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ZÁKLADNÍ INFORMACE O 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 

zapsána k 16. 4. 2004. Základním posláním Třeboňské rozvojové o.p.s. je 

rozvoj regionu Třeboňska. 

 

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby v následujících oblastech: 

 

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 a meziregionální spolupráce – navazování kontaktů, 

společné akce, výměna informací. 

o Komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti. 

o 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 možno rozhodnutím zakladatele, 

schváleným správní radou společnosti, měnit. Těžištěm činnosti Třeboňské 

rozvojové o.p.s. je realizace aktivit a projektů zaměřených na podporu 

kulturního, ekonomického a sociálního rozvoje Třeboňska a města Třeboně. 
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NAŠE AKTIVITY 
 

Spolupracujeme se širokým spektrem partnerů převážně neziskového 
charakteru. Mezi naše hlavní aktivity patří: 

 

o přípravou a realizací vlastních i partnerských projektů podporujeme 

neziskové organizace na Třeboňsku; 

o finančními příspěvky podporujeme činnost neziskového sektoru 

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. 

 

Partnery a klienty Třeboňské rozvojové o.p.s. jsou zejména nevládní 

neziskové organizace, ale i podnikatelské subjekty, místní samospráva, 

zahraniční partneři a další organizace působící v Třeboni, na Třeboňsku a 

zahraničí (zejména v Rakousku).  
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PŘEHLED ČINNOSTÍ V ROCE 2008   
          
 
V roce 2008 jsme úspěšně navázali na již tradiční akce, které pořádáme jak 

sami, tak ve spolupráci s našimi partnerskými organizacemi. Mezi naše hlavní 

aktivity patří zejména Třeboňský divadelní festival, kampaň Měsíc pro 

neziskový sektor v Třeboni, kampaň Dny podnikání na Třeboňsku. Nově jsme 

v roce 2008 organizačně zajistili Přehlídku ochotnických souborů v Třeboni. 

Mezi naše hlavní aktivity se od poloviny roku 2008 řadí rovněž projekt „Rozvoj 

centra pro přeshraniční spolupráci Třeboňsko / Waldviertel“ podpořený 

z prostředků Programu „Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká 

republika 2007-2013“. 

Třeboňský divadelní festival – IV. ročník 

Třeboňský divadelní 
festival si během 

uplynulých let získal mnoho 

příznivců z řad m ístních 

obyvatel i návštěvníků 

Třeboně. Pořádáme jej ve 

spolupráci s Informačním a 

kulturním střediskem města 

Třeboně v Divadle J. K. 

Tyla.  V roce 2008 jsme 

přišli s novinkou, a to s představením pod širým nebem; na nádvoří zámku 

v Třeboni byla uvedena muzikálová hra „Jedna noc na Karlštejně“. 

Pestrý program již IV. ročníku festivalu, jehož patronkou byla opět přední česká 

herečka Eliška Balzerová, zhlédlo v průběhu dvou letních měsíců roku 2008 

téměř 1 500 návštěvníků.  Vyprodaná hlediště svědčila o tom, že program byl 

opět velmi atraktivní. Bližší informace včetně programů jednotlivých představení 
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je možné najít na našich stránkách www.tdf.cz. Webové stránky festivalu 

prošly v roce 2008 úpravou, kdy byly z dosavadního umístění v prostředí webu 

hlavního společnosti převedeny na samostatnou internetovou doménu. 

IV. ročník Třeboňského divadelního festivalu nabídl divákům tato představení: 

Můj báječný rozvod, 23. června, hráli: Eliška Balzerová 

Druhá kapitola, 1. července, hráli: David Prachař, David Matásek, Valérie 

Zawadská, Martina Hudečková 

Krása z Moulin Rouge, 29. července, hráli: Jan Potměšil, Barbora Fišerová, 

Helena Jílková, František Kreuzmann 

Půldruhé hodiny zpoždění, 13. srpna, hráli: Daniela Kolářová, Milan Lasica 

Jedna noc na Karlštejně, 18. srpna, hráli Aleš Chrt, Ivana Plachá, Jiří Hruška, 

Zdeněk Pikl, Luděk Šindelář, Eduard Váňa, Hana Vojtíšková, Petr Polák, Petra 

Karvánková, Zbyněk Novotný a další 

Líbánky aneb láska ať jde k čertu, 25. srpna, hráli: Jiří Langmajer, Ivana 

Jirešová, Jitka Čvančarová, Jan Teplý 

 

Pro rok 2009, kdy se uskuteční jubilejní V. ročník 

Třeboňského divadelního festivalu, chystáme z hlediska 

dramaturgie festivalu opět zajímavou přehlídku divácky 

úspěšných divadelních představení se skvělým hereckým 

obsazením. A protože představení pod širým nebem v roce 

2008 mělo u diváků velký ohlas, počítáme s ním i nadále. I v roce 2009 budeme 

usilovat o vícezdrojové financování festivalu. 

  

 

http://www.tdf.cz
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Přehlídka ochotnických souborů v Třeboni – 0. ročník 

 
Se záměrem rozšíření Třeboňské-

ho divadelního festivalu o sekci 

ochotnických divadel jsme o 

víkendu 11. – 12. října 2008 

zorganizovali v Třeboni nultý 

ročník Přehlídky ochotnických 

souborů. Třeboň se tak tento 

víkend stala bránou do světa 

ochotníků i milovníků divadla. Přehlídku  jsme připravili ve spolupráci s 

Divadelním ochotnickým souborem SUchdolské Divadlo, o.s., ze Suchdola nad 

Lužnicí a za podpory města Třeboně. Na třeboňském Masarykově náměstí se 

uskutečnilo jedno a na jevišti třeboňského Divadla J.K.Tyla šest divadelních 

představení jihočeských ochotnických divadelních souborů. 

 

V rámci nultého ročníku Přehlídky ochotnických souborů se představily tyto 

ochotnické soubory se svými inscenacemi: 

 

Divadélko KOS, České Budějovice – sobota od 10 hodin, pohádka Poslední 
loupežník, Divadlo J.K.Tyla 

 
Šumavský ochotnický spolek z Prachatic – sobota od 15 hodin, hra Ženitba, 

Divadlo J.K.Tyla 

 
Suchdolské Divadlo ze Suchdola nad Lužnicí – sobota od 20 hodin, hra 

Pamfilo a spol., Divadlo J.K.Tyla 

 
Studio dell’arte z Českých Budějovic – neděle od 10 hodin, pohádka Bajaja, 

Divadlo J.K.Tyla 

 
Spolek Kajetán z Třeboně – neděle od 15 hodin, hra Pojďte s námi na půdu, 

Divadlo J.K.Tyla 
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Divadelní klub Českokrumlovská scéna – neděle od 20 hodin, hra Racek, 

Divadlo J.K.Tyla 

 
Salamandra, Linz – „Ohňové diadlo“ – neděle od 22 hodin, odehráno na 

Masarykově náměstí 

 

Nultý ročník přehlídky ocenili jak místní obyvatelé, tak návštěvníci města, a 

proto jsme se rozhodli, že uspořádáme v roce 2009 1. ročník Přehlídky 
ochotnických souborů v Třeboni. Věříme, že se nám podaří sestavit 

zajímavý program, zajistit odpovídající propagaci, naplnit divácká místa a posílit 

tak nabídku Třeboně opět o další zajímavou a tradiční kulturní akci. 

Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni – III. ročník 

Měsíc pro neziskový sektor se řadí mezi naše stěžejní aktivity. Jde o kampaň 

složenou z řady aktivit, jejichž společným cílem je prezentace neziskových 

organizací v Třeboni atraktivní, někdy i netradiční formou. V roce 2008 byl 

realizován již třetí ročník této akce. Jako vždy bylo osloveno 40 neziskových 

organizací působících na Třeboňsku z nichž se následně 16 aktivně do 

kampaně zapojilo. Oproti druhému ročníku, který se konal v březnu 2007, jsme 

celou akci časově sjednotili s celonárodní kampaní 30 dní pro neziskový sektor, 

která se koná vždy v říjnu. 

Součástí kampaně, která běží vždy po dobu celého jednoho měsíce, jsou 

přednášky, výstavy, prezentační přehlídky, dny otevřených dveří nebo aukce, 

jejichž výtěžek je věnován na rozvoj neziskového sektoru v Třeboni. Měsíc pro 

neziskový sektor jsme v roce 2008 opět pořádali ve spolupráci s Českým 

nadačním fondem pro vydru. I do budoucna je naším záměrem poukazovat na 
důležitost činnosti neziskových organizací prostřednictvím Měsíce pro 

neziskový sektor pravidelně, každý rok. 

Protože Měsíc pro neziskový sektor je spojen i s kulturou, každoročně 

pořádáme u této příležitosti kulturní představení. V roce 2008 předvedlo divadlo 
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Ungelt hru „Řidič paní Daisy“, která se řadí mezi klasické a divácky velmi 

oblíbené hry. 

Seznam organizací zapojených do III. ročníku Měsíce pro neziskový 

sektor v Třeboni (řazeno abecedně): 

Agentura Třeboňsko, o.p.s.  

Český nadační fond pro vydru 

Dancing Caps  

ENKI, o.p.s. 

Klub Mája 

KMT Racing 

Kynologická organizace Agility Třeboň 

Národopisný oddíl Rybníkáři  

Občanské sdružení Hafík 

Oblastní charita Třeboň 

Pěvecký sbor Pěslav Ozvěna 

Sbor dobrovolných hasičů Branná 

Sdružená obec Baráčníků  

Spolek přátel loutkového divadla 

Spolek přátel Třeboně 

Třeboňská rozvojová, o.p.s. 

Třeboňský dámský klub 

 

Závěrečná benefiční aukce 

Stalo se již tradicí, že závěr kampaně Měsíc pro neziskový sektor je spojen 

s benefiční aukcí uměleckých děl. Výtěžek aukce je rozdělen rovným dílem 
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mezi zúčastněné neziskové organizace jako příspěvek na jejich činnost. V roce 

2008 se benefiční aukce konala 30. října v zámecké galerii v Třeboni. Lákadlem 

pro její návštěvníky byla určitě i netradiční noční prohlídka třeboňského zámku. 

Umělecká díla (vesměs se jednalo o obrazy) na závěrečnou benefiční aukci 

poskytli známí i méně známí umělci. Mezi nejznámější jména lze zařadit 

například místní výtvarníky jako J. Holešínský, P. Ettler, P. Písařík nebo 

I. Wernerová. Svá díla rovněž věnovali mladí začínající autoři ze Základní 

umělecké školy a Domova dětí a mládeže v Třeboni. 

I když byl výtěžek aukce nižší než v předchozích dvou ročnících, lze celou 

kampaň v roce 2008 hodnotit jako prospěšnou. Pomohla zvýšit povědomí 

obyvatel Třeboňska, lázeňských hostů i turistů o neziskovém sektoru v našem 

regionu a přinesla i řadu podnětů pro samotné neziskové organizace. Věříme, 

že připravovaná kampaň, kterou chystáme na podzim roku 2009, bude 

přinejmenším stejně úspěšná, a že i výtěžek chystané benefiční aukce předčí 

skutečnost roku 2008. 

Dny podnikání na Třeboňsku – III. ročník 

Cílem Dnů podnikání na Třeboňsku je především prezentace místních 

podnikatelských aktivit a zprostředkování kontaktů mezi místní podnikatelskou 

komunitou a širokou veřejností včetně neziskového sektoru, škol a dalších 

institucí. 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 připravujeme ve spolupráci s oblastní 

kanceláří Jihočeské hospodářské komory v Třeboni. 

V souladu s předešlými plány se akce zařazené III. ročníku rozprostřely do 

delšího časového období – duben až květen 2008. Program Dnů podnikání byl 

opět postaven z tradičních aktivit – např. exkurzí žáků třeboňských základních 

škol do místních firem, seminářů na aktuální témata nebo tzv. Dnů starosty 

(setkání představitelů místní samosprávy se zástupci podnikatelů). 
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I v příštím roce plánujeme ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou 

podílet se na organizaci této aktivity – ať už formou přímého příspěvku, 

spoluorganizací či osobní účastí na jednotlivých akcích. 

Rozvoj centra pro přeshraniční spolupráci Třeboňsko / Waldviertel 

V roce 2008 Třeboňská rozvojová o.p.s. předložila žádost o dotaci na projekt 

„Rozvoj centra pro přeshraniční spolupráci Třeboňsko/Waldviertel“. 

24.4.2008. po formální kontrole a kontrole přijatelnosti byl náš projekt úspěšně 

zaregistrován do monitorovacího systému ATMOS, tj. monitorovacího systému 

Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-

2013“. Následně byl projekt vybrán k financování z uvedeného programu. Hned 

po začátku jeho fyzické realizace, tj. od 1.7.2008, jsme se pustili do naplňování 

jeho cílů, a to i přesto, že ani na počátku roku 2009 stále není podepsána 

smlouva na financování tohoto projektu (stále probíhá proces přípravy 

dokumentace na straně financujících orgánů). 

Obsahem projektu je soubor aktivit vedoucích k lepšímu využití přeshraničního 

potenciálu regionu Třeboňska a sousedícího rakouského regionu Waldviertel. 

Na realizaci projektu se podílíme společně s naším dlouholetým rakouským 

partnerem Verein Kooperation und Bildung z rakouského města Gross 

Sieaghrts. Dosažení cílů projektu by mělo být dosaženo mimo jiné společnými 

kooperačními setkáními neziskových organizací, přeshraničním propojením 

akce „Měsíc pro neziskový sektor“, rozvojem sítě neziskových organizací, 

iniciací pilotních projektů realizovaných nově jako přeshraniční projekty nebo 

organizací seminářů, workshopů apod. Realizace projektu bude ukončena 

v polovině roku 2010. 
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

 

Rozvaha 

Stav majetku k 31. 12. 2008 v tis. Kč 

Finanční majetek                                                                                            684 

Pohledávky z obch. vzt.                                                                                 101   

Nárok na dotace                                                                                            416 

Drobný hmotný majetek v hodnotě do 40ti tis. Kč                                             0  

Celkem majetek                                                                                          1 201 

 

Stav závazků k 31.12.2008  v tis. Kč         

Závazky k dodavatelům                                                                                 154   

Závazky z půjček                                                                                            460   

Závazky k zaměstnancům                                                                                21    

Zúčt. s institucemi soc. zab.                                                                             13  

Ostatní daně                                                                                                      4   

Daň z příjmu                                                                                                      0  

Celkem závazky                                                                                             652  
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Přehled výnosů podle zdrojů v tis. Kč 

Výnosy    

Prodej služeb                                                                       512  

Dotace (EU, rozpočet ČR, Jih. Kraj)                                   556  

Dary (fyzické osoby)                                                              13 

Partneři                                                                                      0  

Úroky (ČSOB)                                                                           2  

 

Objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně 
prospěšných služeb a na správu o.p.s. v tis. Kč. 

 Hl. činnost Hosp. činnost Správa Celkem 

Spotřeba materiálu 4 0 4 8 

Cestovné 0 0 0 0 

Reprezentace 0 0 0 0 

Služby 1 234 30 81 1 345 

Osobní náklady 290 0 0 190 

Ostatní náklady 13 0 0 13 

Náklady celkem 1 537 30 81 1 648 
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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 2007 – zisk 1. 432 tis. Kč, byl 

zaúčtován na účet: Rezervní fond. Výsledkem hospodaření roku 2008 je ztráta 

ve výši 573 tis. Kč. 

Doplňující informace: v tis. Kč 

výnosy z hlavní činnosti         388 

výnosy z doplňkové činnosti         124 

dotace                                               556 

dary                                                      13 

vlastní jmění                                 1 000 

Počet zaměstnanců 

2 pracovníci na hlavní pracovní poměr, 11 pracovníků na dohody (dohody o 

provedení práce nebo dohody o provedení pracovní činnosti). 
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PŘÍLOHY K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

1. Obecné údaje 

Název:   Třeboňská rozvojová o.p.s. 

Sídlo:    Dukelská 145, 379 01 Třeboň 

Právní forma:   obecně prospěšná činnost 

2. Předmět činnosti 

ü Podpora sociálního a ekonomického rozvoje Třeboňska 

ü Podpora přeshraniční meziregionální spolupráce 

ü Komunitní rozvoj a podpora rozvoje občanské společnosti 

ü Podpora rozvoje lidských zdrojů 

3. Doplňková činnost 

ü zprostředkování obchodu a služeb 

ü činnost podnikatelských, finančních, organizačních, ekonomických 

poradců 

ü pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně 

lektorské činnosti 

4. Správní rada 

Předseda:   Zdeněk Daňha, RČ:560905/1107 

Místopředseda:  Pavel Barnáš, RČ:670302/1171 
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Členové:   Miroslav Dvořák, RČ:620903/1323 

Miroslav Plucar, RČ:490911/102 

Eduard Janát, RČ:611027/0100 

Miloslav Poes, RČ:520711/301 

5. Dozorčí rada 

Andrea Tajanovská, RČ: 736202/4120 

Petra Zimmelová, RČ: 725502/1400 

Pavla Koubová Nováková, RČ: 766017/121 

6. Zakladatelé Třeboňské rozvojové o.p.s. 

Zdeněk Daňha, RČ: 560905/1107 

Miloslav Ježek, RČ: 471116/056 

Vklad do vlastního jmění: 1 000 000 Kč 

7. Změny zakládací smlouvy a složení řídicích orgánů 

V roce 2008 nedošlo k žádným změnám zakládací smlouvy ani ve složení 

správní a dozorčí rady společnosti. 

 

30.4.2009   ………………………………………………… 

    Ing. Zdeněk Daňha, předseda správní rady 


