VÝROČNÍ ZPRÁVA
2003
Partnerství, obecně prospěšná společnost
Co je Partnerství, o.p.s.
Partnerství, obecně prospěšná společnost byla založena za účelem poskytování a zprostředkování
informací a služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového
a podnikatelského sektoru, státní správy, případně pro sdružení těchto partnerů. Zakladatelem společnosti je
Nadace Partnerství.
Obecně prospěšná společnost vychází ze zkušeností, které od roku 1991 při svém působení na poli
podpory rozvoje trvale udržitelného života v ČR shromáždila Nadace Partnerství. Obecně prospěšná
společnost se s využitím těchto zkušeností snaží o dosažení stejných cílů jako Nadace Partnerství, používá
k tomu však jiné nástroje a metody. Hlavní náplní činnosti Partnerství, o.p.s. je poskytování služeb
a poradenství v oblasti trvale udržitelného života.

Úvodem
Partnerství, obecně prospěšná společnost má za sebou dva roky své existence. Posláním této
organizace, která byla založena Nadací Partnerství v roce 2001 je poskytování služeb pro trvale udržitelný
rozvoj obcí a jejich partnerů, atˇ již ze sektoru nevládních organizací, tak podnikatelů.
Základními principy poskytování služeb je uvádět do souladu zásady trvale udržitelného života, který
respektuje ekonomická, sociální a ekologická kriteria.
Obecně prospěšná společnost informuje své partnery na venkově o neustále se měnících podmínkách, zejména před
vstupem do nového uspořádání Evropy. V rámci informační kampaně Ministerstva zahraničí proběhlo přibližně dvacet setkání
s více jak 500 účastníky z řad starostů, zemědělců a nevládních organizací, na kterých jsme odevzdávali řadu informací o
probíhajícím procesu přípravy na vstup do EU. Do praxe jsme své poznatky z plánovacích procesů v sousedních krajinách
přenášely v projektech strategií rozvoje mikroregionů na Jižní Moravě, které Partnerství, o.p.s. společně s občany

připravila. Tyto strategie otevřely obcím možnost žádat o finanční příspěvky z programu SAPARD.
Díky svým zkušenostem a zázemí odborníků se snažíme iniciovat některé projekty, které jsou spíše
experimentem a ukazují cestu nebo ověřují zahraniční zkušenosti v podmínkách České republiky. Projekt
rodící se ve spolupráci s Českou spořitelnou při řešení Budějovického náměstí je typickým příkladem.
Využívá
různé metody tvorby vize komunity a tvorby veřejných prostranství za účasti občanů
a podnikatelů. Pro naše aktivity na venkově je charakteristický projekt Vlastníci, který měl pomoci
překlenout pasivitu vlastníků a pomoci při realizaci aktivit zlepšujících životní prostředí. Tento projekt byl
zpracován na objednávku Ministerstva pro životní prostředí a bude pokračovat i v dalším roce.
Nový trh, který přináší světově uznávané metody spoluúčasti při rozhodování o investicích ,
programy Evropské Unie a podpora rozvoje služeb a podnikatelů ve venkovském prostoru je velkou výzvou
pro získání výraznější pozice společnosti Partnerství, o.p.s. a její role v podpoře trvale udržitelného způsobu
života.

Michal Pospíšil
výkonný ředitel Partnerství, o.p.s.

Naše služby

Výroční zpráva Partnerství, o.p.s.
1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekty a poradenství pro města, obce a regiony
pomoc při vzniku mikroregionů
tvorba strategie rozvoje mikroregionů a projednání s veřejností
zpracování akčních plánů a postupu jejich realizace od malých cílů ke složitým projektům
poradenství v oblasti financování a přípravy projektů
marketing a propagace venkovských oblastí
projekty podporované fondy EU (LEADER , INTERREG, apod.)
projednání tvorby veřejných prostranství v obcích a městech
projednávání územních plánů s veřejností

2.
•
•
•
•
•
•
•
•

Poradenství pro zemědělství a ochranu krajiny:
poradenství v oblasti Horizontálního programu rozvoje venkova (HRDP)
změny struktury podniků, dosažení vyšší produktivity a úspory nákladů
vyjednávání mezi zemědělci, vlastníky a obcí
projekty spojené se životním prostředím a Natura 2000
zemědělská politika EU
exkurze v zahraničí zejména v oblasti venkovské turistiky a zemědělství
odborné semináře v oblasti rozvoje venkova
záměry zemědělců při projednávání zemědělských projektů s vlastníky

3.
•
•
•
•
•
•
•

Rozvojové projekty se zapojením veřejnosti:
projednání záměrů měst a obcí s veřejností
akční plánování v komunitě
interpretace místního dědictví
řízení a facilitace tvorby vize komunity i mikroregionu
dlouhodobé poradenství pro komunitní plánování
vyjednávání s vlastníky pozemků při projednávání investičních záměrů
projednávání pozemkových úprav a investičních záměrů

4.
•
•
•
•
•

Semináře, studijní cesty, exkurze:
zemědělská politika EU
využívání rozvojových fondů EU
rozvoj venkova
venkovská turistika
ochrana přírody a krajiny

5.
•
•
•
•

Produkty a služby pro šetrnou turistiku:
návrh turistických produktů
generely a projekty cyklotras a cyklostezek
certifikace turistických služeb
strategie rozvoje turistického ruchu v regionech

Aktivity a projekty v roce 2003
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Moravské vinařské stezky
Dlouhodobý program rozvoje vinařské turistiky na Jižní Moravě. Obsahuje poradenství pro obce v oblasti
financování projektů, budování infrastruktury a služeb, marketing vinařské turistiky, ochranu kulturního
a přírodního dědictví.
Moravské vinařské stezky jsou produktem vinařské turistiky. Tvoří je 1200 km turistických stezek
pro pěší a cyklisty, značených turistickými značkami s logem vinařských stezek. Páteřní Moravská vinná
stezka vede z Uherského Hradiště do Znojma. Na ni jsou napojeny okruhy jednotlivými vinařskými oblastmi.
Stezky spojují vinařsky a turisticky nejzajímavější obce, lokality a jednotlivé vinařské uličky.
Celkem je stezkami spojeno 280 vinařských obcí.. O přímou spolupráci projevuje zájem stále více
podnikatelů ve vinařství, vzniká Klub podnikatelů na vinařských stezkách.

Projekty uskutečněné obecně prospěšnou společností Partnerství v rámci Moravských vinařských
stezek v roce 2003:
•

Moravské vinařské stezky – marketingová síť pro odbyt vín – projekt s Vinařským fondem
Cílem projektu bylo využití sítě vinařských turistických stezek známých jako „Moravské vinařské stezky“
pro propagaci odbytu vín přímo od výrobců a prodejců v oblasti Jižní Moravy a tím zvýšení návštěvnosti
místních vinařů ve vinařských oblastech jižní Moravy. Projekt byl podpořen Vinařským fondem ČR.

•

Exkurze k provozu vinoték na Rakouských vinařských cestách
Pro 42 starostů a vinařů jsme připravili dvě odborné exkurze k provozu malých obecních vinoték
v Rakousku. O zřizování vinoték na jižní Moravě je velký zájem zejména ze strany místních podnikatelů
a vinařů, kteří je chápou jako příležitost pro marketing a poskytování informací pro návštěvníky obce.
Projekt podpory nových vinoték je integrální součástí Moravských vinařských stezek.

•

Exkurze na téma obnovy a využití sklepních uliček pro vinařskou turistiku
S velkým zájmem starostů, mikroregionů, vinařů a úředníků státní správy se setkala exkurze s tématem
obnovy a využití sklepních uliček v Rakousku. 45 účastníků se seznámilo s podrobnostmi projektu
podpory obcí i individuálních stavebníků při obnově sklepů v několika rakouských obcích. Pomoc
architektů a dotace samotných stavebních prací se uskutečnily z fondů EU. Rakouské zkušenosti jsou
inspirací pro všechny vinařské obce na jižní Moravě.

•

Obnova a využití sklepních uliček v obcích Dolní Dunajovice a Březí - Plánovací víkendy
Program Greenways ve spolupráci s kolegy z programu Veřejná prostranství připravil dva plánovací
víkendy zaměřené na obnovu a využití sklepních uliček ve vinařských obcích Březí a Dolní Dunajovice.
Do plánování byli po dva dny zapojeni vlastníci sklepů, vinaři, místní zastupitelé a odborníci z různých
institucí (historik, architekti, úředníci). Výsledkem plánovacího setkání je soupis priorit a návrhů
na řešení, které slouží jako zadání pro zpracování urbanistické studie obnovy sklepů.

Zelené stezky Greenways
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Partnerství, o.p.s. rovněž zpracovala několik projektů Zelených stezek Greenways pro městské prostředí. Greenways ve městech
přispívají k bezpečnosti pěších, cyklistů i uživatelů in-line bruslí. Jsou rekreačním a sportovním prostředím pro všechny věkové
kategorie, tvoří součást bezpečných cest pro cyklisty do škol, za nákupem i za prací a pro všechny obyvatele sídlišť i městských
center jsou otevřenou tělocvičnou. Stezky jsou přitom přirozenou páteří liniových parků a přirozeným koridorem pro sázení
stromů a zeleně. Celkově tak Greenways ve městech přispívají k zdravému životnímu stylu a zlepšení životního prostředí
Projekty uskutečněné Partnerství, o.p.s. v rámci programu Greenways roce 2003:
•
•

Generel cyklistických tras a zelených stezek Greenways pro městskou část Praha - Zličín
Generel cyklistických tras a zelených stezek Greenways pro městskou část, Praha 12

Oba generely řeší analýzu dopravní situace na území městských částí s přihlédnutím na potřeby cyklistické
dopravy. Navrhuji optimální vedení značených tras a samostatných cyklistických stezek, budovaných
s ohledem na přepravní kapacitu a bezpečnost uživatelů. Navrhují rovněž prioritní spojení obytních,
nákupních a pracovních zón, bezpečné stezky do škol a vybavenost těchto stezek. Veškerou síť cyklistických
tras a stezek napojují na dopravní uzly jako jsou stanice Metra, železnice a záchytná parkoviště. Projekty jsou
doplněny o databáze služeb pro cyklisty a návštěvníky a doporučení pro další rozvoj stezek. Součástí generelů
je návrh etapizace realizací a rozpočty zpracované pomocí jednotkových cen (cena 1m2 určitého povrchu
a konstrukce stezky).

Aktivita vlastníků jako klíč k rekonstrukci krajiny
Cílem projektu Vlastníci bylo vytvořit strategická partnerství mezi vlastníky pozemků, obecní samosprávou
a zemědělci na venkově pro rozhodování o budoucím víceúčelovém využití krajiny a zlepšení současného
stavu. V konečném výsledku to povede k úspoře vynaložených nákladů na údržbu silnic a příkopů, snížení
prašnosti, ke snížení zanášení vodních toků a nádrží a získání prostředků z HRDP pro zemědělce. Hlavním
partnerem projektu bylo Ministerstvo životního prostředí. V rámci projektu se uskutečnilo 30 setkání
a pracovních schůzek, vyřešilo se 15 dílčích projektů na katastrech obcí.

Právo na informace
Informace o stavu životního prostředí se stávají stále více odbornou záležitostí, což ztěžuje veřejnou kontrolu
jejich poskytování. Cílem aktivit v rámci této priority je zlepšení práva občanů na informace o záměrech
a rozhodnutích, které mohou mít vliv na stav životního prostředí a zdraví obyvatel, a zlepšit komunikaci mezi
ekologickou veřejností a státní správou a podnikatelskou sférou. Tyto aktivity navazují na program Právo
na informace, který byl rozvíjen v Nadaci Partnerství od roku 1997. V roce 2002 rozhodla správní rada
Nadace Partnerství o převodu těchto aktivit na obecně prospěšnou společnost Partnerství.

Utváření místa – Budějovické náměstí
Partnerství, o.p.s. začala na jaře 2003 pracovat na projektu Utváření místa, který se zabývá zkvalitněním
veřejného prostoru v okolí stanice metra Budějovická v Praze 4. Iniciátorem projektu je Česká spořitelna,
která má v dané lokalitě hlavní sídlo a cítí spoluodpovědnost za podobu a fungování tohoto místa. Projekt
čerpá ze zkušenosti a zázemí programu PVP a především z know-how amerických partnerů PPS New York,
kteří se revitalizací veřejných prostranství zabývají již téměř 30 let.
Cílem projektu Utváření místa je za široké účasti místních obyvatel, vlastníků a uživatelů v této
lokalitě postupně přeměnit tranzitní prostor Budějovická v přátelské náměstí vhodné pro setkávání lidí všech
věkových skupin, s dostatkem vhodných míst k sezení, občerstvení a aktivní odpočinek. Toto místo by se
mělo stát centrem s jednoduchou orientací, dostatkem zeleně, vodních a uměleckých prvků, které přitahuje
obyvatele a návštěvníky kulturními aktivitami pod otevřeným nebem.

4
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Přínosem projektu, který vzniká ve spolupráci s vlastníky nemovitostí a každodenními uživateli místa,
bývá vedle zlepšení vzhledu a fungování veřejného prostranství, také posílení místní ekonomiky, zvýšení
bezpečnosti a atraktivity místa a posílení identifikace místních lidí s prostředím, ve kterém žijí.
Proces Utváření místa začal podrobnou analýzou prostranství, zmapováním názorů všech zájmových
skupin, a jejich přizváním ke spolupráci. V pracovním týmu složeném ze zástupců cca 20 subjektů pak vzniká
celková dlouhodobá vize místa a návrhy konkrétních úprav, které mohou být v rámci daných možností
postupně realizovány. Součástí projektu je také řešení následné správy místa, která je pro úspěch projektu
nepostradatelná.
V dosavadním průběhu bylo pro další práci rozděleno zájmové území na několik míst a také dalších
témat, která jsou pro celé prostranství společná, jako například orientačního systém, management aktivit či
posílení image místa. V pracovní skupině projektu byly zvoleny prioritní úpravy, které jsou připravovány
k realizaci na jaře roku 2004, kdy by měly být v rámci jarní slavnosti spojené s výstavou a happeningem na
veřejných prostranstvích slavnostně představeny veřejnosti jako první viditelný výstup širšího projektu.

Všechny projekty a programy odpovídají účelu založení Partnerství, o.p.s.
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Lidé z Partnerství, o.p.s.
Ing. Michal Pospíšil - výkonný ředitel
pospisil.integro@quick.cz
Tereza Kučerová - vedoucí kanceláře, účetní
tereza.kucerova@ecn.cz
Ing. Juraj Flamik - koordinátor projektu Zelené stezky – Greenways
juraj.flamik@ecn.cz
Ing.Daniel Mourek – manažer projektů šetrné turistiky
daniel.mourek@ecn.cz
Anna Čarková - koordinátorka projektu Moravské vinařské stezky
annacarkova@centrum.cz
Ing. arch. Robert Sedlák - koordinátor projektu Veřejná prostranství
robert.sedlak@ecn.cz
Ing. Ondřej Velek - koordinátor projekt Právo na informace
ondrej.velek@ecn.cz

Správní rada a dozorčí rada
Členové správní rady
RNDr. Miroslav Kundrata, předseda správní rady, ředitel Nadace Partnerství, Brno
RNDr. Blažena Hušková, ředitelka Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Liberec
Ing. Petr Hlobil, ředitel Centra pro dopravu a energii, Praha
Členové dozorčí rady
JUDr. Jiří Hartmann, předseda dozorčí rady, právník, Praha
Ing. Jaroslav Kratochvíl, bankovní expert, Brno
Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis, Tábor
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AUDIT 2003
Provedla jsem audit přiložené řádné roční účetní závěrky společnosti Partnerství, o. p. s.
IČ: 26 26 88 17 k 31. 12. 2003.
Statutární orgán účetní jednotky je odpovědný za sestavení ověřované účetní závěrky a za vedení účetnictví
tak, aby bylo úplné, průkazné a správné v souladu s platnými zákony a účetními předpisy. Moji úlohou je
na základě provedeného auditu vyjádřit názor na tuto účetní závěrku jako celek, a to formou níže uvedeného
výroku.
Audit jsem provedla v souladu se Zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a auditorskými směrnicemi
Komory auditorů České republiky, které vycházejí z mezinárodních auditorských standardů.
Tyto auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění
o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem
provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení
správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž
posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčena, že provedený audit poskytuje přiměřený
podklad pro vyjádření mého níže uvedeného výroku.
Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv,
závazků, vlastních zdrojů a finanční situace společnosti Partnerství, o.p.s. k 31.12. 2003 a výsledku
hospodaření za období roku 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.
Výroční zpráva nebyla k datu vydání auditorské zprávy předložena. Dle smluvního ujednání budou údaje
uvedené ve výroční zprávě ověřeny samostatně a na základě jejich ověření bude vydána samostatná auditorská
zpráva.
Ověřila jsem také řádnou účetní závěrku společnosti Partnerství o. p. s. k 31. 12. 2002 a moje zpráva ze dne
24. 3. 2003 obsahovala výrok bez výhrad.

Ing. Lenka Kožnárková, auditor č. osvědčení 1887
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FINANČNÍ ZPRÁVA
ROZVAHA
POROVNÁNÍ STAVU K 1. 1. 2003 a 31. 12. 2003
Název
Stálá aktiva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
Oprávky k samostatným movitým
věcem a souborům movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku
Stálá aktiva celkem
Oběžná aktiva
Zboží na skladě (Publikace Utváření
místa, Plánovací víkend)
Pokladna
Bankovní účty
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy

Aktiva (Kč)
1.1. 2003

Aktiva (Kč)
31.12. 2003

Název

Pasiva (Kč)
31.12. 2003

0
0

Vlastní zdroje
23 550,00 Vlastní jmění
-23 550,00 Fondy pokračování majetku

400 000,00
953 096,55

400 000,00
180 164,26

0

120 170,00 Rezervní fond

134 297,89

229 647,12

0

-12 538,00 Výsledek hospodaření

95 349,23

4 526,00

1 582 743,67

814 337,38

324 135,70

235 335,95

0
44 108,40
6 990,00
4 750,00

460 500,00
1 660,40
13 026,00
10 551,00

1 760,00
200 000,00
0
9 195,48
590 939,58

4 352,00
0
707 804,70
72,50
1 433 302,55

2 173 683,25

2 247 639,93

38 780,00
-38 780,00
0

11 550,00
1 645,80
1 631 071,13
72,00
200 000,00

66 800,00
-66 880,00
107 632,00 Vlastní zdroje celkem
Cizí zdroje
67 050,00 Dodavatelé

Oběžná aktiva celkem

2 173 683,25

Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi
sociálního a zdravotního
pojištění
1 049 890,23 Ostatní přímé daně
27 500,00 Dohadné účty pasivní
Výnosy příštích období
Kurzové rozdíly pasivní
2 140 007,93 Cizí zdroje celkem

AKTIVA CELKEM

2 173 683,25

2 247 639,93 PASIVA CELKEM

Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci

Pasiva (Kč)
1.1. 2003

329 344,32
0

13 513,11
956 695,09
25 359,50
0
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KOMENTÁŘ K NĚKTERÝM POLOŽKÁM ROZVAHY K 31. 12. 2003
AKTIVA
Přehled stálých aktiv Partnerství, o.p.s.
Rok pořízení
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003

Majetek
Jízdní kolo CROSS
Jízdní kolo CROSS
Fotoaparát OLYMPUS Camedra
Tiskárna HP 750
Notebook Compaq Armada
Dataprojektor HITACHI
Notebook Acer Travel Mate

Cena pořízení
7 900,00 Kč
7 900,00 Kč
22 980,00 Kč
8 200,00 Kč
19 900,00 Kč
79 410,00 Kč
40 760,00 Kč

Celkem

187 050,00 Kč

•

Odběratelé – neuhrazené odběratelské faktury ve výši 9 229,5 Kč byly obeslány upomínkou o zaplacení.
Faktura do zahraničí ve výši 500 eur/16 130 Kč je splatná v roce 2004. Tato faktura byla k 31.12. 2003
přepočítána kurzem ČNB a byl k ni zaúčtován kurzový rozdíl pasivní ve výši 72,50 Kč.

•

Ostatní pohledávky – pohledávka za Projektem Acces – Právo na informace, závěrečná splátka
249 144,67 Kč. Pohledávka účtována v roce 2003 byla uhrazena v roce 2004 a to 25.2. 2004 na účet
Partnerství, o.p.s., pohledávka za Finančním úřadem - vrácení DPH z projektu Acces –
5 745,56 Kč, projekt Utváření místa Budějovická - 795 000,- Kč

•

Pohledávky za zaměstnanci - bezúročná půjčka zaměstnanci 20 000,- Kč – bude vrácena v roce 2004,
provozní záloha 7 500,- Kč – vyúčtovaná v roce 2004

PASIVA
•

Dodavatelé – závazky vůči dodavatelům jsou v celkové hodnotě 233 335, 95 Kč a byly všechny uhrazeny
v roce 2004

•

Vlastní jmění - zřizovatel vložil dne 2. 5. 2002 do Partnerství, o.p.s. majetkový vklad ve výši
400 000,- jako vklad do vlastního jmění.

•

Fondy pokračování majetku – projekt od Vinařského fondu – 180 164,26 Kč, bude vyúčtován v roce
2004

•

Rezervní fond – tvoří výsledky hospodaření za poslední dvě daňová období
2001 - 134 297,89 Kč
2002 - 95 349,23 Kč

•

Přijaté zálohy – záloha na projekt Utváření místa Budějovická 397 500,00 Kč - vyúčtovací faktura bude
vystavena v roce 2004, provozní záloha od zakládající organizace Nadace Partnerství na překlenutí
nesouladu v cash flow – 63 000,00 Kč

•

Ostatní závazky – zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu – 1 660,40 Kč

•

Závazky za zaměstnanci a institucemi soc, zdrav. a FÚ
(mzdy za 12/2003 + odvody) – 27 929,00 Kč

•

Výnosy příštích období – projekt s trváním i v roce 2004 - projekt Utváření místa Budějovická – Česká
spořitelna, bude vyfakturováno v roce 2004 - 707 804,70 Kč
9
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2003
NÁKLADY
Název
Materiálové náklady
Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby,
ostatní materiálové náklady)
Nákup publikací a knížek
Prodané zboží
Materiálové náklady celkem
Služby
Cestovné
Telefony, poštovné
Koordinace programů
Fotopráce, kopírování, tisk
Ostatní služby (subdodávky pro zakázky,
audit účetnictví, odborné konzultace,
zpracování studií)
Právní poradenství
Náklady na reprezentaci
Služby celkem

VÝNOSY
Celkem
(Kč)

Název

Výnosy z vlastní činnosti
86 498,90 Tržby za zboží a výrobky (mapy
MVS, publikace Utváření místa,
Plánovací víkend)
316,00 Tržby za služby
55 160,00 Tržby z vlastní činnosti celkem
141 974,90

137 314,00

2 666 340,30
2 803 654,30

Ostatní výnosy
99 989,10 Úroky z běžného účtu
105 116,59 Kurzové zisky
862 141,00 Jiné ostatní výnosy
32 060,50 Ostatní výnosy celkem
2 178 035,72

16 090,94
4 133,63
6 002,06
26 226,63

42 375,00
23 092,27
3 342 810,18

Osobní náklady
Mzdy zaměstnanců (včetně DPP)
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní zákonné náklady - stravenky
Osobní náklady celkem

Přijaté dary
281 663,00 Dar
78 780,00 Přijaté dary celkem
6 594,00
367 037,00

Ostatní
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Ostatní náklady celkem

Dotace a granty
1 050,00 NROS Acess – Právo vědět
789,00 Vinařský fond
3 312,91 Dotace a granty celkem
222 339,49
12 538,00
240 029,40

NÁKLADY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
OBRAT

Celkem
(Kč)

4 091 851,48 VÝNOSY CELKEM
4 526,00
4 096 377,48 OBRAT

56 000,00
56 000,00

953 096,55
257 400,00
1 210 496,55

4 096 377,48
4 096 377,48

KOMENTÁŘ K NĚKTERÝM POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
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K 31. 12. 2003
NÁKLADY
• Spotřeba materiálu 86 814,90 Kč
- materiálové náklady, kancelářské potřeby, nákup notebooku, tiskárny + příslušenství,
odborná literatura
•
-

Prodané zboží 55 160,00 Kč
mapy Moravských vinařských stezek – komisní prodej

•
-

Cestovné 99 989,10 Kč
cestovné (78 885,10 Kč)
cestovné koordinátorů (21 104,00 Kč)

•
-

Koordinace programů (862 141,00 Kč)
služby koordinátorů

•
-

Ostatní služby (2 178 035,72 Kč)
subdodávky pro zakázky
audit, daňové poradenství, nájem, pořádání seminářů…

•
-

Ostatní daně a poplatky 1 050,00 Kč
náklady na zřízení Živnostenského listu

• Jiné ostatní náklady 222 339,49 Kč
- bankovní poplatky (8 136,13 Kč)
- převod projektu Vinařský fond do roku 2004 (180 164,26 Kč)
- zúčtování projektů Acess (34 093,10 Kč)
VÝNOSY
•
-

Tržby za vlastní zboží 137 314,- Kč
publikace Utváření místa, Plánovací víkend a mapy Moravských vinařských stezek

•

Tržby za služby 2 666 340,30 Kč

-

tržby za poskytnuté služby v roce 2003
Access Právo vědět
Grant Vinařský fond
(180 164,26 Kč převod projektu do roku 2004)

•
-

Úroky 16 090,94 Kč
úroky z běžného účtu

•
-

Kursové zisky 4 133,63 Kč
přepočet konečných zůstatků závazků a pohledávek v cizí měně aktuálním kurzem
ČNB k 31.12. 2003

•

Přijaté dary 56 000,00 Kč
dar od firmy CLEVERLANCE, s.r.o.

-

- 1 399 843,75 Kč
- 1 009 096,55 Kč
- 257 400,00 Kč

ROZDĚLENÍ HOSPODAŘENÍ NA
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HLAVNÍ, DOPLŇKOVOU A SPRÁVNÍ ČINNOST
Č. účtu

501
504
512
513
518
521
524
527
538
542
545
549
551
celkem

602
604
644
645
649
682
691
celkem

Název účtu

CELKEM

NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Prodané zboží
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné soc. náklady-stravenky
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady
Odpisy DHIM

VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Kursové zisky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky - dary
Dotace a granty

HLAVNÍ

86 814,90 Kč
55 160,00 Kč
99 989,10 Kč
23 092,27 Kč
3 219 728,81 Kč
281 663,00 Kč
78 780,00 Kč
6 594,00 Kč
1 050,00 Kč
789,00 Kč
3 312,91 Kč
222 339,49 Kč
12 538,00 Kč
4 091 851,48 Kč

4 526,00 Kč

SPRÁVNÍ

66 603,90 Kč

20 211,00 Kč
55 160,00 Kč

94 842,17 Kč
23 092,27 Kč
3 200 523,78 Kč
281 663,00 Kč
78 780,00 Kč
6 350,00 Kč
1 050,00 Kč
610,00 Kč
3 292,91 Kč
202 285,21 Kč
12 538,00 Kč
3 972 899,24 Kč

2 666 340,30 Kč
137 314,00 Kč
16 090,94 Kč
4 133,63 Kč
6 002,06 Kč
56 000,00 Kč
1 210 496,55 Kč
4 096 377,48 Kč

Výsledek hospodaření

DOPLŇKOVÁ

2 634 692,30 Kč

-

5 146,93 Kč
1 268,00 Kč

16 669,03 Kč

244,00 Kč
179,00 Kč
20,00 Kč
20 054,28 Kč
56 428,00 Kč

62 524,24 Kč

1 759,00 Kč
137 314,00 Kč

28 130,00 Kč
16 090,94 Kč
2 593,12 Kč
256,50 Kč
13 575,64 Kč

1 540,51 Kč
5 745,56 Kč
42 424,36 Kč
1 210 496,55 Kč
3 896 658,28 Kč

139 073,00 Kč

76 240,96 Kč

82 645,00 Kč

60 646,20 Kč
-

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ
Název
Rezervní fond
Fondy pokračování projektu

stav k 1.1. 2003
229 647,12 Kč
953 096,55 Kč

+
0
180 164,26 Kč

Rezervní fond
Hospodářské výsledky za rok 2001
Hospodářský výsledek za rok 2002

0
953 096,55 Kč

stav k 31.12. 2003
229 647,12 Kč
180 164,26 Kč

134 298,89 Kč
95 349,23 Kč

Správní rada Partnerství, o.p.s. rozhodla na svém zasedání dne 8.4. 2004 o výsledku hospodaření
za rok 2003, který činí 4 526,00 Kč a jeho převodu do Rezervního fondu.
Fondy pokračování projektu
Projekt s Vinařským fondem, bude vyúčtován v roce 2004
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180 164,26 Kč

1 878,04 Kč
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2003
1. Název a sídlo účetní jednotky:
Partnerství, obecně prospěšná společnost
Panská 7, 602 00 Brno
IČ: 26 26 88 17
DIČ: 288-26 26 88 17
Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně
oddíl O, vložka 187
2. Právní forma účetní jednotky:
obecně prospěšná společnost
3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena:
Poskytování a zprostředkování informací a služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů
z neziskového, podnikatelského sektoru i státní správy, případně pro sdružení těchto partnerů.
4. Ostatní činnosti účetní jednotky:
Společnost poskytuje zejména tyto služby:
- poradenství a konzultace
- organizační a finanční management projektů
- zpracování studií a projektových dokumentací
- pořádání a organizování odborných ekologických a kulturních akcí
- školící a osvětová činnost
- sběr, zpracování, zveřejňování a publikování informací
- aplikovaný výzkum v kontextu trvale udržitelného rozvoje
5. Složení správní rady a změny provedené v účetním období:
RNDr. Miroslav Kundrata – předseda správní rady
RNDr. Blažena Hušková – členka správní rady
Ing. Petr Hlobil – člen správní rady
Ing. Jana Hajduchová – členka dozorčí rady do 10.5. 2003
Ing. Jaroslav Kratochvíl – člen dozorčí rady
Mgr. Pavel Doucha – člen dozorčí rady
JUDr. Jiří Hartmann – člen dozorčí rady
6. Informace o zřizovateli:
Partnerství, o.p.s. byla založena dne 10.12. 2001. Jejím zřizovatelem je Nadace Partnerství IČ: 45773521 se
sídlem Panská 7, 602 00 Brno. Zřizovatel vložil dne 2. 5. 2002 do Partnerství, o.p.s. majetkový vklad ve výši
400 000,- jako vklad do vlastního jmění.

7. Vklady do vlastního jmění:
Do okamžiku sestavení účetní závěrky nebyly provedeny žádné změny u vlastního jmění.
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8. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den:
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2003
Rozvahovým dnem dle § 19 odst.1 ZoÚ je 31.12.2003
9. Použité účetní metody a komentář k základním údajům v rozvaze:
Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání , pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
•

Ocenění majetku – majetek je oceňován v pořizovací ceně

•

Kurzové rozdíly – závazky a pohledávky v cizí měně byly ke dni účetního případu přepočítány aktuálním
denním kurzem České národní banky.

Pohledávky a závazky byly k 31.12. 2003 přepočítány kurzy pro přepočet cizí měny – denní kurz dle ČNB k
31.12. 2003 a případný rozdíl byl zaúčtován na účty kurzových rozdílů
386, 387. Přepočet hotovosti v eurové pokladně – kurzový zisk 789,24 Kč, který byl proúčtován do výnosů.
EUR – 32,405 kč/eur
USD –25,654 kč/eur
•

Nehmotný majetek se účtuje jako zásoba přímo do spotřeby 501,518 dále se eviduje
na 018. Účetní jednotka v roce 2003 pořídila software – Corel Draw, jehož pořizovací cena činila
9 900,- logo Partnerství, o.p.s. v celkové ceně 13 650,-

•

Majetek v ceně 0 - 3 tis. se účtuje jako zásoba přímo do spotřeby na účet 501. Neeviduje se. Hodnota
tohoto majetku za rok 2003 je celkem 1920,- Kč.

•

Majetek v ceně 3- 40 tis. se účtuje do spotřeby 501, dále se eviduje na 028 do chvíle vyřazení. Hodnota
nakoupeného majetku za rok 2003 je 28 100,- Majetek za rok 2002 a 2003 celkem činí 66 880,rok pořízení
2002
2002
2002
2003
2003
celkem

•
-

majetek
Jízdní kolo CROSS
Jízdní kolo CROSS
Fotoaparát OLYMPUS Camedra
Tiskárna HP 750
Notebook Compaq Armada

cena pořízení
7 900,00 Kč
7 900,00 Kč
22 980,00 Kč
8 200,00 Kč
19 900,00 Kč
66 880,00 Kč

Majetek v ceně nad 40 tis. se eviduje na 022. Odepisuje se 1*ročně, roční odpisy vychází z odpisů
daňových dle § 28 zákona o daních z příjmu , a to
Notebook Acer Travel Mate jako kancelářské vybavení na 4 roky rovnoměrně
Dataprojektor HITACHI na 6 let rovnoměrně

Sazby odpisů
1. Notebook – 1 rok 14,2%, další roky 28,6%
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2. Dataprojektor – 1 rok 8,5%, další roky 18,3%
Dataprojektor HITACHI
Pořizovací cena 79 410,rok
1. 2003
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
Notebook ACER Travel Mate
Pořizovací cena 40 760,rok
1. 2003
2. 2004
3. 2005
4. 2006

odpis
6 750,00 Kč
14 532,00 Kč
14 532,00 Kč
14 532,00 Kč
14 532,00 Kč
14 532,00 Kč

odpis
5 788,00 Kč
11 657,00 Kč
11 657,00 Kč
11 658,00 Kč

zůstatek
72 660,00 Kč
58 128,00 Kč
43 596,00 Kč
29 064,00 Kč
14 532,00 Kč
- Kč

zůstatek
34 972,00 Kč
23 315,00 Kč
11 658,00 Kč
- Kč

•

Zásoby jsou oceněny cenou pořizovací, vedlejší náklady pořízení nejsou, je použit zůsob účtování B.

•

Odběratelé – neuhrazené odběratelské faktury ve výši 9 229,5 Kč byly obeslány upomínkou o zaplacení.
Faktura do zahraničí ve výši 500 eur/16 130 Kč je splatná v roce 2004. Tato faktura byla k 31.12. 2003
přepočítána kurzem ČNB a byl k ni zaúčtován kurzový rozdíl pasivní ve výši 72,50 Kč.

•

Přijaté zálohy – záloha na projekt Utváření místa Budějovická - vyúčtovací faktura bude vystavena
v roce 2004, provozní záloha od zakládající organizace Nadace Partnerství

•

Ostatní pohledávky – pohledávka za Projektem Acces – Právo na informace, závěrečná splátka.
Pohledávka účtována v roce 2003 byla uhrazena v roce 2004 a to 25.2. 2004 na účet Partnerství, o.p.s.,
pohledávka za Finančním úřadem - vrácení DPH z projektu Acces, bezúročná půjčka zaměstnanci – bude
vrácena v roce 2004, projekt Utváření místa Budějovická - 795 000,-

•

Dodavatelé – závazky vůči dodavatelům jsou v celkové hodnotě 233 335, 95 Kč a byly všechny uhrazeny
v roce 2004

•

Vlastní jmění - zřizovatel vložil dne 2. 5. 2002 do Partnerství, o.p.s. majetkový vklad ve výši
400 000,- jako vklad do vlastního jmění.

•

Fondy pokračování majetku – projekt s Vinařským fondem, bude vyúčtován v roce 2004

•

Rezervní fond – tvoří výsledky hospodaření za poslední dvě daňová období
2001 - 134 297,89 Kč
2002 - 95 349,23 Kč
Opravné položky a rezervy nebyly v roce 2003 tvořeny.

•
•

Vzájemné zúčtování
V roce 2003 neproběhlo žádné vzájemné zúčtování.

10. Způsob zpracování účetních záznamů:
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Všechny účetní záznamy jsou průběžně zapisovány do účetního softwaru Pohoda.
11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů:
Účetní software Pohoda.
Archivace v kancelářských pořadačích a na přenosných médiích (CD)
Místo uložení účetních záznamů je Panská 7, 602 00 Brno.
12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem
sestavení účetní závěrky:
Pohledávka za Projektem Acces – Právo na informace, závěrečná splátka. Pohledávka účtována v roce 2003
byla uhrazena v roce 2004 a to 25.2. 2004 na účet Partnerství, o.p.s.
13. Účasti v obchodních společnostech:
Žádné.
14. Informace o akciích:
Účetní jednotka nevlastní žádné akcie, podíly, podílové listy, dluhopisy.
15. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let:
V daném účetním období nevznikly žádné dlužné částky se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let.
16. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotky:
Žádné dluhy nemáme ani nekryjeme jiné účetní jednotce.
17. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze:
Nemáme finanční závazky ani jiné neobsažené v rozvaze.
18. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činnosti:
Výsledek hospodaření je z hlavní činnosti dle stanov. Týká se to všech zakázek, které v roce 2003 proběhly i
prodeje map a publikací, které dle stanov spadají pod činnost hlavní. Zisk těchto činností pokryje možnost
uplatnění 300 000,- Kč dle §19 ZDP. Zdanění bude nulové.
19. Informace o zaměstnancích:
Organizace zaměstnává 2 pracovníky na hlavní pracovní poměr. V roce 2003 měla 7 zaměstnanců
na Dohodu o provedení práce.
Osobní náklady celkem:
-

mzdové náklady

-

zákonné sociální pojištění

-

zákonné sociální náklady (stravenky)

281 663,78 780,6 594,-
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20. Odměny a funkční požitky členům orgánů, další majetková plnění :
Členové správní a dozorčí rady v roce 2003 neobdrželi žádné odměny ani funkční požitky. Účetní jednotka
neposkytla členům žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný
závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky.
21. Účasti členů SR a DR a jejich rodinných příslušníků v osobách s nimiž účetní jednotka uzavřela
za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:
Předseda správní rady Partnerství, o.p.s RNDr. Miroslav Kundrata je zároveň ředitelem zakládající organizace
Nadace Partnerství. Hospodářské operace mezi těmito organizacemi probíhají v běžných cenách.
22. Další majetková plnění členům SR a DR:
Členům SR a DR, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období žádné zálohy ani úvěry. Taktéž
účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky.
23. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty:
Žádný.
24. Daňové úlevy na dani z příjmu:
Daňová úleva získaná za účetní období roku 2001 ve výši 134 297,89 Kč byla v běžném období použita na
ztrátovou nedaňovou činnost Projekt Acces – Právo na informace, jehož ztráta činila 76 240,96 Kč. Zbývající
prostředky z této daňové úlevy za rok 2001 budou vyčerpány v následujících letech.
Daňová úleva získaná za účetní období roku 2002 ve výši 95 349,23 byla v běžném období , dle rozhodnutí
správní rady, použita na nákup techniky. Zbývající prostředky z této daňové úlevy za rok 2002 budou
vyčerpány v následujících letech.
25. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období:
Nenastaly žádné změny.
26. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy výkazu zisku
a ztráty:
NÁKLADY
501 – nákup spotřebního materiálu
504 – prodej a nákup zboží – prodej publikací (Utváření místa, Plánovací víkend)
512 – cestovné zaměstnanců a koordinátorů
513 – občerstvení na akcích
518 – služby – subdodávky pro projekty
521 – mzdové náklady, viz výše
524 – mzdové sociální pojištění, viz výše
527 – zákonné soc. náklady – stravenky zaměstnancům
538 – náklady na zřízení živnostenského listu
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542 – penále za pozdní platby MSSZ
545 – kurzové ztráty u závazků a pohledávek v cizí měně
549 – převod projektu Vinařský fond, storno nedočerpaných projektů
551 – odpisy DHIM za rok 2003
VÝNOSY
602 – příjmy za služby poskytované v roce 2003
604 – prodej zboží (mapy Moravských vinařských stezek, publikace Utváření místa,
víkend)

Plánovací

644 – úroky z běžného účtu
645 – kurzové zisky u závazků a pohledávek v cizí měně
649 – vrácení DPH z projektu Acces,
682 – dar od firmy CLEVERLANCE, s.r.o.
691 – grant od NROS - projekt Acces Právo na informace, grant od Vinařského fondu
Přehled činností za rok 2003
Č. účtu

501
504
512
513
518
521
524
527
538
542
545
549
551
celkem

602
604
644
645
649
682
691
celkem

Název účtu
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Prodané zboží
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné soc. náklady-stravenky
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady
Odpisy DHIM

VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Kursové zisky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky - dary
Dotace a granty

Hospodářský výsledek

CELKEM

HLAVNÍ

86 814,90 Kč
55 160,00 Kč
99 989,10 Kč
23 092,27 Kč
3 219 728,81 Kč
281 663,00 Kč
78 780,00 Kč
6 594,00 Kč
1 050,00 Kč
789,00 Kč
3 312,91 Kč
222 339,49 Kč
12 538,00 Kč
4 091 851,48 Kč

86 814,90 Kč
- Kč
99 989,10 Kč
23 092,27 Kč
3 218 460,81 Kč
281 663,00 Kč
78 780,00 Kč
6 594,00 Kč
1 050,00 Kč
789,00 Kč
3 312,91 Kč
222 339,49 Kč
12 538,00 Kč
4 035 423,48 Kč

2 666 340,30 Kč
137 314,00 Kč
16 090,94 Kč
4 133,63 Kč
6 002,06 Kč
56 000,00 Kč
1 210 496,55 Kč
4 096 377,48 Kč

2 664 581,30 Kč
- Kč
16 090,94 Kč
4 133,63 Kč
6 002,06 Kč
56 000,00 Kč
1 210 496,55 Kč
3 957 304,48 Kč

1 759,00 Kč
137 314,00 Kč

78 119,00 Kč

82 645,00 Kč

4 526,00 Kč
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DOPLŇKOVÁ

55 160,00 Kč

1 268,00 Kč

56 428,00 Kč

139 073,00 Kč
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Přehled zakázek za rok 2003
číslo zakázky
nedaňová
010
030
048
047
doplňková
040
111
celá organizace

název

náklady

výnosy

režie
access Právo vědět
grant Vinařský fond
Klub podnikatelů na MVS

62 524,24 Kč
1 085 337,51 Kč
63 660,10 Kč
17 000,00 Kč

60 646,20 Kč
1 009 096,55 Kč
257 400,00 Kč
17 000,00 Kč

prodej map MVS
prodej publikací

52 060,00 Kč
4 368,00 Kč
1 284 949,85 Kč

127 808,00 Kč
11 265,00 Kč
1 483 215,75 Kč

převod do 2004

180 164,26 Kč

180 164,26 Kč

HV
- 1 878,04 Kč
- 76 240,96 Kč
- Kč
- Kč
75 748,00 Kč
6 897,00 Kč
4 526,00 Kč

24. Přehled o přijatých a poskytnutých darech:
V roce 2003 obdržela Partnerství, o.p.s. jeden dar od :
CLEVERLANCE, s.r.o. – ve výši 56 000,- Kč
V roce 2003 neposkytlo Partnerství, o.p.s. žádný dar.

25. Přehled o veřejných sbírkách:
Organizace nepořádá žádné veřejné sbírky.
26. Způsob vypořádání výsledků hospodaření z předcházejícího účetního období:
Výsledek hospodaření účetního období 2002 byl po schválení účetní závěrky správní radou dne 12.4. 2003
převeden do rezervního fondu. Většina prostředků byla použita na nákup techniky. Zbývající prostředky
budou vyčerpány v následujících letech.
27. Okamžik sestavení účetní závěrky:
V Brně dne 27. března 2004
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