
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ZA ROK 2010 



Obecně prospěšná společnost Venkovský prostor vznikla v listopadu roku 1999 
přeměnou z Nadace Venkovský prostor. 

 
Společnost je zaměřena zejména na iniciaci a realizaci projektů:  

• podporujících trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí v Euroregionu Nisa se zvláštním 
důrazem na podporu spolupráce a vzájemného poznávání mezi  obyvateli, organizacemi 
a institucemi v příhraničních oblastech České republiky a Svobodného státu Sasko a utužo-
vání dobrých mezilidských vztahů v této příhraniční oblasti, 

• zaměřených na ochranu životního prostředí, péči o krajinu, krajinotvorbu a ekologickou vý-
chovu a osvětu dětí a mládeže v oblasti Euroregionu Nisa, 

• zaměřených na podporu a rozvoj zemědělské malovýroby, ekologického zemědělství, les-
nictví, sadařství a zahradnictví včetně spolupráce s příslušnými školami, učilišti, organizace-
mi, firmami a dalšími subjekty působícími v Euroregionu Nisa, 

• zaměřených na zdravou výživu a výchovu dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu 
a odpovědnosti vůči vlastnímu zdraví v Euroregionu Nisa, 

• zaměřených na celoživotní vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce 
v Euroregionu Nisa. 

O SPOLEČNOSTI 
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Správní rada: 
 
Thaddeus Ziesch – předseda 
Jiří Teplý – člen 
Helmut Müller  – člen  
  
Dozorčí rada: 
 
Libor Uzel – předseda  
Miloslava Oehlová – člen 
Martin Mrázek – člen  
 
Výkonný ředitel: 
 
Jan Tandler 
 
Projektoví manažeři: 
 
Dipl.-Kfm. Jan Hanzl 
Dipl.-Kfr. Kateřina Sýkorová 
Mgr. Helena Friolová 
 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
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INOVACE VÝUKY NA PŘÍKLADU DOPRAVNÍ VÝCHOVY 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s. 
Koordinátor projektu: Jan Tandler 
Partner projektu: HBH Projekt s.r.o. 
Území dopadu: Liberecký kraj 
Období realizace: 1. října 2009 - 30. června 2012  
 
Obecný cíl projektu spočívá ve zvýšení kvality vzdělávání na základních a středních školách v Li-
bereckém kraji prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Projekt 
usiluje o rozvoj profesních kompetencí pedagogů směrem k využívání moderních a inovativních 
forem výuky, zdokonalení ICT gramotnosti a zvládnutí vnímat výuku v souvislostech a v návaz-
nosti na jiné obory. Společným tématem pro dosažení těchto cílů bude dopravní výchova a pre-
vence nehodovosti. V souvislosti s přechodem k rámcovému vzdělávacímu programu ztratila tato 
tematická oblast na důležitosti a to i díky tomu, že se jí již nedostává titulu samostatného před-
mětu. 

Projekt byl oficiálně zahájen v říjnu roku 2009. V průběhu roku 2010 proběhly jeho stěžejní aktivi-
ty spočívající v tvorbě rozsáhlých metodicko-didaktických materiálů pro pedagogy základních a 
středních škol, vytvoření internetové vědomostní knihovny na stránkách www.dopravnivychova.cz 
a také zkoncipování a akreditace vzdělávacího programu pro základní školy. Realizační tým tak 
zpřesnil okruh témat, která nabídne školám v rámci publikace a souvisejících seminářů, a to na 
oblast zdravovědy, projektové výuky, legislativy pro učitelskou praxi a inovaci výuky na příkladu 
dopravní výchovy.  

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ  

PRO KONKURENCESCHOPNOST 
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MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ PRAXE 
Nositel projektu: Křesťansko-sociální vzdělávací institut Sasko 
Koordinátoři projektu: Juliane Lehmann, Jan Hanzl 
Partner projektu: Venkovský prostor o.p.s. 
Území dopadu: Dotační území programu Cíl3 Česko-Sasko 
Období realizace: 1. dubna 2009 – 31. března 2012 
  
V roce 2009 byla zahájena realizace projektu „Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství 
a zahradnictví pro žáky odborných škol a učilišť ze severních Čech v Sasku“. Aktivity projektu jsou 
koordinovány z Německa Lead-partnerem.  

Projekt spočívá v zajištění 3 týdenní praxe v Sasku. První dva týdny stráví v saských státních ško-
licích střediscích, kde absolvují teoretickou průpravu včetně praktického odzkoušení. Třetí týden 
jsou žáci a učni umístěni v saským zemědělských či zahradnických podnicích, kde mají možnost, 
vyzkoušet si získané znalosti a vědomosti v praxi. V rámci realizace projektu roku 2009 byl při-
praven program praxí ve školicích střediscích a také zajištěny podniky pro praktický třetí týden. 
Praxe proběhly pro obor zahradnictví proběhla v termínu 31.8.2010 až 18.9.2010  a pro obor ze-
mědělství 14.09.2010 do 2.10.2010. Jazyková příprava pro budoucí účastníky probíhala v tomto 
roce krátce před začátkem praxe formou zajištění pracovních listů pro potenciální účastníky. 

Na české straně byly vybrány a osloveny odborné školy a učiliště, z kterých byly vybíráni účastnící 
praxí. Pro oba obory bylo vybráno celkem 28 účastníků a 5 doprovodných osob, které zajišťují 
odborný dozor a tlumočení jak během vlastní výuky, tak i při odborných exkurzích či volnočaso-
vých aktivitách, které pro ně připravil lead-partner. Pro skončení praxí proběhla v říjnu a listopadu 
2010 evaluace průběhu praxe spolu s lead-partnerem a zapojenými školicími středisky a školami. 
Na konci roku 2010 byl zpracován plán aktivit na rok 2011. 

PROGRAM CÍL3 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DĚLÁ ŠKOLU – ŽÁKOVSKÁ ENVIRONMENTÁLNÍ S.R.O. 
Nositel projektu: Křesťansko-sociální vzdělávací institut Sasko 
Koordinátor projektu: Stefanie Melzer, Zdenka Hanáková  
Partner projektu: Venkovský prostor o.p.s. 
Území dopadu: Dotační území programu Cíl3 Česko-Sasko 
Období realizace: 1. dubna 2009 – 31. března 2011 
  
Záměrem tohoto projektu je motivovat a vzdělávat žáky základních a středních škol z dotačního 
území, přiblížit jim poutavou formou současné trendy ekologické výchovy, ekologického zeměděl-
ství a péče o krajinu a umožnit jim setkání a navázání kontaktů s jejich vrstevníky ze Saska. Koo-
peračními partnery projektu se staly CEV VIANA se sídlem v Litvínově a OHK Most. Z na počátku pro-
jektu oslovených škol byly pro účast v žákovských firmách vybrány následující: Střední průmyslová 
škola stavební a Obchodní akademie Kadaň, Střední zemědělská a ekologická škola Žatec a Gymnázium 
Chomutov. 

Na každé z výše uvedených škol byla vytvořena pracovní skupina, která začala se zakládáním Žákovské 
firmy. Oficiálně byla činnost těchto nově vzniklých pracovních skupin zahájena 16.09.2009 na úvodním 
setkání v Berufliches Schulzentrum für Technik/Ernährung/Wirtschaft v Annaberg-Buchholz. Žákovské 
firmy také vytvořily a podepsaly smlouvy se svými školami, aby mohly být uznány jako školní projekt.  
V průběhu roku 2010 pak žákovské firmy absolvovaly celou řadu pracovních setkání a odborných exkur-
zí do regionálních podniků zaměřených na životní prostředí a tvořily svůj vlastní podnikatelský plán, 
vyměňovaly si zkušenosti a nápady a podílely se na tvorbě projektů zlepšujících životní prostředí v okolí 
škol. Po dvouleté spolupráci pak všechny firmy budou na začátku roku 2011 prezentovat svou činnost 
široké veřejnosti na společném závěrečném setkání. 

PROGRAM CÍL3 
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FÓRUM VÝCHOVY KE ZDRAVÍ 2010 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s.  
Koordinátoři projektu: Helena Friolová 
Partner projektu: Kalokagathie s.r.o. 
Území dopadu: České republika 
Doba realizace projektu: 1. února 2010 - 30. června 2010  
  

Celorepubliková konference se zahraniční účastí, pořádaná ve spolupráci společností Venkovský 
prostor o.p.s. a Kalokagathie s.r.o. ve dnech 23. – 25. dubna 2010 v Benešově u Prahy, seznámi-
la formou přednášek a workshopů účastníky z řad pedagogů a odborné veřejnosti s aktuálními 
poznatky z oblasti výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Zároveň nabídnula možnost se 
prakticky seznámit se začleněním vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Vzdělávání pro zdraví do 
školních vzdělávacích programů jednotlivých typů škol. Dále se účastníci dozvěděli o projektech 
podpory zdraví a měli možnosti si vyzkoušet multimediální programy výuky na počítačích či inter-
aktivní tabuli. Odborný program byl doplněn aktivními workshopy a doprovodným programem, 
kde se současně prezentovala nakladatelství, společnosti a firmy, jejichž činnost souvisí 
s výchovnou ke zdraví. 

ALBERT POMÁHÁ 
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Společnost realizuje také tzv. doplňkové činnosti, které mají za cíl získání finančních 
prostředků pro financování hlavních obecně prospěšných činností a projektů. Těmito 
doplňkovými činnostmi byly v roce 2010 následující především publikační činnosti, služ-
by v oblasti řízení projektů a překladatelské a tlumočnické služby: 
 
 
• Spoluúčast na pořádání přeshraničních akcí s partnerskou organizací Christlich-soziales Bil-

dungswerk Sachsen e.V. zahrnující mimo jiné Mezinárodní den seniorů 2010, Saské zemské 
dožínkové slavnosti a další. 

• Poskytování odborných konzultací Nadaci rozvoje občanské společnosti v rámci pilotní a 
první výzvy grantového řízení vzdělávacího programu Zdravá Pětka Nadačního fondu Albert. 

• Překladatelská a tlumočnická činnost pro projekt NISA GO Krajského úřadu Libereckého a 
Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien - ZVON. 

• Překladatelská a tlumočnická činnost pro Technickou univerzitu v Liberci, Ústecký kraj, 
Agenturu regionálního rozvoje spol. s r.o., Euroregion Nisa a další.   

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
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PŘEHLED MAJETKU A ZÁVAZKŮ—ROZVAHA (v tisících Kč) 
 

 
 
 
 

AKTIVA Počáteč-
ní stav 

Konečný 
stav 

Dlouhodobý ne-
hmotný majetek 
celkem 

+17 +17 

Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem 

+879 +1 215 

Oprávky k dlouho-
dobému majetku -351 -631 

Pohledávky celkem +8 895 +10 377 

Krátkodobý finanční 
majetek  

+1 622 +308 

Jiná aktiva celkem +1 +8 

Součet aktiv +11 063 +11 294 

PASIVA 
Počáteční 

stav 
Konečný 

stav 

Jmění celkem +10 405 +10 116 

Výsledek hospo-
daření celkem + 97 -120 

Krátkodobé závaz-
ky celkem +554 +1298 

Jiná pasiva cel-
kem 

+7 +10 

Součet pasiv +11 063 +11 294 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících Kč) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Hospodářský výsledek         - 217 082,- Kč 
 
 

 
Výrok auditora společnosti O-Consult s.r.o. se sídlem 460 01 Liberec, Baarova 48/4 k řádné účetní uzávěrce 
obecně prospěšné společnosti Venkovský prostor k datu rozvahového dne 31.12.2010: 
 
„Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 

společnosti Venkovský prostor, o.p.s. k 31.12.2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy. Auditor vydává výrok: BEZ VÝHRAD.“ 

NÁKLADY   
Spotřeba materiálu +166 
Spotřeba energie +11 

Opravy a údržba +6 
Cestovné +144 
Náklady na reprezentaci +58 
Ostatní služby +1 458 
Mzdové náklady +1 956 
Zákonné sociální pojištění +558 
Daně a poplatky +10 
Ostatní náklady +627 
Náklady celkem +5 079 

Ostatní dodávky +21 

VÝNOSY   

Tržby z prodeje služeb +646 

Ostatní výnosy celkem +156 

Tržby z prodeje majetku +6 
Provozní dotace +4 414 
Výnosy celkem +5 216 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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