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ZZZÁÁÁKKKLLLAAADDDNNNÍÍÍ   IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCEEE   OOO   SSSPPPOOOLLLEEEČČČNNNOOOSSSTTTIII   
 

Třeboňská rozvojová o.p.s. (TR) 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 zapsána k 16. 4. 2004. Základním posláním TR 

je rozvoj Třeboňska. 

Společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 

o Podpora sociálního a ekonomického rozvoje Třeboňska jako např. 

organizace a zajištění kulturních a volnočasových aktivit,  

cestovního ruchu a podnikatelských aktivit v regionu. 

o Podpora přeshraniční meziregionální spolupráce – navazování 

kontaktů, společné akce, výměna informací. 

o Komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti. 

o Podpora rozvoje lidských zdrojů. 

 

Výše uvedené veřejně prospěšné služby TR 

poskytuje buď vlastními silami, či prostřednictvím 

jiných osob (organizátorů akcí). Určený druh 

poskytovaných obecně prospěšných služeb je 

možno rozhodnutím zakladatele, schváleným 

správní radou společnosti, měnit. Těžištěm činnosti TR je realizace 

aktivit a projektů zaměřených na podporu kulturního, ekonomického 

a sociálního rozvoje Třeboňska. 



   

NNNAAAŠŠŠEEE   AAAKKKTTTIIIVVVIIITTTYYY   
 

Spolupracujeme s širokým spektrem partnerů převážně neziskového 

charakteru. Mezi naše hlavní aktivity patří: 

o finančními příspěvky podporujeme činnost neziskového sektoru 

na Třeboňsku 

o přípravou a realizací vlastních i partnerských projektů 

podporujeme neziskové organizace na Třeboňsku 

o podporujeme kulturní a volnočasové aktivity na Třeboňsku 

o iniciujeme, realizujeme a podporujeme přípravu rozvojových 

projektů v oblasti cestovního ruchu 

o organizací vzdělávacích a informačních aktivit se podílíme na 

rozvoji občanské společnosti a lidských zdrojů na Třeboňsku 

o připravujeme a realizujeme projekty v oblasti přeshraniční 

a mezinárodní spolupráce včetně zprostředkování zahraničních 

partnerů 

o zajišťujeme informace o možnostech realizace projektů a jejich 

podpoře z veřejných dotačních zdrojů 

 

Klienty a partnery TR jsou zejména nevládní neziskové organizace, 

podnikatelské subjekty, místní samospráva, zahraniční partneři 

a další organizace působící v Třeboni nebo na Třeboňsku.  



   

PPPŘŘŘEEEHHHLLLEEEDDD   ČČČIIINNNNNNOOOSSSTTTÍÍÍ   VVVYYYKKKOOONNNÁÁÁVVVAAANNNÝÝÝCCCHHH   VVV   RRROOOCCCEEE   
222000000666                     
 

PPPooodddpppooorrraaa   sssoooccciiiááálllnnníííhhhooo   aaa   eeekkkooonnnooommmiiiccckkkéééhhhooo   rrrooozzzvvvooojjjeee   

TR se v roce 2006 podílela přímou finanční podporou na níže 

uvedených akcích: 

1. Spolek přátel Třeboně 

TR se finančně podílela na pořádání výstavy Tradice loutkářství 

v Třeboni, přednášce Válečné události v Třeboni 

a zájezdu do parlamentu ČR spojeného s návštěvou pražského hradu 

částkou 5.000 Kč. 

2. Agentura Šumava 

TR přispěla na organizaci Mezinárodního koncertu dechových hudeb, 

který se uskutečnil ve dnech 10.-11.6. 2006 v prostorách pivovaru 

Regent v Třeboni, částkou 5.000 Kč.  

3. Sbor dobrovolných hasičů Břilice 

Na pomoc při organizování Mezinárodního dne dětí, který se 

uskutečnil dne 3.6.2006 v Břidlicích, přispěla TR částkou 2.000 Kč. 

4. Základní škola Na Sadech 

Základní škole byla poskytnuta finanční pomoc ve výši 5.000 Kč na 

uspořádání návštěvy partnerské školy ve městě Utena (Litva) ve 

dech 7.-13.5.2006. 

 

 



   

5. TJ Jiskra Třeboň – oddíl veslování 

Na organizaci Třeboňské regaty, která se uskutečnila ve dnech 

30.6.-2.7.2006, byla uvolněna částka 5.000 Kč. 

6. Občanské sdružení Okolo Třeboně 

Na uspořádání tradičních třeboňských festivalů Okolo Třeboně, 

Zpátky do Třeboně a Léto v Třeboni jsme přispěli částkou 15.000 Kč. 

7. Adria – Neptun spol.s r.o. 

Příspěvek byl poskytnut na uspořádání koncertů Třeboňská nocturna 

ve dnech 11.-15.7.2006 v Třeboni, kterou zajišťuje obstaravatel 

v prostorách Hotelu Zlatá hvězda v Třeboni. Finanční pomoc byla 

poskytnuta ve výši 25.000 Kč. 

8. MUDr. Jana Tichá 

MUDr. Janě Tiché byla poskytnuta přímá finanční pomoc v oblasti 

zdravotnictví ve výši 8.000 Kč. 

9. Sdružení rodičů při Gymnáziu Třeboň 

Studentu Vojtěchu Prášilovi byla poskytnuta finanční podpora na 

cestu do Paříže na konferenci Evropského Parlamentu Mládeže (EYP), 

která se konala ve dnech 24.3.-2.4.2006, v částce 1.500 Kč. 

10. Dům dětí a mládeže Třeboň 

TR poskytla finanční podporu na pořádání akce „Hrátky pro děti“, 

která probíhala od května 2006 do března roku 2007, v částce 6.000 

Kč. 

 



   

11. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třeboň 

Finančně jsme se podíleli na zakoupení měřící techniky pro odborné 

vzdělání studentů technických oborů. Podpora byla poskytnuta ve 

výši 5.000 Kč. 

12. Státní zámek Třeboň 

Podíleli jsme se finanční podporou na uspořádání výstavy obrazů 

třeboňských výtvarníků Ilony Wernerové a Pavla Holešínského ve 

dnech 25.7.-13.8.2006. Na výstavu, která se konala v prostorách 

zámecké galerie v Třeboni, jsme přispěli částkou 9.000 Kč. 

13. Klub Mája 

V listopadu 2006 se konala „Adventní výstava“, na které se TR 

podílela přípěvkem ve výši 5.000 Kč. 

 

RRReeeaaallliiizzzooovvvaaannnééé   ppprrrooojjjeeekkktttyyy   

I v roce 2006 jsme pokračovali v přípravě a realizaci našich tradičních 

projektů. Mezi ně patří zejména pořádání Třeboňského divadelního 

festivalu, kampaně Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni a akce Dny 

podnikání na Třeboňsku. 

1. Třeboňský divadelní festival 

Třeboňský divadelní festival, který se každým rokem koná 

v třeboňském Divadle J. K. Tyla, pořádáme ve spolupráci 

s Informačním a kulturním střediskem města Třeboně. Pro 

návštěvníky je vždy připraven pestrý a zajímavý program sestavený 

z nejrůznějších divadelních představení. Cílem festivalu je nabídnout 

kvalitní divadelní zážitky v období, kdy většina divadel „spí“. Aktuální 



   

informace včetně programů jednotlivých představení je možné najít 

na našich stránkách http://tdf.tr-ops-nno.cz/. 

V roce 2006 byl program Třeboňského divadelního festivalu postaven 

na kombinaci představení profesionálních divadel a vystoupení 

amatérských spolků. 

Je nám velikou ctí, že patronkou Třeboňského 

divadelního festivalu se stala populární česká 

herečka Eliška Balzerová, která svou „one 

woman show“ v podobě představení Můj 

báječný rozvoj druhý ročník Třeboňského 

divadelního festivalu zahájila. Následovala 

představení Proti větru (nahniličko), Na konci 

duhy, Růžový šampaňský, Do pyžam, Pojďte 

s námi na půdu a Motýli. Program byl ukončen představením Klára a 

Bára, ve kterém herecky zářily Ivana Chýlková a Eva Holbová. 

Pro rok 2007, kdy bude Třeboňský divadelní festival pokračovat již 

třetím ročníkem, plánujeme opět řadu atraktivních představení 

a divadelních zážitků. 

 

2. Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni 

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

cílem je prezentace neziskových organizací na Třeboňsku atraktivní, 

někdy i netradiční formou. Součástí kampaně, která je realizována po 

dobu celého jednoho měsíce, jsou přednášky, výstavy, prezentační 

přehlídky nebo aukce, jejichž výtěžek je věnován na rozvoj 

neziskového sektoru v Třeboni. Měsíc pro neziskový sektor pořádáme 

společně s Českým nadačním fondem pro vydru. V roce 2006 byl 

http://tdf.tr-ops-nno.cz/


   

realizován první ročník této akce. Do budoucna je naším záměrem 

poukazovat na důležitost činnosti neziskových organizací 

prostřednictvím Měsíce pro neziskový sektor pravidelně, každý rok. 

Do prvního ročníku Měsíce pro neziskový sektor se zapojilo celkem 

sedmnáct neziskových organizací z Třeboňska a celkem se skutečnilo 

na třicet různých individuálních akcí. Kampaň byla zahájena 

společným koncertem Třeboňských pištců, spolku Pěslav Ozvěna 

a vystoupením tanečního souboru Dancing Carps. V dalších dnech se 

zájemci mohli zúčastnit  přednášek pořádaných Českým nadačním 

fondem pro vydru, Českou křesťanskou akademií, Oblastní charitou 

Třeboň a Canis terapeutickým sdružením Hafík. Třeboňský dámský 

klub připravil módní přehlídku spojenou se zajímavým vyprávěním 

spisovatele a básníka Jana Schneidera. Dobrovolní hasiči Branná 

uspořádali tradiční Hasičský bál.  Nezapomnělo se ani na děti, které 

se mohly zúčastnit dětského karnevalu pořádaného Klubem Mája či 

mohly přivést své psí kamarády a strávit příjemný „Den na čtyřech 

tlapkách“ pořádaný kynologickým sdružením Agility. Také loutkové 

divadlo připravilo pro nejmenší diváky svá představení. Pro zájemce 

o zimní třeboňskou přírodu se uskutečnila  celodenní exkurze, pod 

dohledem a poutavým vyprávěním členů Českého nadačního fondu 

pro vydru a ČSOP Třeboň. Uskutečnily se dny otevřených dveří TJ 

Jiskra - oddíl veslování, Oblastní charity Třeboň, Českého nadačního 

fondu pro vydru a Dancing Carps. 

První ročník Měsíce pro neziskový 

sektor byl 11.4.2006 slavnostně 

ukončen na setkání jeho účastníků 

s rakouskými partnery v hotelu Zlatá 

hvězda v Třeboni. Setkání předcházelo 

uspořádání benefičního divadelního 

představení a benefiční aukce děl třeboňských umělců, kterých se 



   

zúčastnil i hejtman Jihočeského kraje, RNDr. Jan Zahradník 

a starosta města Třeboně, ing. Jiří Houdek. Celá vydržená částka byla 

rozdělena mezi zúčastněné neziskové organizace. 

Vybrané aktivity Měsíce pro neziskový sektor v Třeboni byly 

financovány z prostředků EU v rámci projektu Centrum pro 

přeshraniční spolupráci na Třeboňsku. 

 

3. Dny podnikání na Třeboňsku  

Cílem tohoto projektu je především zprostředkování kontaktů mezi 

místní podnikatelskou komunitou a širokou veřejností. V rámci Dnů 

podnikání se koná řada akcí (dny otevřených dveří, exkurze studentů 

škol do podniků, odborné semináře a přednášky, exkurze apod.). Dny 

podnikání na Třeboňsku realizujeme ve spolupráci s oblastní kanceláří 

Jihočeské hospodářské komory v Třeboni. 

V roce 2006 byl uskutečněn první ročník Dnů podnikání na 

Třeboňsku. Místním obyvatelům, podnikatelům a turistům byla 

nabídnuta celá řada akcí od dnů otevřených dveří ve firmách, exkurzí 

škol do podniků, konání odborných seminářů se zajímavými tématy, 

exkurze do příhraničí, příjemný podvečer s kuchařským uměním 

Petra Stupky až po celoodpolední uvolněné setkání zástupců 

podnikatelské veřejnosti s občany města Třeboně v prostorách 

třeboňského pivovaru. 

Zakončením I. ročníku Dnů podnikání bylo odpolední setkání 

v prostorách pivovaru. Přivítat návštěvníky a podpořit akci přijel do 

pivovarské Sladovny i hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan 

Zahradník. Velký zájem z řad třeboňských občanů byl o prohlídku 

pivovaru. Pěkný program si pro nás připravili i naše děti a mládež, 



   

kteří předvedli svůj um a dovednosti ať už při ukázkách aerobiku či 

při hře na hudební nástroj, při vyšívání, malování skla a dalších 

dovednostech. Velký úspěch a zpětný ohlas jsme zaznamenali po 

skvěle připravené módní přehlídce třeboňských podnikatelek, které 

spolu s vazbami květin předvedli třeboňským občanům a turistům 

módní trendy nabízené v jejich prodejnách. Samozřejmě nikoho 

nenechala chladným ani nová Škoda ROOMSTER, kterou si mohli 

příchozí prohlédnout a vyzkoušet mezi prvními v České republice. Na 

hlavním podiu se během sobotního odpoledne objevili i známé tváře 

z řad hokejistů HC České Budějovice. 

 

DDDaaalllšššííí   ppprrrooojjjeeekkktttyyy   aaa   aaakkktttiiivvviiitttyyy   
 

1. Centrum pro přeshraniční spolupráci 

V roce 2006 byla ukončena realizace 

projektu Centrum pro přeshraniční 

spolupráci na Třeboňsku. Cílem 

projektu byl vznik kvalitních, 

přeshraničně i regionálně zaměřených 

projektů obcí a neziskových organizací 

na Třeboňsku. V rámci odborných 

setkání, seminářů, workshopů, konzultačních dnů nebo konferencí 

a exkurzí probíhala aktivní výměna know-how a aktuálních informací 

z oblasti přípravy a realizace projektů. 

Cílem byla současně i podpora přeshraniční spolupráce a výměna 

zkušeností v česko-rakouském příhraničí. Projekt byl spolufinancován 

z prostředků Iniciativy společenství INTERREG IIIA Česká republika – 

Rakousko.  



   

2. RECORA  

Od roku 2005 jsme zapojeni do významného 

mezinárodního projektu nazvaného Renewable 

Energy Cooperation of Rural Areas (RECORA), který bude realizován 

až do konce roku 2007. Myšlenka projektu je postavena na spolupráci 

8 partnerů z pěti zemí EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie. 

Mezi jeho hlavní přínosy patří podpora mezinárodní spolupráce 

a transfer know-how v oblasti obnovitelných zdrojů a přípravy 

příslušných projektů. Projekt je spolufinancován z prostředků 

programu INTERREG IIIC. 

Za akci s nejvýznamnějším dopadem na Třeboňsko lze v rámci 

projektu RECORA považovat setkání partnerů, které se konalo 

v Třeboni v lednu 2006. Mezi další významné projektové aktivity lze 

počítat jistě i mezinárodní konferenci o bioplynu, která se konala 

v Třeboni v dubnu 2006. I v roce 2007 se v Třeboni v rámci projektu 

RECORA uskuteční několik významných akcí. 

 

 



   

RRROOOČČČNNNÍÍÍ   ÚÚÚČČČEEETTTNNNÍÍÍ   ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRRKKKAAA   AAA   JJJEEEJJJÍÍÍ   ZZZHHHOOODDDNNNOOOCCCEEENNNÍÍÍ   

   

VVVýýýkkkaaazzz   zzziiissskkkuuu   aaa   zzztttrrrááátttyyy   
 

Náklady k 31.12.2006: 

    Činnosti 
  hlavní hospodářská 
        1 2 

A. Náklady     
I.  Spotřebované nákupy celkem 42   

     1. Spotřeba materiálu 42   
     2. Spotřeba energie     

     3. Spotřeba ostatních neskladovatelných 
dodávek 

    

     4. Prodané zboží     
II. Služby celkem 1 487   

     5. Opravy a udržování     
     6. Cestovné 162   
     7. Náklady na reprezentaci 108   

     8. Ostatní služby 1 217   
III. Osobní náklady celkem 809   

     9. Mzdové náklady 606   
   10. Zákonné sociální pojištění 203   
   11. Ostatní sociální pojištění      
   12. Zákonné sociální náklady     
   13. Ostatní sociální náklady     
IV.  Daně a poplatky celkem 4   

    14. Daň silniční 4   
    15. Daň z nemovitostí     
    16. Ostatní daně a poplatky     

V. Ostatní náklady celkem 35   
   17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení     
   18. Ostatní pokuty a penále     
   19. Odpis nedobytné pohledávky 17   

   20. Úroky     
   21. Kursové ztráty 4   

   22. Dary     
   23. Manka a škody     
   24. Jiné ostatní náklady 14   



   

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

   25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku     

   26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. 
nehmot. a hmot. majetku 

    

   27. Prodané cenné papíry a podíly     
   28. Prodaný materiál     

   29. Tvorba rezerv     
   30. Tvorba opravných položek     
VII. Poskytnuté příspěvky celkem     

    31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 

    

    32. Poskytnuté příspěvky      
VIII. Daň z příjmů celkem     

   33. Dodatečné odvody daně z příjmů     

Náklady celkem 2 377   

 

Výnosy k 31.12.2006: 

    Činnosti 
    hlavní hospodářská 
        1 2 
B. Výnosy     
I.  Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 596   

     1. Tržby za vlastní výrobky     
     2. Tržby z prodeje služeb 596   

     3. Tržby za prodané zboží     

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob 
celkem     

     4. Změna stavu zásob nedokončené výroby     
     5. Změna stavu zásob polotovarů     

     6. Změna stavu zásob výrobků     
     7. Změna stavu zvířat     
III. Aktivace celkem     
     8. Aktivace materiálu a zboží     
     9. Aktivace vnitroorganizačních služeb     

   10. Aktivace dlouhodobého nehmotného  
majetku 

    

   11. Aktivace dlouhodobého hmotného  majetku     
IV. Ostatní výnosy celkem 7   
   12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení     
   13. Ostatní pokuty a penále     
   14. Platby za odepsané pohledávky     



   

   15. Úroky 4   
   16. Kursové zisky 1   
   17. Zúčtování fondů     
   18. Jiné ostatní výnosy 2   

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

    

   19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku     

   20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     
   21. Tržby z prodeje materiálu     
   22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku     
   23. Zúčtování rezerv     
   24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     
   25. Zúčtování  opravných položek     
VI. Přijaté příspěvky celkem 550   

   26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 

    

   27. Přijaté příspěvky (dary) 550   
   28. Přijaté členské příspěvky     
VII. Provozní dotace celkem 327   
   29. Provozní dotace 327   
  Výnosy celkem 1  480   
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -897   

   34. Daň z příjmů     
D. Výsledek hospodaření po zdanění - 897   

 

 

RRRooozzzvvvaaahhhaaa   

Aktiva k 31.12.2006: 

 

AKTIVA 

A. Dlouhodobý majetek celkem      
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem     
    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      
    2. Software     
    3. Ocenitelná práva     
    4. Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek        
    5. Ostatní dlouhodobý nehmotný  majetek        

    6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     



   

    7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek     
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem     

    1. Pozemky     
    2. Umělecká díla, předměty a sbírky      
    3. Stavby      
    4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                         

    5. Pěstitelské celky trvalých porostů      
    6. Základní stádo a tažná zvířata      

    7. Drobný dlouhodobý hmotný  majetek        
    8. Ostatní dlouhodobý hmotný  majetek        
    9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek     
  10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný  majetek      

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem       
    1. Podíly v ovládaných a řízených osobách      
    2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem                                                
    3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                                                  

    4. Půjčky organizačním složkám      
    5. Ostatní dlouhodobé půjčky       

    6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek      
    7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek     

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem     
    1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje     
    2. Oprávky k softwaru     
    3. Oprávky k ocenitelným právům     

    4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 
majetku     

    5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému 
majetku 

    

    6. Oprávky ke stavbám     

    7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí 

    

    8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů     
    9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům     

   10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému 
majetku      

   11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému 
majetku 

    

B.   Krátkodobý majetek celkem                                   2319 1025 
I. Zásoby celkem      

    1. Materiál na skladě          
    2   Materiál na cestě                    
    3. Nedokončená výroba               

    4. Polotovary vlastní výroby               
    5. Výrobky     

    6. Zvířata                                                            



   

    7. Zboží na skladě a v prodejnách               
    8. Zboží na cestě        
    9. Poskytnuté zálohy na zásoby        

II. Pohledávky celkem                                                        1923 93 
     1. Odběratelé   23 

     2. Směnky k inkasu     
     3. Pohledávky za eskontované cenné papíry     

     4. Poskytnuté provozní zálohy 10   
     5. Ostatní pohledávky 8   
     6. Pohledávky za zaměstnanci                                                                                

     7. Pohledávky za  institucemi sociálního zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištění 

    

     8. Daň z příjmů                                                                                     
     9. Ostatní přímé daně                                                                          
    10. Daň z přidané hodnoty                                                                     
    11. Ostatní daně a poplatky                                                                    

    12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 
rozpočtem 

1835   

    13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem 
orgánů územních samosprávných celků                               

    14. Pohledávky za účastníky sdružení                                                           
    15. Pohledávky  z pevných terminovaných operací                
    16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů                                                                               

    17. Jiné pohledávky                                                    70 70 
    18. Dohadné účty aktivní     

    19. Opravná položka k pohledávkám                                                     
III. Krátkodobý finanční majetek celkem  396 932 

     1. Pokladna    22 43 
     2. Ceniny        
     3. Účty v bankách      374 889 
     4. Majetkové cenné papíry k obchodování     
     5. Dluhové cenné papíry k obchodování                                                             
     6. Ostatní cenné papíry     
     7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek                                                          
     8. Peníze na cestě     
IV. Jiná aktiva celkem       
     1. Náklady příštích období       
     2. Příjmy příštích období                                                                        
     3. Kursové rozdíly aktivní                                                                     
AKTIVA CELKEM  2319 1025 

 

 



   

Pasiva k 31.12.2006: 

PASIVA 

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    -227 -1124 
I. Jmění celkem                                                                  1000 1000 
     1. Vlastní jmění                                          1000 1000 
     2. Fondy                                                                     

     3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků     

II. Výsledek hospodaření celkem  -1227 -2124 
     1. Účet výsledku hospodaření                                                                   -661 -897 
     2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení     

     3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých 
let                                              

-566 -1227 

B.        Cizí zdroje celkem 2546 2149 
I. Rezervy celkem      
     1. Rezervy                                                                                                          
II. Dlouhodobé závazky celkem       
     1. Dlouhodobé bankovní úvěry     
     2. Emitované dluhopisy     
     3. Závazky z pronájmu                                                                 
     4. Přijaté dlouhodobé zálohy                                                                    
     5. Dlouhodobé směnky k úhradě                                                              
     6. Dohadné účty pasivní     
     7. Ostatní dlouhodobé závazky                                                               
III. Krátkodobé závazky celkem                                    2546 2149 
     1. Dodavatelé 60 20 
     2. Směnky k úhradě     
     3. Přijaté zálohy     
     4. Ostatní závazky     
     5. Zaměstnanci 81 28 
     6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům                       

     7. Závazky k  institucím sociálního zabezpeční a 
veřejného zdravotního pojištění 

40 14 

     8. Daň z příjmů                                                                                      16 4 
     9. Ostatní přímé daně                                                                                
   10. Daň z přidané hodnoty                                                     
   11. Ostatní daně a poplatky                                                                        
   12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu     

   13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních 
samosprávných celků                                     

    

   14. Závazky z upsaných nesplacených cenných 
papírů a podílů 

    

   15. Závazky k účastníkům sdružení                                                                          



   

   16. Závazky z pevných termínových operací     
   17. Jiné závazky                                                                                     2349 2083 
   18. Krátkodobé  bankovní úvěry                                                                 
   19. Eskontní  úvěry                                                               
   20. Emitované krátkodobé dluhopisy     
   21. Vlastní dluhopisy     
   22.  Dohadné účty pasivní                                                                        
   23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci                    
IV. Jiná pasiva celkem                                                        
     1. Výdaje příštích období                                                                          
     2. Výnosy příštích období                                                                         
     3. Kursové rozdíly pasivní                                                                        
PASIVA  CELKEM  2319 1025 

 

PPPŘŘŘÍÍÍLLLOOOHHHAAA   KKK   ÚÚÚČČČEEETTTNNNÍÍÍ   ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRRCCCEEE   ZZZAAA   ÚÚÚČČČEEETTTNNNÍÍÍ   
OOOBBBDDDOOOBBBÍÍÍ   RRROOOKKKUUU   222000000444                  
 

1. Obecné údaje: 

Název a sídlo:  Třeboňská rozvojová  o.p.s. 

Dukelská 145, 379 01 Třeboň 

IČO: 26074419     

    

2. Druh obecně prospěšných služeb: 

o podpora sociálního a ekonomického rozvoje Třeboňska 

o podpora přeshraniční meziregionální spolupráce 

o komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti 

o podpora rozvoje lidských zdrojů 



   

3. Doplňková činnost 

o zprostředkování obchodu a služeb 

o činnost podnikatelských, finančních, organizačních, ekonomických 

poradců 

o pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 

včetně lektorské činnosti 

 

4. Správní rada 

Předseda správní rady: 

Zdeněk Daňha, r.č. 560905/1107, České Budějovice, Srubec 350 

Členové správní rady: 

Miroslav Dvořák, r.č.620903/1323, České Budějovice, Roudné 167 

Miroslav Pulcar,r.č.490911/102, Třeboň, Hliník 821/III 

Miroslav Poes,r.č.520711/301,Třeboň, Táboritská 687 

Pavel Barnáš, r.č.670302/1171,Praha 7,Heřmanova 5 

 

5. Dozorčí rada 

Předseda dozorčí rady: 

Jitka Fatková,r.č.765717/1280,Týn na Vltavou, Slavětice 17 

Členové dozorčí rady 

Petra Zimmelová,r.č.725502/1400,České Velenice, Na sadech  

Pavla Koubová Nováková, r.č.766017/1211, České Budějovice, 

Loucká 2 

 



   

6. Zakladatelé Třeboňské rozvojové o.p.s. 

Zdeněk Daňha, r.č.560905/1107 

Miloslav Ježek, r.č.471116/056,Praha 6, Hořovského 142/20 

Vklad do vlastního jmění: 1 000 000,- Kč 

7. Další údaje 

Účetním  obdobím  je  kalendářní rok.  Společnost  vede  účetnictví  

podle  zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhl. č. 504/2002 Sb., 

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání a podle Českých účetních standardů pro  účetní jednotky, 

které účtují podle vyhl. č. 504/2002 sb. 

Společnost nevlastní dlouhodobý majetek k odpisování. Peněžní 

prostředky, pohledávky a závazky jsou oceněny jmenovitou 

hodnotou. 

Mezi rozvahovým dnem k 31.12.2006 a datem sestavení účetní 

závěrky nedošlo ve společnosti k žádné události, která by 

významným způsobem měnila pohled na finanční situaci účetní 

jednotky. 

Pro přepočet zahraniční měny na českou měnu je používán kurs ČNB 

platný v den uskutečnění účetního případu. Aktiva v cizí měně jsou 

k rozvahovému dni přepočtena kursem vyhlašovaným ČNB. 

Společnost nedrží podíl v jiných účetních jednotkách. Společnost 

nemá daňové nedoplatky. Splatný závazek z pojistného na zdravotní 

a soc. pojištění odpovídá vyplaceným mzdám za měsíc prosinec 

2006. Společnost nevlastní akcie. Společnost nevlastní majetkové 

cenné papíry. Společnost nemá závazky s dobou splatnosti 

přesahující pět let, nemá dluhy kryté plnohodnotnou zárukou. Nemá 

závazky neuvedené v rozvaze. 



   

Výsledek hospodaření společnosti je ztráta v výši 897 tis. Kč. V roce 

2006 neprovozovala účetní jednotka žádnou hospodářskou činnost. 

Důvodem ztráty jsou projekty financované dotačními prostředky 

zpětně za uplynulý rok. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

v roce 2006: 4. 

Osobní náklady celkem: 809 tis. Kč 

Odměny a funkční požitky členům správní a dozorčí rady nebyly 

stanoveny. Členové správní a dozorčí rady mají účast v osobách se 

kterými účetní jednotka uzavřela  smluvní  vztahy  menšího  rozsahu. 

Tyto vztahy  probíhaly na úrovni cen obvyklých. Nebyly poskytnuty 

půjčky členům správní a dozorčí rady.  

Výpočet ztráty nebyl ovlivněn způsoby oceňování. Společnost nemá 

prostředky z daňových úlev získaných v minulých účetních obdobích. 

Společnost neměla daňovou povinnost v minulém a nemá ani v 

běžném daňovém období. 

V roce 2006 společnost obdržela  neinvestiční dotace ze 

strukturálních fondů EU a rozpočtových prostředků na tyto projekty: 

o Centrum pro přeshraniční spolupráci-projekt na podporu 

přeshraniční spolupráce a podporu vzniku projektu obcí a 

neziskového sektoru na Třeboňsku - INTERREG IIIA - celkem  

1059 tis. Kč. 

o Projekt RECORA (INTERREG IIIC) - celkem 1103 tis. Kč 

Dále společnost přijala v roce 2006 bezúročnou půjčku ve výši 650 

000 tis. Kč od fyzické osoby. Účetní  jednotka  přijala  finanční  dary  

na  obecně  prospěšnou  činnost  v částce 550 tis. Kč. (200 tis. Kč od 

fyzické, 350 tis. Kč od právnické osoby). Veřejné sbírky nebyly 

pořádány. Výsledek hospodaření minulých období je veden na účtu 

932 - Neuhrazená ztráta minulých let.  



   

PPPŘŘŘEEEHHHLLLEEEDDD   OOO   PPPEEENNNĚĚĚŽŽŽNNNÍÍÍCCCHHH   PPPŘŘŘÍÍÍJJJMMMEEECCCHHH   AAA   VVVÝÝÝDDDAAAJJJÍÍÍCCCHHH   
 

Zůstatek na bank.účtech k 1.1.2006   373 959 Kč 

Zůstatek v pokladně k 1.1.2006   21 963 Kč 

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY K 1.1.2006   395 922 Kč

  

PŘÍJMY:        

Půjčky       650 000 Kč 

Úrok z běžného účtu     3 807  Kč 

Z prodeje služeb      590 760 Kč 

Přijatá dotace      2 162 115 Kč 

Přijaté  dary       550 000 Kč 

PŘÍJMY CELKEM      3 956 682 Kč

  

VÝDAJE:        

Spotřeba materiálu + služby    1 587 177 Kč 

Osobní náklady      899 991 Kč 

Splátka půjčky      915 187 Kč 

Silniční daň       4 575  Kč 

Jiné náklady       13 597 Kč 

VÝDAJE CELKEM      3 420 527 Kč 

 

Stav peněžních prostředků k 1.1.2006:  395 922 Kč 

Příjmy      + 3 956 682 Kč 

Výdaje      - 3 420 527 Kč 



   

PPPŘŘŘEEEHHHLLLEEEDDD   RRROOOZZZSSSAAAHHHUUU   PPPŘŘŘÍÍÍJJJMMMŮŮŮ   (((VVVÝÝÝNNNOOOSSSŮŮŮ)))   PPPOOODDDLLLEEE   
ZZZDDDRRROOOJJJŮŮŮ   
 

 

Příjmy  Výnosy 

1. Půjčky     650 000 Kč  0 Kč 

2. Za poskytnuté služby  590 760 Kč 598 204 Kč 

3. Úroky z běžného účtu   3 807  Kč 3 807  Kč 

4. Přijaté dary   550 000 Kč 550 000 Kč 

5. Přijatá dotace   2 162 115 Kč 327 115 Kč 

CELKEM    3 956 682 Kč 1 479 126 Kč 

 

 

VVVÝÝÝVVVOOOJJJ   AAA   KKKOOONNNEEEČČČNNNÝÝÝ   SSSTTTAAAVVV   FFFOOONNNDDDŮŮŮ   OOOBBBEEECCCNNNĚĚĚ   
PPPRRROOOSSSPPPĚĚĚŠŠŠNNNÉÉÉ   SSSPPPOOOLLLEEEČČČNNNOOOSSSTTTIII            
      
Vlastní jmění společnosti tvoří vklad zakladatele ve výši 1 milion Kč. 

Výsledky hospodaření společnosti v minulých letech  jsou  zaúčtovány 

na účet neuhrazených ztrát minulých let. 

Výsledkem hospodaření roku 2006 je ztráta ve výši 897 tis. Kč.  



   

SSSTTTAAAVVV   AAA   PPPOOOHHHYYYBBB   MMMAAAJJJEEETTTKKKUUU   AAA   ZZZÁÁÁVVVAAAZZZKKKŮŮŮ   OOO...PPP...SSS...   
 

 

STAV MAJETKU  K 31.12.2006:  

Finanční majetek      93 2077 Kč 

Pohledávky z obchodních vztahů   22 735 Kč 

Drobný hmotný majetek     80 380 Kč 

Pohledávka z půjčky     70 000 Kč 

CELKEM MAJETEK     1 105 192 Kč

    

          

STAV ZÁVAZKŮ K 31.12.2006: 

Závazky k dodavatelům     20 251 Kč 

Závazky z  půjček      2 083 296 Kč 

Závazky k zaměstnancům za 12/06   27 596 Kč 

Závazky ze soc.a zdrav.poj.za 12/06    142 50 Kč 

Daň z příjmu ze závislé čin.za 12/06   3 654  Kč 

CELKEM ZÁVAZKY     2 149 047 Kč

    



   

ÚÚÚPPPLLLNNNÝÝÝ   OOOBBBJJJEEEMMM   NNNÁÁÁKKKLLLAAADDDŮŮŮ   VVV   ČČČLLLEEENNNĚĚĚNNNÍÍÍ   NNNAAA   
NNNÁÁÁKKKLLLAAADDDYYY   VVVYYYNNNAAALLLOOOŽŽŽEEENNNÉÉÉ   PPPRRROOO   PPPLLLNNNĚĚĚNNNÍÍÍ   OOOBBBEEECCCNNNĚĚĚ   
PPPRRROOOSSSPPPĚĚĚŠŠŠNNNÝÝÝCCCHHH   SSSLLLUUUŽŽŽEEEBBB   AAA   NNNAAA   SSSPPPRRRÁÁÁVVVUUU   OOO...PPP...SSS...   
 

Druh nákladu 

Projekt  
RECORA 

Projekt 
CPS 

Ostatní 
obecně 
prospěšné 
služby 

Správa 
společnosti CELKEM 

Spotřeba 
materiálu  30  12 42 
Cestovné 162    162 
Reprezentace 73 28  7 108 
Služby 448 306 69 393 1 216 
Osobní 
náklady 582 196  30 808 
Ostatní 
náklady 8 2  30 40 
Náklady 
celkem  1273 562 69 472 2 376 
 

Částky uváděny v tis. Kč 

 

ZZZMMMĚĚĚNNNYYY   ZZZAAAKKKLLLÁÁÁDDDAAACCCÍÍÍ   LLLIIISSSTTTIIINNNYYY   AAA   SSSLLLOOOŽŽŽEEENNNÍÍÍ   
ŘŘŘÍÍÍDDDÍÍÍCCCÍÍÍCCCHHH   OOORRRGGGÁÁÁNNNUUU   KKK   NNNIIIMMMŽŽŽ   DDDOOOŠŠŠLLLOOO   VVV   PPPRRRŮŮŮBBBĚĚĚHHHUUU   
RRROOOKKKUUU   222000000666   
 

V roce 2006 odstoupil z funkce člena správní rady pan PaeDr. Jan 

Váňa k 31.10.2006.       

  

        

  

30.4.2007     ……………………………………… 

        Předseda správní rady 


