostatní náklady 14 0 14

22. Jiné ostatní náklady 14 0 14

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

položek

84 0 84

23. Odpisy dlouhodobého majetku 84 0 84

VII. Poskytnuté příspěvky 5 0 5

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami

5 0 5

Náklady celkem 8 234 0 8 234

B.

I. Provozní dotace 7 531 0 7 531

1. Provozní dotace 7 531 0 7 531

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 478 0 478

IV. Ostatní výnosy 85 0 85

7. Výnosové úroky 1 0 1

10. Jiné ostatní výnosy 84 0 84

Výnosy celkem 8 094 0 8 094

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -140 0 -140

D. Výsledek hospodaření po zdanění -140 0 -140

Sestaveno: 28. 5. 2020

Podpisový záznam:

Náklady

Výnosy

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019

(DRUHOVÉ ČLENĚNÍ)

(v celých tisících Kč)

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2019
A VÝROK AUDITORA



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

Riegrova 1756/51

České Budějovice 3

370 01

Označení Popis Stav k 1. dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního 

období

AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek celkem 85 174

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 553 727

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 553 727

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -468 -553

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -468 -553

B. Krátkodobý majetek celkem 6 715 3 389

II. Pohledávky celkem 2 117 122

1. Odběratelé 316 54

4. Poskytnuté provozní zálohy 57 50

5. Ostatní pohledávky 0 1

17. Jiné pohledávky 1 744 17

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 4 594 3 263

1. Peněžní prostředky v pokladně 19 22

2. Ceniny 1 1

3. Peněžní prostředky na účtech 4 574 3 240

IV. Jiná aktiva celkem 4 4

1. Náklady příštích období 4 4

Aktiva celkem 6 800 3 563

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem 2 883 2 833

I. Jmění celkem 5 016 575

1. Vlastní jmění 486 575

2. Fondy 4 530 0

II. Výsledek hospodaření celkem -2 133 2 258

1. Účet výsledku hospodaření 0 -140

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 281 0

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -2 414 2 398

B. Cizí zdroje celkem 3 917 730

III. Krátkodobé závazky celkem 3 917 724

1. Dodavatelé 177 163

5. Zaměstnanci 258 206

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 6

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 

zdravotního pojištění

138 120

8. Daň z příjmů 1 0

9. Ostatní přímé daně 37 35

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 3 247 143

17. Jiné závazky 2 0

22. Dohadné účty pasivní 57 51

IV. Jiná pasiva celkem 0 6

1. Výdaje příštích období 0 6

Pasiva celkem 6 800 3 563

Sestaveno: 28. 5. 2020

Podpisový záznam:

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

K 31. 12. 2019

(v celých tisících Kč)
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
 

k 31. 12. 2019 
 
 
 
 

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. Peněžitý vklad do vlastního jmění 
400 tis. Kč. 

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 
2019 a 2018 (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 se o 
dohadné položce na vrub účtu 388 – Dohadné položky ve prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek 
hospodaření z dotace byl vždy nulový.  
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II.8. Jmění 

Zisk za rok 2018 ve výši 281 tis. Kč byl zaúčtován na účet 932: Nerozdělený zisk minulých let. Dříve 
účtované zisky na účet 911 – Rezervní fond byly rovněž převedeny na účet 932. 

Vlastní jmění společnosti tvoří vklad zakladatele ve výši 400 500 Kč a dále hodnota dlouhodobého 
nehmotného majetku, sníženého o odpisy. 

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 

V roce 2019 nedošlo ke změně účetních metod. 

 

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 553 174 0 0 727 

Celkem 2019 553 174 0 0 727 

Celkem 2018 553 0 0 0 553 

 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

 
Počáteční 
zůstatek 

Odpisy Úbytky Převody 
Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

 
Účetní 

hodnota 

Ostatní DNM -468 -84 0 0 -553 0  174 

Celkem 2019  -468 -84 0 0 -553 0  174 

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

 
Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří webový portál a elektronické katalogy. 

III.2. Majetek neuvedený v rozvaze 

Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč neuvedený v rozvaze eviduje společnost ve výši 513 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. 
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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. 

III.7. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců  

Kategorie 2019 2018 

Průměrný počet zaměstnanců 10 11 

z toho vedoucích zaměstnanců 4 3 

Osobní náklady 

v tis. Kč 2019 2018 

 zaměstnanci  vedoucí 
zaměstnanci 

zaměstnanci  vedoucí 
zaměstnanci 

Mzdové náklady 2 811 988 3 252 1  015 

Zákonné sociální 
pojištění 

778 332 971 341 

Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0 

Zákonné sociální náklady 87 31 90 30 

Ostatní sociální náklady 13 1 8 2 

Členům orgánů v roce 2019 a v roce 2018 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 2018: 0 

Počet členů správní a dozorčí rady mající pracovní poměr ve společnosti v roce 2019: 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. 
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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. 

III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem 

Druh služeb tis. Kč 2019 tis. Kč 2018 

Audit účetní závěrky 76 0 

Jiné ověřovací služby 0 0 

Daňové poradenství 0 0 

Jiné neauditorské služby 0 0 

Celkem 76 0 

První auditovaná účetní závěrka společnosti byla k 31. 12. 2018. Náklady na auditora se tedy projevily 
až v účetním období 2019 a jedná se současně i o ověření podkladů pro konsolidaci ze závěrky k 31. 
12. 2017. Částka je vč. DPH. 

III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 

položka Popis tis. Kč 2019 tis. Kč 2018 

A.I.1. Spotřeba materiálu 265 174 

A.I.1. Spotřeba energie 52 54 

A.I.6. Nájemné 333 436 

A.I.6. Ekonomické a právní služby 956 994 

Náplň ostatních významných položek je zřejmá z názvů řádků výkazu nebo jsou rozepsány v jiných 
bodech. 

III.10. Zástavy a ručení 

Majetek Společnost není zatížen žádným zástavním právem. Společnost neposkytla ani nepřijala žádná 
ručení. 
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III.11. Přijaté dotace 

Poskytovatel - Projekt tis. Kč 2019 tis. Kč 2018 

Státní rozpočet ČR - Občanská poradna 645 471 

Státní rozpočet ČR - Pěstounské rodiny 2 465 1 548 

Státní rozpočet ČR - Rodina 1 726 1 704 

Státní rozpočet ČR - Komunitní plánování 2 161 2 343 

Jihočeský kraj - Občanská poradna 0 268 

Jihočeský kraj - Rodina 224 205 

Magistrát města České Budějovice - Občanská poradna 290 240 

Asociace občanských poraden – Občanská poradna 20 65 

EU – Interreg V-A – Přeshraniční spolupráce 0 711 

Celkem 7 531 7 555 

 

III.12. Přijaté dary 

V roce 2019 a 2018 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny významné dary, tj. dary v částce 
nad 10 000 Kč, ostatní jsou uvedeny souhrnně): 

Dárce tis. Kč 2019 tis. Kč 2018  

Dary do 10 tis. Kč celkem 0 1 

Dary celkem 0 1 

Společnost v roce 2018 neuplatnila osvobození darů ve výši 1 400 Kč. 

III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2018 (zisk 281 tis. Kč) byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. 

Za rok 2019 Společnost vykazuje ztrátu ve výši 140 tis. Kč, a to pouze z hlavní činnosti. Základ daně z 
příjmu byl dále zvýšen o nedaňové náklady ve výši 23 tis. Kč. 

V souladu s § 20 odst. 7 ZDP byl základ daně z příjmů za rok 2018 snížen o 300 tis. Kč. V roce 2019 
vyšla daňová ztráta ve výši 117 tis. Kč. 
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III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky 

V roce 2020 došlo k celosvětové pandemii koronavirem SARS-CoV-2. Dopady a vliv nouzového stavu 
z důvodu COVID-19 na společnost: 

Jihočeská rozvojová o.p.s. jako poskytovatel sociálních služeb (Občanská poradna, Služby v oddlužení, 
Služby pro rodiny a Služby pro pěstouny) zatím dočasně omezila osobní konzultace a hromadnější akce 
pro své klienty. Odborné sociální poradenství probíhá bezkontaktně (telefonické a emailové konzultace). 
Byla přijata opatření ve formě vyhlášení práce z domova pro pracovníky a zvýšená hygienická opatření 
v provozovně a v terénu. Dlouhodobě se obáváme snížení dotací pro provoz Občanské poradny, Služeb 
v oddlužení a Služeb pro rodinu. U Služeb pro pěstouny zatím předpokládáme, že nebudou ovlivněny. 
Zdroje financování pro rok 2020 budou tedy nižší, než se předpokládalo a budou řešena úsporná 
opatření na straně provozních nákladů. Schopnost dostát svým závazkům je aktuálně částečně 
ohrožena (ukazatele projektů). V dlouhodobém horizontu se situace může změnit. Vedení trvale 
monitoruje a vyhodnocuje situaci a připravuje si opatření na nákladové straně. 

V Českých Budějovicích dne 28. 5. 2020   

Sestavil: Stanislava Koubová, účetní   

Statutární orgán: Nina Mocová, ředitelka 
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Zpráva nezávislého auditora 

Zakladateli a správní radě společnosti 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. 2019, výkazu 

zisku a ztráty za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 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. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za 

období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, 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. 

Zdůraznění skutečnosti 

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v článku III.14 přílohy účetní závěrky, popisující vliv 

opatření k infekci COVID-19 na činnost účetní jednotky. Činnost společnosti není dle statutárního 

orgánu v souvislosti s virem COVID-19 v krátkodobém horizontu ohrožena. Náš výrok není v 

souvislosti s touto záležitostí modifikován. 

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 Jihočeská rozvojová o. p. s. 

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 
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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 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 Jihočeská rozvojová o. p. s. za 

účetní závěrku 

Statutární ředitel společnosti Jihočeská rozvojová o. p. s. 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 Jihočeská rozvojová o. p. s. 

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 správní rada společnosti 

Jihočeská rozvojová o. p. s. 

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. 
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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 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 Jihočeská rozvojová o. p. s. 

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 společnosti Jihočeská 

rozvojová o. p. s. 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 28. 5. 2020 

Auditorská společnost: Statutární auditor: 

BDO Audit s. r. o. Ing. Miroslav Souček 

evidenční číslo 018 evidenční číslo 1660 
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