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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

 

Poslání společnosti 

Třeboňská rozvojová o.p.s. je právnickou osobou zapsanou v rejstříku obecně 

prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, 

vložka 90, IČO: 260 74 419. Společnost byla do rejstříku zapsána k 16. 4. 2004. Dne 3. 

9. 2010 došlo ke změně sídla společnosti. Základním posláním Třeboňské rozvojové 

o.p.s. je podpora rozvoje regionu Třeboňsko. 

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby v následujících oblastech: 

 Podpora sociálního a ekonomického rozvoje Třeboňska jako např. organizace a 

zajištění kulturních a volnočasových aktivit, cestovního ruchu a podnikatelských 

aktivit v regionu. 

 Podpora přeshraniční a meziregionální spolupráce – navazování kontaktů, společné 

akce, výměna informací. 

 Komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti. 

 Podpora rozvoje lidských zdrojů. 

Veřejně prospěšné služby Třeboňská rozvojová o.p.s. poskytuje buď vlastními silami, či 

prostřednictvím jiných osob (organizátorů akcí). Určený druh poskytovaných obecně 

prospěšných služeb je možné měnit rozhodnutím zakladatele, schváleným správní 

radou společnosti. 

Těžištěm činnosti Třeboňské rozvojové o.p.s. je realizace aktivit a projektů zaměřených 

na podporu kulturního, ekonomického a sociálního rozvoje Třeboňska. Velký důraz 

rovněž klademe na projekty s přeshraničním přesahem. 
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Naše aktivity 

Spolupracujeme se širokým spektrem partnerů převážně neziskového charakteru. Mezi 

naše hlavní aktivity v souladu s posláním společnosti patří: 

 příprava a realizace vlastních projektů a projektů s našimi partnery v regionu, čímž 

podporujeme neziskové organizace na Třeboňsku 

 podporujeme kulturní a volnočasové aktivity na Třeboňsku 

 iniciujeme a podporujeme přípravu rozvojových projektů v oblasti cestovního ruchu, 

kultury, volného času a spolkové činnosti na Třeboňsku 

 organizací vzdělávacích a informačních aktivit se podílíme na rozvoji občanské 

společnosti a lidských zdrojů na Třeboňsku 

 připravujeme a realizujeme projekty v oblasti přeshraniční a mezinárodní spolupráce 

včetně zprostředkování zahraničních partnerů a navazující spolupráce s nimi 

 zajišťujeme informace o možnostech realizace projektů a jejich podpoře z veřejných 

dotačních zdrojů 

 organizací seminářů a prezentačních akcí podporujeme informovanost a osvětu 

v regionu 

Partnery Třeboňské rozvojové o.p.s. jsou zejména další nevládní neziskové organizace 

působící na Třeboňsku a v Jihočeském kraji, ale i podnikatelské subjekty, místní 

samospráva, zahraniční partneři a další organizace působící v Třeboni nebo na 

Třeboňsku.  
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PŘEHLED ČINNOSTÍ V ROCE 2011 

 

V roce 2011 jsme naši činnost opět zaměřili především na akce, které dlouhodobě 

pořádáme ve spolupráci s našimi partnery v Třeboni a na Třeboňsku. Patří mezi ně 

zejména Třeboňský divadelní festival a kampaň Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni. 

 

Třeboňský divadelní festival – VII. ročník 

V roce 2011 se uskutečnil již VII. ročník Třeboňského divadelního 

festivalu, který se každým rokem odehrává 

v třeboňském Divadle J. K. Tyla a pořádáme jej ve spolupráci 

s Informačním a kulturním střediskem města Třeboně a DfK Group 

a.s. Také v letošním roce se nám podařilo organizačně zajistit 

pestrý a divácky atraktivní program. Festival si i nadále drží svou prestiž. Festival byl 

slavnostně zahájen 22.6.2011 divadelní komedií Blbec k večeři s vynikajícím hercem 

v hlavní roli Václavem Vydrou. Z důvodu pracovního vytížení herečky Martiny 

Hudečkové nastala v průběhu festivalu změna v programu u představení Miláček Anna. 

VII. ročník festivalu můžeme označit jako mimořádně úspěšný, návštěvnost překročila 

2 000 diváků. Vyprodaná hlediště svědčí o velkém zájmu milovníků divadla v našem 

regionu. Aktuální informace o festivalu, včetně programů jednotlivých představení je 

možné najít na stránkách www.tdf.cz. 

VII. ročník festivalu nabídl divákům těchto 6 představení: 

 Blbec k večeři, 22. června (hráli: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský, Jana 

Švandová, Zdeněk Žák, Jana Boušková) 

 Noc na Karlštejně, 8. a 9. července (hráli a zpívali: Pavel Vítek, Jan Rosák, Vladimír 

Čech ad.) – venkovní představení 

 Miláček Anna, 18. července (hráli: Martina Hudečková, David Prachař, Linda 

Rybová, Saša Rašilov a Vanda Hybnerová) 

 Prší, 3. srpna (hráli: Karel Roden, Marian Roden a Jana Krausová) 
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 Kdes to byl(a) v noci, 26. srpna (hráli: Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský, Josef 

Carda, Zdeněk Žák, Barbora Leichnerová, Ljuba Krbová) 

 Tři muži na špatné adrese, 5. září (hráli: Bohumil Klepl, Karel Heřmánek, Zdeněk 

Žák, Johana Tesařová) 

 

V roce 2012 budeme v tradici tohoto zavedeného festivalu pokračovat a opět plánujeme 

odehrát 6 divadelních představení; navíc přivítáme 2 speciální hosty festivalu. Bude se 

jednat o zařazení vystoupení pod širým nebem a muzikálové vystoupení. 

 

Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni – VI. ročník 

Měsíc pro neziskový sektor je kampaň složená z řady aktivit, jejichž společným cílem je 

atraktivní, někdy i netradiční forma prezentace neziskových organizací v Třeboni. 

V roce 2011 byl realizován již šestý ročník této kampaně. Červen patří tradičně ke 

společnému setkání se zástupci neziskových organizací z Třeboně. Na tomto setkání si 

společně určíme, jakou formou neziskové organizace v daném roce prezentovat a jak 

oživit další ročník kampaně. Po zkušenosti z loňského roku jsme se rozhodli opět ve 

spolupráci s organizátory projektu Zdravé město Třeboň uspořádat velkou akci pro 

zúčastněné neziskové organizace z Třeboňska - Veletrh neziskových organizací na 

náměstí T.G.Masaryka v Třeboni. Veletrh se uskutečnil 15. října na náměstí T. G. 

Masaryka.  

Každá zúčastněná nezisková organizace mohla v pronajatém stánku představit svou 

činnost. Veletrh byl koncipován částečně jako prodejní a tak každý mohl zakoupením 

drobnosti přispět na činnost těchto organizací. Doprovodný program Veletrhu zajistily 

některé neziskové organizace včetně Domu dětí a mládeže v Třeboni. 

Letošní ročník jsme časově sjednotili s celonárodní kampaní 30 dní pro neziskový 

sektor, která se koná v měsíci říjnu. Bylo osloveno 30 neziskových organizací 

působících na Třeboňsku. Nakonec se Veletrhu zúčastnilo 17 neziskových organizací. 

V letošním roce se navíc Veletrhu zúčastnil Český červený kříž a Všeobecná zdravotní 

pojišťovna ČR. Jako host naše pozvání přijal Ústav sociální péče Pístina. 
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Plakát z akce – ukázka 
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Naším záměrem je poukazovat prostřednictvím kampaně Měsíce pro neziskový sektor 

na důležitost činnosti neziskových organizací prostřednictvím pravidelně, každý rok.  

Veletrhu se v roce 2011 zúčastnilo 17 neziskových organizací + Ústav sociální péče 

Pistina. Jedná se o obdobný počet jako v předešlých ročnících. Seznam zúčastněných 

NNO: 

 

 Český nadační fond pro vydru 

 Spolek přátel Třeboně 

 Klub Mája 

 Divadelní spolek Kajetán 

 Oblastní charita Třeboň 

 Kylologická organizace Agility 

 Dancing Carps 

 Občanské sdružení Hafík 

 Spolek třeboňského loutkového divadla 

 Třeboňský dámský kloub 

 Junák – svaz skautů a skautek ČR 

 Lékařská služba první pomoci Třeboň 

 Sdružená obec Suchdol nad Lužnicí 

 Agentura Třeboňsko 

 Destinace Třeboňsko 

 Rybníkáři 

 Český svaz zahrádkářů 
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

 

Stav majetku k 31. 12. 2011 v tis. Kč 

Finanční majetek         17 

Pohledávky z obch. vztahů        60 

Drobný hmotný majetek v hodnotě do 40ti tis. Kč     22 

Poskytnuté půjčky         50 

Celkem majetek         149 

 

Stav závazků k 31. 12. 2011 v tis. Kč         

Závazky k dodavatelům        30 

Závazky z půjček         0 

Závazky k zaměstnancům – do splatnosti      32    

Zúčt. s institucemi soc. zab. – do splatnosti      18 

Ostatní daně do splatnosti        12 

Daň z příjmu          0 

Celkem závazky         92 
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Přehled výnosů podle zdrojů v tis. Kč 

Prodej služeb          1 084  

Dotace (EU, Město Třeboň, Jihočeský kraj)      109 

Dary (fyzické osoby, právnické osoby)      0 

Sponzoři Třeboňský divadelní festival       167 

Úroky (ČSOB)          1 

 

Rozdělení nákladů společnosti 

Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 

a na správu o.p.s. v tis. Kč: 

Hlavní činnost  Hospodářská činnost         Celkem 

Spotřeba materiálu  0                 0                                  0 

Cestovné   0                 0                                     0      

Reprezentace   7                 0                                     7 

Služby    651               234                              885 

Osobní náklady  20               286                                 306 

Ostatní náklady  37                 3                                40  

Náklady celkem  715             523                              1 238 
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Vývoj a konečný stav fondů o.p.s. 

Vlastní jmění společnosti tvoří vklad zakladatele ve výši 1 000 000 Kč. 

Výsledek hospodaření společnosti v roce 2010 – ztráta 207 tis. Kč, byl zaúčtován na 

účet:  Nerozdělená ztráta minulých let. 

Výsledkem hospodaření roku 2011 je zisk ve výši 126 tis. Kč. 

 

Základ daně a jeho snižování 

V roce 2010 byl ke snížení základu daně použit §20 odst. 7 zákona o dani z příjmů. 

Daňová úspora za rok 2010 ve výši 8 740,- Kč byla použita ke krytí nákladů na činnosti, 

z které příjmy nejsou předmětem daně již v roce 2011. Daňová úspora za rok 2011 ve 

výši 41 040,- Kč bude použita ke krytí nákladů činnosti, z které příjmy nejsou 

předmětem daně ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. 

Počet zaměstnanců 

Stav do 30.6.2010: 

 hlavní pracovní poměr:  2 

 dohody o provedení práce či pracovní činnosti: 5 
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PŘÍLOHY K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

Obecné údaje 

Název:   Třeboňská rozvojová o.p.s. 

Sídlo:    Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 

Právní forma:   obecně prospěšná činnost 

 

Předmět činnosti 

 Podpora sociálního a ekonomického rozvoje Třeboňska jako např. organizace a 

zajištění kulturních a volnočasových aktivit, cestovního ruchu a podnikatelských 

aktivit v regionu. 

 Podpora přeshraniční meziregionální spolupráce - navazování kontaktů, společné 

akce, výměna informací. 

 Komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti. 

 Podpora rozvoje lidských zdrojů. 

 

Doplňková činnost 

 zprostředkování obchodu a služeb, 

 činnost podnikatelských, finančních, organizačních, ekonomických poradců, 

 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti. 
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Správní rada 

Předseda:   Eliška Hájková 

Členové:   Lenka Daňhová 

   Iveta Petráňová 

Dozorčí rada 

Předseda:   Pavla Koubová Nováková 

Členové:   Jan Jareš 

   Blanka Toulová 

Ředitel o.p.s. 

Miroslav Kotoun, BBS. 

Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně 

prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Podepisování za společnost se děje vždy 

tak, že ředitel připojí k nadepsanému nebo vytištěnému názvu společnosti svůj podpis. 

Zakladatelé Třeboňské rozvojové o.p.s. 

Zdeněk Daňha 

Miloslav Ježek 

Změny zakládací smlouvy a složení řídicích orgánů 

V roce 2011 nedošlo k žádným změnám zakládací smlouvy.  

21.5.2012 

         

………………………………………………… 

        Miroslav Kotoun, BBS., ředitel společnosti 


