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Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., od roku 2003 provozuje vzdělávací středisko Vilu Čerych. 
Vilu i přilehlou zahradu za pomoci různých projektů i dobrovolnických aktivit postupně opravuje 
a zvelebuje a vytváří zde prostor pro setkávání, vzdělávání i odpočinek. Svou činností přispívá  
k rozvoji regionů našeho kraje, aktivizuje občanskou společnost, rozvíjí mezinárodní spolupráci, 
aktivně se podílí na ekologické výchově a osvětě a podporuje místní vzdělanost a kulturu. V roce 
2014 se Centrum rozvoje transformovalo z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.
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I. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,

rok 2014 byl pro naši organizaci v mnoha ohledech zlomový. Nejvýraznější byla změna  
právní formy — z občanského sdružení jsme se stali obecně prospěšnou společností. Tato 
transformace s sebou přinesla drobnou úpravu názvu a především významnou změnu  
organizační struktury. 
 
Naše cíle a poslání jsou však stále neměnné, i nadále se budeme věnovat obnově Vily 
Čerych, s níž je celá organizace silně spjatá, budeme podporovat rozvoj regionu i meziná-
rodní spolupráci a pořádat kulturní, vzdělávací a osvětové akce. Stále také budeme provo-
zovat informační centrum v České Skalici a v letní sezoně i informační bod v Ratibořicích. 
Co považuji za přínos, je zapojení nových lidí — členů správní a dozorčí rady, kteří nám 
díky pohledu „zvenčí“ pomáhají v dalším směřování Centra rozvoje. 
 
Dalším významnou zkušeností, kterou si odnášíme z roku 2014, je více než 80% samofinan-
cování naší činnosti. Prokázali jsme schopnost udržet organizaci i s minimálním přispěním 
dotací. Posledním „velkým“ grantem byly programy dalšího vzdělávání z Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které skončily v červnu. Období s minimem 
dotací jsme překonali i díky zvyšujícímu se zájmu o vzdělávací středisko Vila Čerych. Díky 
dotacím se nám podařilo společně s majitelem Vily obnovit rozárium, k jehož dokončení 
zbývá posledních pár krůčků. 
 
Činnost jsme rozšířili i v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Informační bod 
v ratibořickém kuželníku má za sebou první rok ostrého provozu a velký úspěch v podobě 
výstavy s pohádkami Boženy Němcové. 
 
Nápadů do budoucna je hodně, nechybí ani elán a nadšení. Bez Vás, našich příznivců a pod- 
porovatelů, by to ale, jak se říká, nebylo ono. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

                           Jiří Kmoníček, ředitel Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
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Rekonstrukce a obnova Vily Čerych a přilehlé zahrady

Jednou z hlavních činností Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s., je zvelebování kulturní 
památky Vily Čerych a její zahrady. Nejzásadnější a nejviditelnější změnou roku 2014  
je obnova kašny v rozáriu. Tato malebná část zahrady již dostává téměř finální podobu. 
K vysázeným růžím a aleji Marie Čerychové přibyla alej Ladislava Čerycha. Osm kusů 
okrasných višní finančně zajistila darem ve výši 35 000 Kč firma Platex, s.r.o. Díky podpoře 
Ministerstva kultury a NROS prošla kašna v rozáriu kompletní renovací a obnovou, jsou 
připraveny vodovodní sítě a dokončeny zemní práce v jejím okolí. Na konci roku byla na 
dřík kašny instalována replika sochy.

Během roku se ve Vile Čerych a v zahradě provedla spousta drobných oprav a obnov. 
Vile Čerych se dostalo opravy oken ve dvou pokojích, proběhly odvlhčovací zemní práce 
kolem domu — drenáž a oprava svodů, nakoupil se bytový a stolní textil. Díky našim pod-
porovatelům a nákupu dalších zařízení jsme mohli pozvolna zvyšovat kvalitu ubytování  
a stravování.

V zahradě Vily Čerych byly dále provedeny dvě úpravy, které byly financovány pomocí 
grantů. V rámci první z nich, na níž se kromě Nadace Partnerství podíleli také běžci z Run 
Czech, bylo vysazeno 18 ovocných stromků do původního ovocného sadu. S realizací (pří-
pravou výsadby, výsadbou, tvorbou informačních tabulek ke stromkům a se zpracováním 
videa) nám dále pomáhali firemní i individuální dobrovolníci a žáci ZŠ Česká Skalice.

Díky projektu Nadace Partnerství ZDRAVÉ STROMY PRO ZÍTŘEK byl v zahradě odborně 
ošetřen jeden vybraný strom — lípa stříbrná. Ošetření stromu dále umožnily Společnost 
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., a Mendelova univerzita v Brně. Provedli jej 
odborníci s mezinárodním certifikátem European Tree Worker.

II. VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO VILA ČERYCH

Provoz vzdělávacího střediska

Při provozování vzdělávacího střediska Vila Čerych poskytujeme klientům kompletní 
servis, aby si mohli užít jedinečnou atmosféru tohoto místa při svých aktivitách — kurzech,  
školeních, seminářích či kulturních a společenských akcích. Nabízíme pronájem prostor, 
ubytování, celodenní stravování. Při zvláštních příležitostech je ve Vile otevřena stylová 
prvorepubliková kavárna Café Rosé.

Minulý rok jsme si přáli, abychom se stali ekonomicky soběstačným pilířem. To se nám 
podařilo. Středisko si našlo svou klientelu — okruh návštěvníků je široký. Od neziskových 
organizací přes státní a krajské organizace po soukromé subjekty či zájmové spolky.

Naším úkolem je získat tyto a nové klienty k pravidelnému využívání vzdělávacího střediska,  
tak jako se nám to daří u KBT — MUDr. Jana Zbytovského z Hradce Králové, Mgr. Jany 
Fišerové, rovněž z Hradce Králové, MAS Mezi Úpou a Metují, Probační — mediační služby, 
Střední školy Náhorní z Prahy, PRO — BIO Krkonoše či Nové Trojky, Praha.

Vila Čerych se svojí zahradou se stala vyhledávaným místem pro svatební obřady, celoden-
ní a víkendové svatby. V roce 2014 si tady své „ano“ řeklo 15 párů.

V následujícím roce se zaměříme na zkvalitňování služeb, abychom dostáli stále se zvyšu-
jícím nárokům, a to především na ubytování.

Děkujeme všem klientům a návštěvníkům za přízeň.

6
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II. VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO VILA ČERYCH

Akce ve Vile Čerych

Kulturní akce

Pro fanoušky komorní a netradiční hudby jsme připravili koncert při hořících svících, 
kde pospolu zazněly dva netradiční nástroje, loutna a akordeon, které mistrně ovládají 
Jindřich Macek a Jitka Baštová. Při dalším koncertu jsme si připomněli tvorbu Karla Kryla 
v podání Jardy Čížka. Navštívila nás také japonská pianistka Hiroko Matsumoto s hous-
listou Tomášem Machem. Z jiného soudku byl hudebně literární „barokní“ večer souboru 
Musica per gaudium, věnovaný svátku všech svatých.

Při 9. ročníku Ceny Ladislava Čerycha bylo poděkováno za celoroční práci všem dobro-
volníkům a příznivcům Vily Čerych a cena byla udělena firmě METEL s. r. o. Ta podporuje 
provoz a rozvoj Vily Čerych jak finančními dary, tak pořádáním svých školení v prostorách 
vzdělávacího střediska Vila Čerych. Slavnostní odpoledne bylo také příležitostí dozvědět 
se více o rozáriu, které původně zdobilo zahradu a nyní opět nabývá své původní krásy. 
Komentáře se ujala zahradní architektka Eva Vízková.
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Osvětové akce

V květnu se na zahradě Vily Čerych již podruhé sešli příznivci fairtradových a lokálních 
výrobků a výrobců v rámci celostátního happeningu Férová snídaně ve vašem městě. 
Zhruba čtyřicítka lidí si pochutnala na fairtradové kávě nebo bylinném čaji, koláči z do-
mácích vajec a fairtradového cukru, mléku a sýrech od lokálních farmářů.

Zapojili jsme se rovněž do prvního ročníku akce Víkend otevřených zahrad, při které 
byly kromě komentovaných prohlídek zahrady k dispozici nejrůznější hry. Posečené tráv-
níky se tak staly příležitostným hřištěm pro kroket, pétanque, badminton či zatím méně 
známý kubb nebo bolloball. Zasloužený obdiv budily nádherně rozkvetlé růže v obnove-
ném rozáriu, které se na podzim 2013 podařilo vysadit také díky pomoci několika desítek 
dobrovolníků. Někteří z nich s neskrývanou radostí obdivovali výsledky našeho společného 
snažení.

V tomto roce se konal již 12. ročník 
Slavnosti stromů. Při této už tradiční 
akci proběhlo dokončení výsadby druhé 
aleje okrasných višní v obnovovaném 
rozáriu zahrady Vily Čerych. Zavzpomí-
nali jsme při tom na rodinu Čerycho- 
vých, která o svou zahradu s láskou 
pečovala. A svou návštěvou nás opět 
poctili členové Veteran Car Clubu Dvůr 
Králové nad Labem se svými nablýska-
nými vozy.

II. VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO VILA ČERYCH

Pokračovali jsme v cyklu Pozvání na kus řeči. Loutkářka Jarka Holasová, historik Robert 
Müller s tématem o Antonínu Čerychovi a regionální patriotka Marta Kolisková — to byli 
milí hosté našeho občasníku.

V roce 2014 se rovněž uskutečnil první ročník Svatebního dne otevřených dveří — celo-
denní akce, na níž byl pro návštěvníky připraven kompletní servis pro přípravu a průběh 
svatby. Catering nabízel ochutnávku svatebního menu, v průběhu dne se vystřídalo něko-
lik módních přehlídek, o které se postarala spoluorganizátorka Sabina Kvak s Agenturou 
Sabina. Na závěr proběhl v zahradě Vily Čerych „ukázkový“ sňatek.

Ve spolupráci s Nadací VIA proběhlo v listopadu v rámci akce Štědrost spojuje tzv. štědré 
odpoledne, kde se představovala sociální síť Hearth.net, kde si lidé poskytují dary a plní 
přání. Probíhaly debaty o štědrosti, bylo připraveno „tržiště“ darů.



12 13

Dobrovolnictví

Vila Čerych několikrát za rok ožije neobvyklou prací. Prací bohulibou, protože je dobro-
volná. Každoročně se zapojujeme v rámci platformy Byznys pro společnost k celostátním 
dnům vyhlášeným pro firemní dobrovolníky. Díky sociální odpovědnosti firem k nám pra-
videlně přijíždějí zaměstnanci různých společností z území Královéhradeckého a Pardu-
bického kraje. Vila Čerych a hlavně její zahrada tak obdrží zaslouženou dávku obnovy, 
revitalizace a údržby.

V průběhu roku 2014 nás navštívili pracanti z ČSOB, ČEZ a Vodafone CZ — všichni dvakrát. 
Dobrovolníci pomáhali, jak už bylo zmíněno, především při obnově zahrady. Podíleli se 
na nátěrech altánů, plotu či odvážení větví a listí. Mezi práce náročnější patří například 
vykopávání pařezů či prořezávání a úprava živých plotů.

Jeden příklad za všechny. Přijeli k nám 
dobrovolníci z Vodafone Chrudim. Hned 
ráno se hrnuli do práce s tím, že si o Vile 
nechají povyprávět na konci dne. Někteří 
katrovali a vozili hlínu, další vykopávali 
asfalt a staré pařezy, jiní hrabali a vozili 
nekonečné kupy listí. Mysleli jsme, že po 
celodenní dřině budou spěchat domů — ale 
všichni se shromáždili s tím, že by rádi sly-
šeli o historii budovy a zahrady. Byli moc 
milí a pracovití, za což jim patří velké díky. 

Pomoci místních i firemních dobrovolníků si moc ceníme. Do činnosti celé organizace se  
v roce 2014 zapojilo devět individuálních a 32 firemních dobrovolníků — děkujeme!

II. VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO VILA ČERYCH

Při Slavnosti stromů byla zároveň zahájena zcela nová akce s názvem Dýňování po česku, 
a to vyhlášením soutěží o nejchutnější polévku, nejpovedenější dekoraci z dýní a nejhezčí 
dýňový obrázek. Počet došlých obrázků a dekorací nás příjemně překvapil. 

Přehlídka všech výtvorů a ocenění těch nejlepších proběhlo 30. října odpoledne při „Dnu 
Dýní“, kdy bylo také možné získat ve Vile Čerych osvědčené dýňové recepty a ochutnat 
stylové občerstvení. Překvapením pak bylo „vaření v přímém přenosu“, kdy zájemci pod 
vedením zkušeného šéfkuchaře připravili dýňové rizoto. Když se setmělo, děti i dospělí si 
užili procházku po krásné i tajemné osvětlené stezce zahradou.

Samostatnou kapitolou Dýňování byly nově vytvořené výukové programy pro mateřské 
školy a první stupeň základních škol.
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Zakázky a projekty

V loňském roce jsme administrovali 34 výběrových řízení. Převažovaly zakázky malého 
rozsahu, dostali jsme se ale i k otevřeným řízením zadávaným jako významné veřejné 
zakázky. Nejžádanější byla řízení na zhotovitele stavebních prací, zadávali jsme ale i mé- 
ně obvyklé zakázky na nejrůznější dodávky (včetně automobilů) či na telekomunikační 
služby nebo stavební dozory. V jednom případě se jednalo o relativně málo obvyklé za-
dání zakázky na stavební práce spolu se související projektovou a inženýrskou činností 
prostřednictvím stanovení požadavků na výkon a funkci.

V tomto roce jsme se v oblasti projektů věnovali spíše menším akcím — rekonstrukci kašny, 
na kterou Nadace rozvoje občanské společnosti s naší pomocí získala dotaci z Ministerstva 
kultury, či již zmiňované obnově ovocného sadu, kterou podpořila Nadace Partnerství.

Jediným větším projektem, který jsme v roce 2014 realizovali, tak byl projekt Programy  
dalšího vzdělávání v oblastech cestovní ruch a veřejné zakázky. Tento projekt finan-
covaný Evropským sociálním fondem z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl zahájen již v roce 2013. 
V roce 2014 byl podpořen částkou 491 316,71 Kč. V jeho rámci jsme uspořádali sedm 
vzdělávacích kurzů s různým zaměřením, kterých se zúčastnilo více než 130 pracovní-
ků především z oblasti cestovního ruchu. Jeden kurz byl určen veřejným zadavatelům  
— představitelům samosprávy a státní správy, voleným představitelům obcí i úředníkům. 
V celkovém rozsahu 24 hodin byla zahrnuta jak prezenční část, tak také moderní formy 
výuky: webináře či e-learning.

Pro veřejné zadavatele z řad vedení školských zařízení bylo na podzim rovněž uspořádáno 
školení v oblasti veřejných zakázek, které se zaměřovalo na zakázky malého rozsahu.

III. AGENTURA ROZVOJE

Již sedm let patří Agentura rozvoje mezi stabilní součást týmu Centra rozvoje. Jejím 
jádrem je jednak poskytování projektového poradenství jako komerční služby a za dru-
hé též realizace vlastních projektů a programů. Programy jsou zaměřené ponejvíce na 
ekologickou výchovu a vzdělávání, zatímco poskytované služby a vlastní projekty mají  
o poznání širší záběr. 

Přesto je však i naše komerční činnost úzce navázána na naše poslání a hlavní cíle. Nejvíce 
se věnujeme posilování transparentnosti veřejné správy prostřednictvím průhledných vý-
běrových řízení, zapojování veřejnosti do strategického plánování či dotačním projektům 
z oblasti ekologie.
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III. AGENTURA ROZVOJE

Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta

Ekologické výukové programy pro školy

Našich výukových programů se v průběhu celého roku zúčastnilo více než 900 žáků ze 
třinácti různých mateřských, základních, speciálních a středních škol. Většina programů 
byla krátkodobých (trvajících 1 až 4 hodiny), výjimkou byl třídenní ekologický kurz pro 
Přírodovědné lyceum z hořické „zemědělky“.

Učili jsme (se) v Zážitkové zahradě a Vile Čerych, v Choltické oboře, u Bohdanečských 
rybníků, v Přírodní rezervaci Dubno nebo přímo ve školách a školkách. Využívali jsme naše 
staré, osvědčené programy (Dubáček a Bukáček, Zážitková zahrada…), ale uspěli jsme 
také s novinkou „Co vypěstoval dýňový šotek“.

Ekologické výukové programy pro školy podpořil dotací ve výši 35 000 Kč Královéhradecký 
kraj.

Poradenství pro širokou veřejnost

V průběhu roku 2014 bylo zodpovězeno celkem 12 dotazů. Týkaly se především dotace  
z programu Nová zelená úsporám a tzv. kotlíkové dotace z Královéhradeckého kraje.  
Klienti ekoporadny se dále zajímali o provoz sběrných dvorů v České Skalici. V Regionál-
ním informačním centru v České Skalici jsou k dispozici tištěné materiály např. o šetrném 
spotřebitelském chování, přírodních zajímavostech Babiččina údolí, PR Dubno, fair trade 
produktech, nabídce výukových programů pro žáky a studenty škol, atd.
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IV. REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM

Informační centrum

Regionální informační centrum (RIC) provozuje Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., 
již sedmým rokem. Díky široké škále poskytovaných služeb slouží místním obyvatelům  
i návštěvníkům města a okolí. Provozujeme turistické informační centrum, cestovní agen-
turu, specializovanou knihovnu, ekoporadnu a poradnu pro občany.

V roce 2014 jsme se zaměřili na rozšiřování sortimentu, zkvalitňování služeb i spokojenost 
klientů. Do prodávaného zboží jsme zařadili další regionální produkty — svíčky paní Dany 
Kuncové, voskové výrobky pana Bronislava Prokopa či magnetky a sešity Veselá škola.  
Co se týká další nabídky, byla rozšířena o nové pohlednice, magnetky, stolní kalendáře, 
kameny či kosmetické výrobky.

Turistům i dalším návštěvníkům poskytujeme informační servis, snažíme se reagovat i na 
jejich podněty. Zavedli jsme bezdrátové připojení na internet, a to nejenom v prostorách 
RIC, ale i před budovou. Další novinkou se stala spolupráce s náchodským Beránkem, pro 
který jsme v roce 2014 začali realizovat předprodej do Městského divadla Dr. Josefa Číž-
ka. Tato aktivita se záhy stala velmi oblíbenou a vyhledávanou místními občany. I nadále 
spolupracujeme s celostátními prodejními sítěmi a Náchodským Swingem při prodeji vstu-
penek. Předprodej zajišťujeme i pro místní organizace.

V prostorách RIC se konalo devět výstav. Některé z nich byly spojené s malým kulturním 
programem.

Díky podpoře města jsme vydali nové informační materiály, které zahrnují výlety po České 
Skalici a okolí. Účastnili jsme se veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové. 

Spolupracujeme s organizací cestovního ruchu Branka, o.p.s., na vydávání turistických 
novin i dalších propagačních materiálů. Na rozvoji cestovního ruchu spolupracujeme  
i s dalšími aktéry — místními akčními skupinami a polskými partnery z měst Bardo a Po-
lanica-Zdrój.

Celoročně jsme byli k dispozici návštěvníkům od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, od 
března do prosince o sobotách od 8 do 11 hodin, v době letních prázdnin byla sobotní 
otevírací doba prodloužena do 14 hodin.

 Počet klientů, kteří navštívili RIC v roce 2014, výrazně vzrostl, a to na 11 406, což je nejvyš- 
ší návštěvnost, jakou RIC ve své historii zaznamenalo. Z tohoto počtu bylo cca 270 klien- 
tů zahraničních.
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IV. REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM

Informační bod Ratibořice

Stejně jako v minulém roce jsme kromě Regionálního informačního centra provozovali 
také informační bod (IB) v kuželníku v Ratibořicích. Tato dřevěná stavba byla v roce 2012 
opravena z prostředků EU, a to díky aktivitě místních neziskových organizací v čele s MAS 
Mezi Úpou a Metují.

Informační bod v Babiččině údolí byl v roce 2014 otevřen od června do září, a to den-
ně kromě pondělí. Informační bod v Ratibořicích poskytuje bezplatně široké veřejnosti  
informace o atraktivitách a zajímavostech cestovního ruchu, službách včetně ubytování  
a stravování, kulturních a sportovních akcích nejen v Babiččině údolí a České Skalici. 
Kromě ústních informací jsou zájemcům poskytovány i tištěné propagační materiály.  
V nabídce nechybí ani sortiment suvenýrů a regionálních produktů.

V rámci činnosti IB jsme i v tomto roce pořádali tolik oblíbené dobročinné bazary. 
Díky zájmu dárců i nakupujících se podařilo v roce 2014 celkem získat neuvěřitelných  
26 694 Kč. Vybrané prostředky byly použity na dofinancování nové interaktivní výstavy 
Báchorky a pohádky spisovatelky Boženy Němcové, na níž jsme pracovali již od podzi- 
mu 2013.

„Báchorky a pohádky spisovatelky Boženy Němcové“ je mobilní interaktivní výstava 
pro děti a mládež, která byla přes letní sezonu (červen — září) umístěna v prostorách 
ratibořického kuželníku a stala se tak nedílnou součástí činnosti IB. Výstava je zaměřena 
na báchorky a pohádky zdejší patriotky Boženy Němcové. Primárně je určena dětem, 
ale zkušenost ukázala, že má co nabídnout i dospělým. Návštěvníci se prostřednictvím 
interaktivních panelů mohou hravou formou seznámit s tvorbou Boženy Němcové. Menší 
děti si navíc mohou procvičit své motorické schopnosti, starší již musí zapojit své znalosti  
a vědomosti.
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Hrací panely navrhly studentky z výtvarného oboru Univerzity Hradec Králové pod vede-
ním Márii Hromadové, textilní pohádkové postavičky ztvárnily Magdaléna Pohlová a stu-
dentky Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky z Červeného Kostelce pod vedením Hany 
Košutové. Výtvarnou podobu celé výstavě i všem postavičkám vdechla výtvarnice Markéta 
Kejzlarová. Na realizaci výstavy se dále podíleli truhlář Ladislav Gladics, grafik Vladimír 
Prachař a Blanka Štěpánová v roli poradkyně. Iniciátorkou a zároveň duší celé výstavy je 
Květa Ležovičová. Součástí výstavy je i tvůrčí dílna, kde si zájemci mohou vyrobit netra-
diční suvenýr. Mobilní výstava „Báchorky a pohádky spisovatelky Boženy Němcové“ byla 
podpořena dotací ve výši 199 200 Kč. Dotaci poskytl Státní zemědělský intervenční fond 
prostřednictvím Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují.

Akce Regionálního informačního centra

Přívětivý prostor ratibořického kuželníku dále využíváme jako zázemí pro kulturní a spor-
tovní akce. Centrum rozvoje ve spolupráci s MAS Mezi Úpou a Metují nově zorganizovalo 
jarní sportovní akci — Běh Babiččiným údolím, kterého se zúčastnilo více než 300 zá-
vodníků různých věkových kategorií. Počet závodníků i všech diváků, kteří přišli podpořit 
sportovní výkony, byl překvapující.

Babiččino údolí na jaře již tradičně ožívá další akcí, kterou jsou vyhlášené Ovčácké 
slavnosti. Poslední dubnovou sobotu se v Ratibořicích sešli ovčáci, řemeslníci a tradiční  
výrobci, aby zde oslavili Den Země. Zájemci se mohli podívat, jak se ovečky stříhají,  
či se zeptat na vše, co se týká jejich chovu. S velkým zájmem se setkala i ukázka práce  
ovčáckého psa. Kromě oveček se milovníci zvířat mohli pokochat pohledem na dravé ptáky 
nebo pomazlit pejsky z Psího domova Lukavice. Bezesporu všichni se pobavili při setkáních  
s veselým krajánkem „u mlejna“ a ochutnali některou z nabízených regionálních dobrot.

Skauti účastníkům akce předvedli svůj postoj k přírodě a díky Dorotě Mokrzycke z polské-
ho Národního parku Stolové hory měla oslava Dne Země i mezinárodní rozměr.

Další příležitostí pro využití kuželníku se stal adventní čas. Ve dnech 4. až 7. prosince 
se jeho prostory oděly do staročeského hávu a nabídly návštěvníkům bohatý program. Po 
krátkém povídání o vánočních zvycích si mohli příchozí zazpívat koledy s krajánky a jejich 
harmonikou a kytarou. V sobotu a neděli navíc v prostorách kuželníku vyhrávala lidová 
muzika Šmikuranda ze Střediska volného času BÁJO v České Skalici. Největší atraktivi-
tou akce byl betlém podle návrhu Anny Řehákové s více než 270 postavičkami. Látkové 
figurky pomáhaly vyrobit děti ze Základní školy a družiny v České Skalici. I návštěvníci si 
však mohli na místě vyrobit postavičku a betlém jí doplnit. Díky jejich pomoci obsahoval 
betlém více než 350 postav. Takto významná akce mohla být uspořádána díky spolupráci 
s několika místními neziskovými organizacemi a podpoře města Česká Skalice a MAS Mezi 
Úpou a Metují.
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 V. ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH, SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI NNO

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) 
http://www.avpo.cz/

Krajská organizace Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje 
http://www.obnovavenkova.cz/

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
http://www.meziupouametuji.cz/

Oborová platforma nevládních ekologických organizací 
http://www.zelenykruh.cz/

Poradní sbor EVVO Královéhradeckého kraje

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina 
http://www.pavucina-sev.cz/
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VI. ZAKLADATELÉ, SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA A ZAMĚSTNANCI

Zakladatelé společnosti

Jiří Kmoníček
Květa Ležovičová
Ing. arch. Zuzana Rákosníková
Ing. Eva Vízková

Členové správní rady

Ivan Češka — předseda správní rady
Mgr. Vladimír Fišera
Bc. David Línek
Ing. arch. Zuzana Rákosníková
Veronika Velacková
Ing. Tomáš Velechovský

Členové dozorčí rady

Květa Ležovičová — předsedkyně dozorčí rady
Mgr. Jan Balcar, Ph.D.
Mgr. Jitka Kumpoštová

Zaměstnanci

V roce 2014 pracovalo ve společnosti 11 zaměstnanců v pracovním poměru, dva externisté, 
dvě pracovnice byly na rodičovské dovolené a jedna uvolněná pro výkon funkce starostky.

Jiří Kmoníček — ředitel o.p.s., manažer regionálního rozvoje
Michal Kudrnáč — manažer Agentury rozvoje, externista 
Tereza Vaňková — manažerka vzdělávacího střediska
Radka Jansová — zodpovědná pracovnice Regionálního informačního centra
Ladislava Koubová — asistentka ředitele
Lucie Kupková — projektová manažerka
Iljana Beránková — projektová manažerka, lektorka EVVO
Markéta Tölgová — asistentka provozu vzdělávacího střediska
Markéta Lajská — asistentka provozu vzdělávacího střediska 
Jana Somernitzová — pracovnice Regionálního informačního centra
Květa Ležovičová — provoz Informačního bodu Ratibořice
Štefan Ležovič — správce Vily Čerych, pracovník provozu
Hana Holečková — pracovnice Regionálního informačního centra, externistka 
Pavla Dušková — na rodičovské dovolené
Jana Kudrnáčová — na rodičovské dovolené
Veronika Velacková — uvolněná pro pozici starostky

V roce 2014 byla organizaci poskytnuta dotace z Úřadu práce ČR v rámci projektu Odbor-
né praxe pro mladé do 30 let v Královéhradeckém kraji, a to ve výši 315 604 Kč. Tento 
projektu byl spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Součet tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů) ....... 975 652,75 Kč.
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky  ................................... 498 hodin.
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VII. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2014

VÝNOSY CELKEM  5 296 688,28 Kč

Výnosy z prodeje služeb 3 509 887,61 Kč

Výnosy z prodeje zboží 609 874,45 Kč

Ostatní výnosy 99 276,28 Kč

Výnosy z prodeje majetku  0 Kč

EU fondy  602 996,71 Kč

Příspěvek z úřadu práce 315 604,00 Kč

Státní dotace 0 Kč

Firemní dárci  56 355,00 Kč

Individuální dárci 28 394,23 Kč

Nadační příspěvky 10 000,00 Kč

NÁKLADY CELKEM  5 214 478,33 Kč

Náklady na mzdy  2 586 404,00 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  82 209,95 Kč

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti  -139 236,49 Kč

Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti  221 446,44 Kč

Podrobnější informace týkající se hospodaření společnosti jsou uvedeny 
v příloze této zprávy, která je ke stažení na www.centrumrozvoje.eu.
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Za pomoc a milou spolupráci děkujeme:

paní Georgině Steinsky za zájem o aktivity ve Vile Čerych a aktivní pomoc, paní Evě  
Novákové z České Skalice za dary, nápady a nezištnou pomoc a podporu při našich  
aktivitách, Irence Vondrákové za dobrovolnickou práci na zahradě Vily Čerych, restau-
raci Sokolovna Česká Skalice, jmenovitě panu majiteli Pavlu Zikmundovi, za celoroční 
spolupráci a podporu při kulturních akcích, paní matrikářce Olze Faltové za její milý pří-
stup ke všem svatebčanům ve Vile Čerych a za účast na Svatebním dni otevřených dveří,  
Vláďovi Prachařovi za celoroční spolupráci v oblasti grafiky a propagace, klientům stacio-
náře NONA a paní ředitelce Markétě Hanušové za dobrovolnickou práci, Jiřímu Veselému, 
Martě Kmoníčkové, Terezii Netrestové, Petru Kafkovi a Kateřině Voňkové za pomoc při 
aktivitách EVVO, Sabině Kvak za spolupráci na Svatebním dni otevřených dveří, Květuši 
Kaláškové, Marii Uždilové a Robertu Hagerovi za zodpovědné hodnocení dýňových polévek 
při Dni D(ýní), Anně Řehákové, Heleně Skořepové a mnoha dalším za pomoc při kulturních 
programech v ratibořickém kuželníku, Blance Štěpánové, Markétě Kejzlarové a Ladislavu 
Gladicsovi za spolupráci při realizaci výstavy Báchorky a pohádky spisovatelky Boženy 
Němcové, Haně Holečkové za pomoc v Regionálním informačním centru, Milanu Domáňovi 
— Svaz chovatelů ovcí a koz ČR, Ivanu Češkovi — SZ Ratibořice, SVČ Bájo Česká Skalice, 
skautům z České Skalice, Mateřskému centru Bublinka a dalším za pomoc při zajištění akce 
Den Země aneb Ratibořické ovčácké slavnosti, manželům Heleně a Lubomíru Hanušovým 
za dary, nápady a nezištnou pomoc a podporu při našich aktivitách, Zuzaně Rákosníkové  
a Evě Vízkové za dlouhodobou odbornou a laskavou pomoc při obnově Vily a zahrady, 
Adélce a Klárce Bělobrádkovým za hudební vystoupení při Slavnosti stromů, arboristům 
Jindřichu Pražákovi, Pavlu Karbulkovi a Martinu Honzíkovi za odborné ošetření lípy v za-
hradě, Veteran Car Klubu Dvůr Králové nad Labem za předvedení historických automobilů 
při akcích ve Vile Čerych a všem ostatním nejmenovaným dobrovolníkům, brigádníkům  
a podporovatelům za jejich pomoc a podporu.

VIII. PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme našim podporovatelům za příspěvky a dary:

  MUDr. Jan Zbytovský, s. r. o. — IKBT

  Platex, s. r. o.

  METEL s. r. o.

  Jan Fišer

  Nadace rozvoje občanské společnosti

  Nadace Preciosa

  město Česká Skalice

  Nadace Partnerství

  Ministerstvo kultury

  Jitřenka Zvelebilová

  Kateřina Valdová

  Jitka Suchánková

  MUDr. Blanka Beková

  Květuše Kalášková

  Tomáš Velechovský

  Jiřina Bittnerová

  Eva Nováková



Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.
Vila Čerych, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice, IČO: 26640767, DIČ: CZ 26640767, 

tel.: 491 451 116, e-mail: info@centrumrozvoje.eu, web: http://www.centrumrozvoje.eu, 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Česká Skalice, č. ú. 1184216379/0800



Příloha k účetní závěrce za rok 2014 

1) Bod a) odst. 1 §30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti 

hlavní, hospodářské a dalších činnostech, statutárních orgánech a organizačních složkách 

s vlastní právní subjektivitou, pokud byly zřízeny. 

Název: Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s. 

Sídlo: Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice 

IČ: 26640767 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

 

Poslání účetní jednotky: Poskytování obecně prospěšných služeb - rozvoj občanské 

společnosti, vzdělávání a osvěta. Místní rozvoj. Regionální rozvoj a přeshraniční 

spolupráce. Provoz vzdělávacího střediska Vila Čerych v České Skalici.  

 

Hospodářská činnost: Hostinská činnost 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

Statutární orgán: Jiří Kmoníček, narozen 29. 8. 1977 – ředitel 

Správní rada: Ivan Češka – předseda správní rady 

 Mgr. Vladimír Fišera 

 Bc. David Línek 

 Ing. arch. Zuzana Rákosníková 

 Veronika Velacková 

 Ing. Tomáš Velechovský 

Dozorčí rada: Květa Ležovičová – předsedkyně dozorčí rady 

 Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 

 Mgr. Jitka Kumpoštová 

2) Bod b) odst. 1 §30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a zápisu 

vkladů do příslušného rejstříku 

Postavení zakladatele obecně prospěšné společnosti Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. 

mají: 

Květa Ležovičová, narozena 26.5.1953 

Ing. arch. Zuzana Rákosníková, narozena 12.2.1959 

Ing. Eva Vízková, narozena 29.10.1953 

Jiří Kmoníček, narozen 29.8.1977 

Vlastní vklad zakladatelů: 1 000 Kč/osoba tj. 4 000 Kč celkem 



3) Bod c) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Účetní období, použité účetní metody, způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo 

jejich úschovy, aplikaci obecných účetních zásad, způsobech oceňování a odpisování, 

pokud je jejich znalost významná pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku 

hospodaření účetní jednotky, odchylkách od účetních metod podle § 7 odst. 5 zákona 

s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní 

jednotky, způsob stanovení oprávek k majetku a způsobu stanovení reálné hodnoty 

příslušného majetku a závazků, způsobu tvorby a výši vytvořených opravných položek a 

rezerv za uzavírané účetní období. 

Účetní období: 1.1. 2014 – 31.12.2014 

 

Použité účetní metody: účetní jednotka účtuje v systému podvojného účetnictví  

Účetní jednotka postupuje při vedení účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro 

účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují 

v soustavě podvojného účetnictví.  

 

Zpracování účetních záznamů je prováděno v účetním programu Ing. Pavla Halbrštáta 

 

Úschova účetních záznamů: Vila Čerych, Křenkova 477, Česká Skalice 

 

Způsoby oceňování a odpisování: nakupované zboží a majetek je oceňován v pořizovacích 

cenách včetně ostatních vedlejších výdajů.  

 

Odpisování dlouhodobého hmotného majetku: Do konce roku 2013 byly účetní odpisy = 

daňovým, v roce 2014 došlo ke změně účetní metody a od 1.1.2014 účtuje účetní 

jednotka odpisy dle předem stanovené doby použitelnosti majetku – počet měsíců. 

 

DPH: účetní jednotka se od 1.dubna 2006 stala čtvrtletním plátcem DPH 

 

Rezervy: účetní jednotka během účetního období rezervy nevytvářela  

4) Bod d) odst. 1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

Každé významné události, která se stala mezi rozvahovým dnem, a okamžikem sestavení 

účetní závěrky podle § 19 odst. 5 zákona 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným 

významným událostem, které by ovlivnily účetní závěrku. 



5) Bod e) odst. 1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

Způsob oceňování použitý pro položky aktiv a závazků včetně toho, jak byly stanoveny 

úpravy hodnoty, ať již přechodné nebo trvalé, a přepočtena aktiva a závazky v cizí měně 

s uvedením použitého kursu k rozvahovému dni vyhlášeného Českou národní bankou   

Oceňování závazků v cizí měně: používán denní kurz vyhlášený ČNB. 

K rozvahovému dni účetní jednotka závazky ani pohledávky nemá. 

6) Bod f) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Název jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí 

osoby jednající jménem a na její účet drží podíl, tento podíl může být i v podobě držených 

akcií, s uvedením výše tohoto podílu, u akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a druhu 

těchto akcií, jakož i výše základního kapitálu, vlastního jmění, fondů a zisku nebo ztráty 

této jiné účetní jednotky za minulé účetní období 

Členství: Spolek pro obnovu venkova  

 Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují  

 Asociace veřejně prospěšných organizací 

 Sdružení stř. ekologické výchovy Pavučina 

 (v organizacích pouze členství, žádné podíly) 

7) Bod g) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.  

Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a 

evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů s uvedením částek, 

datem vzniku a splatnosti 

Všechny závazky z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění byly uhrazeny do 31.1.2015.  

 

Evidovaná daňová pohledávka na dani z příjmů právnických osob. 

Účetní jednotka měla povinnost zálohování daně z příjmů FÚ Náchod. 

8) Bod h) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Počet a jmenovité hodnoty akcií nebo podílů, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, 

informace o jejich ocenění 

K datu účetní závěrky účetní jednotka nemá. 



9) Bod i) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 

Existence majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo 

podobných cenných papírů nebo práv, s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která 

propůjčují 

K datu účetní závěrky účetní jednotka nemá. 

10) Bod j) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Informace o částkách dlužených, které vznikly v daném účetním období a u kterých 

zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech dluhů 

účetních jednotek, krytých plnohodnotnou zárukou, danou touto účetní jednotkou, 

s uvedením povahy a formy záruky, tyto informace se uvádějí odděleně pro položku každého 

věřitele podle struktury rozvahy (bilance)  

K datu účetní závěrky účetní jednotka nemá. 

11) Bod k) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Celková výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci) 

K datu účetní závěrky účetní jednotka nemá. 

12) Bod l) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně 

z příjmu 

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti činí Kč:  -139 236,49 Kč 

Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti činí Kč:  221 446,44 Kč 

Celkový výsledek hospodaření činí Kč:  82 209,95 Kč 

13)  Bod m) odst.1 §30 vyhlášky č.504/2002 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu 

v členění podle kategorií, jakož  i osobních nákladech za účetní období v členění podle 

výkazu zisku a ztráty u položek ,,A.III.9 Mzdové náklady“ až ,,A.III.13. Ostatní sociální 

náklady „ údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních, 

kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců:    9 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců řídících:   2 

 

Osobní náklady celkem     2 587  tis Kč 

z toho: 

Osobní náklady na zaměstnance    1 952  tis. Kč 

Zákonné sociální pojištění za zaměstnance:      612  tis. Kč 



14)  Bod n) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, 

kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací 

listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků 

ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou 

kategorii členů 

K datu účetní závěrky byly vyplaceny odměny a funkční požitky za účetní období pouze 

členu statutárního orgánu ve výši 51 tis. Kč 

15) Bod o) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504(2002 Sb. 

Účast členů statutárních, 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 

Jiří Kmoníček – zaměstnanec, Květa Ležovičová – zaměstnanec; Veronika Velacková 

zaměstnankyně (od roku 2010 uvolněná pro výkon funkce starostky), Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 

– DPP. 

16)  Bod p) odst. 1 § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Výše záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu n), s uvedením 

úrokové sazby, hlavních podmínek a případně o proplacených částkách, o závazcích 

přijatých na jejich účet jako určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou 

kategorii členů 

Účetní jednotka neposkytla. 

17)  Bod q) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního 

majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období; 

pokud takové ocenění má závažný vliv na budoucí daňovou povinnost,je nutno o tom uvést 

podrobnosti  

Výpočet zisku nebo ztráty nebyl ovlivněn oceňováním finančního majetku. 



18) Bod r) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Způsob zjištění základu daně z příjmu, použitých daňových úlevách a způsobech užití 

prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících 

zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních 

právních předpisů 

 341 000 Daň z příjmů právnických osob 

Rok Vzniklá úspora Výsledek z hl. činnosti Rok uplatnění úspory 

2011  x  -         8 116,45 Kč  x 

2012 760,00 Kč  -     101 984,22 Kč  2013 

2013 57 000,00 Kč  -       28 478,05 Kč  2014 

2014 5 510,00 Kč  -     139 236,49 Kč  x 

 

Vzniklá daňová úspora byla použita na financování mzdových nákladů pracovníků 

realizujících vzdělávání mládeže v tématech udržitelného rozvoje, tyto náklady jsou 

evidovány na zakázce 2900 - Vzdělávání mládeže. 

19) Bod s) 1§ 30 vyhlášky č.504/2002 SB. 

Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již 

zaplacenou daní v těchto účetních obdobích jen v případě, že je tento rozdíl významný, tato 

informace se uvede, jen není-li tento rozdíl v celkové výši obsažen v příslušné položce 

v rozvaze /bilanci/ 

Rozdíl mezi daňovou povinností a zaplacenou daní není. 

20)  Bod t) odst.1 § 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. 

Každá významná položka, z rozvahy /bilance/ nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je 

uvedené podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření 

účetní jednotky, pokud tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy /bilance/ a 

výkazu zisku a ztráty, u významných položek aktiv se uvedou též jejich přírůstky a úbytky a 

zvlášť o významných položkách, které jsou v rozvaze /bilanci/ a výkazu zisku a ztráty 

zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a v rozvaze /bilanci/ a výkazu zisku a 

ztráty nejsou samostatně vykázány, například rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů 

včetně úrokových sazeb a popis zajištěných úvěrů, přijaté dotace na provozní účely nebo na 

pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu 

územních samosprávních celků nebo ze státních fondů, s uvedením výše dotací a jejich 

zdrojů 

Rozdělení středisek Centra rozvoje Česká Skalice za rok 2014 

 1. Hlavní činnost 

 2. Doplňková, vedlejší činnost 

 

 



Tržby: 

v tis. Kč dle činnosti stř.1 stř.2 Celkem 

Tržba z prodeje služeb 37 3473 3510 

Tržba z prodeje zboží 27 583 610 

Ostatní výnosy 8 70 78 

Tržba z prodeje majetku 0 0 0 

Přijaté příspěvky 95 0 95 

Provozní dotace 667 316 983 

CELKEM 834 4431 5276 

21) Bod u) odst. 1 § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jedná-li se o 

významné položky nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis 

Významné přijaté dary: 

40 tis. Kč – Platex, s.r.o., Křenkova 283, 552 03 Česká Skalice IČ: 45539421 

10 tis. Kč – METEL s.r.o.; Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice, IČ: 25974289 

10 tis. Kč – Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, IČ: 45773521 

22)  Bod v) odst. 1 § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Přehled o veřejných sbírkách podle zvláštního právního předpisu, s uvedením účelu a výši 

vybraných částek  

Účetní jednotka nevykonávala žádné veřejné sbírky. 

23) Bod w) odst. 1 § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména 

rozdělení zisku   

Hospodářský výsledek roku 2013 po dani byl převeden na nerozdělený zisk, ztrátu. 

Se zůstatkem předchozích let je nerozdělený zisk k 31.12.2014 v celkové výši 874 035,78 Kč. 

 

 

 

 

 

V České Skalici, 22.5.2015 



Číslo 

řádku

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období

b 1 2

A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40 1 699 1 256

I. (012) 2

(013) 3

(014) 4

(018) 5

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8

Součet ř. 2 až 8 9 0 0

II. Pozemky (031) 10

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11

Stavby (021) 12

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13 670 1 005

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14

Základní stádo a tažná zvířata (026) 15

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 536 835

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19

20 1 206 1 840

III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21

Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) 22

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23

Půjčky organizačním složkám (066) 24

Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25

Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 26

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27

28 0 0

Odesláno dne:                       Razítko:                          Podpis Odpovídá

vedoucího za údaje :

22.5.2014 účetní

jednotky :

19:36

Telefon: 491453708

Čejpová

Název a sídlo účetní jednotky(v celých tis. Kč)

IČO
26640767

Zpracováno v souladu s 

vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2014

552 03

Křenkova  477
Česká Skalice

Centrum rozvoje Česká Skalice, 

o.p.s.  

Součet ř. 21 až 27

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek

Dlouhodobý 

finanční 

majetek

1

A K T I V A

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

a

Dlouhodobý 

nehmotný 

majetek

Software

Ocenitelná práva

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Součet ř. 10 až 19

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

Předmět činnosti: Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.



Číslo 

řádku

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období

b 1 2

IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29

Oprávky k softwaru (073) 30

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33

Oprávky k stavbám (081) 34

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 

movitých věcí (082) 35 507 584

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39

40 507 584

B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84 41 2 167 1 461

I. Materiál na skladě (112) 42 1 4

Materiál na cestě (119) 43

Nedokončená výroba (121) 44

Polotovary vlastní výroby (122) 45

Výrobky (123) 46

Zvířata (124) 47

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 165 174

Zboží na cestě (139) 49

Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50

51 166 178

II. Odběratelé (311) 52 462 162

Směnky k inkasu (312) 53

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54

Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 261 252

Ostatní pohledávky (315) 56 3

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a 

veřejného zdravotního pojištění (336) 58

Daň z příjmů (341) 59 12

Ostatní přímé daně (342) 60

Daň z přidané hodnoty (343) 61

Ostatní daně a poplatky (345) 62

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 39

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64

Oprávky k 

dlouho- 

dobému 

majetku

2

Součet ř. 42 až 50

Zásoby

Pohledávky

a

Součet ř. 29 až 39



Číslo 

řádku

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období

b 1 2

II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67

Jiné pohledávky (378) 68 34 35

Dohadné účty aktivní (388) 69

Opravná položka k pohledávkám (391) 70 11

71 746 503

III. Pokladna (211) 72 44 35

Ceniny (213) 73

Bankovní účty (221) 74 644 716

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

Ostatní cenné papíry (256) 77

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78

Peníze na cestě (+/-261) 79

Součet ř. 72 až 79 80 688 751

IV. Náklady příštích období (381) 81 49 29

Příjmy příštích období (385) 82 518

Kursové rozdíly aktivní (386) 83

Součet ř. 81 až 83 84 567 29

ÚHRN AKTIV ř. 1+41 85 2 866 2 717

Kontrolní číslo ř. 1 až 83 997 13 514 13 204

a

Krátkodobý 

finanční 

majetek

Součet ř. 52 až 69 minus 70

Pohledávky

3

Jiná aktiva 

celkem



Číslo 

řádku

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období

d 3 4

A. Vlastní zdroje   č.90 + 94 86 874 1 941

1. Vlastní jmění (901) 87 985

Jmění Fondy (911) 88

Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a 

závazků (921) 89

Součet ř. 87 až 89 90 0 985

2. Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91 X 82

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 92 380 X

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 93 494 874

Součet ř. 91 až 93 94 874 956

B. Cizí zdroje    ř.96 + 104 + 128 + 132 95 1 992 776

1. Rezervy (941) 96

2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 97

Vydané dluhopisy (953) 98

Závazky z pronájmu (954) 99

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101

Dohadné účty pasivní (389) 102

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103

Součet ř. 97 až 103 104 0 0

3. Dodavatelé (321) 105 564 69

Směnky k úhradě (322) 106

Přijaté zálohy (324) 107

Ostatní závazky (325) 108 78 20

Zaměstnanci (331) 109 114 136

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 111 53 65

Daň z příjmů (341) 112 28

Ostatní přímé daně (342) 113 6 7

Daň z přidané hodnoty (343) 114 140 107

Ostatní daně a poplatky (345) 115 2 2

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116 95

Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 117

Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) 118

Závazky k účastníkům sdružení (368) 119

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120

Jiné závazky (379) 121 701

Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122

Eskontní úvěry (232) 123

Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124

Vlastní dluhopisy (255) 125

Dohadné účty pasivní (389) 126 170

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127

Součet ř.105 až 127 128 1 686 671

5. Výdaje příštích období (383) 129 226 101

Výnosy příštích období (384) 130 80 4

Kursové rozdíly pasivní (387) 131

Součet ř. 129 až 131 132 306 105

ÚHRN PASIV ř.86 + 95 133 2 866 2 717
Kontrolní číslo (ř.86 až 133) 998 11 464 10 868

c

Krátkodobé 

závazky 

Jiná pasiva

4
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Dlouhodobé 

závazky 

P A S I V A 

Výsledek 

hospodaření



hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

221 1 079 0 1 300

501 1 166 381 547

502 2 28 296 324

503 3 0

504 4 27 402 429

266 884 0 1 150

511 5 4 53 57

512 6 4 2 6

513 7 4 2 6

518 8 254 827 1 081

451 2 136 0 2 587

521 9 362 1 590 1 952

524 10 85 527 612

525 11 0

527 12 4 19 23

528 13 0

0 4 0 4

531 14 2 2

532 15 0

538 16 2 2

20 48 0 68

541 17 2 2

542 18 0

543 19 11 11

544 20 14 14

545 21 0

546 22 0

548 23 0

549 24 6 35 41

Opravy a udržování

II. Služby celkem

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tis. Kč) Název účetní jednotky

k 31.12.2014

Centrum rozvoje Česká Skalice, 

o.p.s.  

Zpracováno v souladu s 

vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů

Dary

Ostatní sociální náklady

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
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Číslo 

účtu
Název ukazatele

Číslo 

řádku

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

26640767

Manka a škody

Jiné ostatní náklady

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Úroky 

Daň silniční

I. Spotřebované nákupy celkem

A. NÁKLADY

Prodané zboží

Česká Skalice

Křenkova  477

Činnosti

Kursové ztráty

IČO

Cestovné

Náklady na reprezentaci

V. Ostatní náklady celkem

Ostatní pokuty a penále

552 03

Odpis nedobytné pohledávky

III. Osobní náklady celkem

Zákonné sociální náklady

Daň z nemovitostí

Ostatní daně a poplatky

IV. Daně a poplatky celkem

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Předmět činnosti: Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.



hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

9 68 0 77

551 25 9 68 0 77

552 26 0

553 27 0

554 28 0

556 29 0

559 30 0

6 0 0 6

581 31 6 0 0 6

582 32 0 0 0 0

0 2 0 2

595 33 0 2 0 2

973 4 221 0 5 194

64 4 056 0 4 120

601 1 0

602 2 37 3 473 3 510

604 3 27 583 610

0 0 0 0

611 4 0

612 5 0

613 6 0

614 7 0

0 0 0 0

621 8 0

622 9 0

623 10 0

624 11 0

8 59 0 67

641 12 0

642 13 0

643 14 0

644 15 0

645 16 0

648 Zúčtování fondů 17 7 58 65

649 18 1 1 2

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

B. VÝNOSY

Číslo 

účtu
Název ukazatele

Číslo 

řádku

Činnosti

III. Aktivace celkem

Aktivace materiálu a zboží

Aktivace vnitroorganizačních služeb

Změna stavu zásob nedokončené výroby

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

celkem

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku

Změna stavu zásob polotovarů

Prodané cenné papíry a podíly

Prodaný materiál

Tvorba rezerv

Tvorba opravných položek

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 

složkami

Poskytnuté členské příspěvky      

VIII. Daň z příjmů celkem celkem

Dodatečné odvody daně z příjmů

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )

2

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Tržby za vlastní výrobky

Tržby z prodeje služeb

Tržby za prodané zboží

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

Změna stavu zásob výrobků

Změna stavu zvířat

IV. Ostatní výnosy celkem

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ostatní pokuty a penále

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

Platby za odepsané pohledávky

Úroky

Kursovné zisky

Jiné ostatní výnosy



hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

0 11 0 11

652 19 0

653 20 0

654 21 0

655 22 0

656 23 0

657 24 0

659 25 11 11

95 0 0 95

681 26 10 10

682 27 85 85

684 28 0

667 316 0 983

691 29 667 316 983

834 4 442 0 5 276

-139 221 0 82

591 Daň z příjmů 65 0

-139 221 0 82

999 3 775 12 761 0 16 536

Odesláno dne:                        Razítko:                                 Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje:

Telefon:491453708

Činnosti
Číslo 

řádku

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 

celkem

VI. Přijaté příspěvky celkem

VII.  Provozní dotace celkem

Provozní dotace

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Přijaté příspěvky (dary)

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Zúčtování rezerv

Zúčtování opravných položek

Číslo 

účtu
Název ukazatele

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje materiálu

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Přijaté členské příspěvky

3

Kontrolní číslo

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM
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