
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ZA ROK 2012 



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, orga-
nizacemi a institucemi v příhraničních oblastech České republiky a Svobodného státu Sasko 
a utužování dobrých mezilidských vztahů v této příhraniční oblasti, 

• projektů zaměřených na ochranu životního prostředí, péči o krajinu, krajinotvorbu a ekolo-
gickou výchovu a osvětu dětí a mládeže v oblasti Euroregionu Nisa, 

• projektů zaměřených na podporu a rozvoj zemědělské malovýroby, ekologického zeměděl-
ství, lesnictví, sadařství a zahradnictví včetně spolupráce s příslušnými školami, učilišti, or-
ganizacemi, firmami a dalšími subjekty působícími v Euroregionu Nisa, 

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

• projektů 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: 
 
Ing. Martin Mrázek – člen  
Ing. Jitka Tvrzníková – člen 
Libor Uzel – 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 2012 byly v rámci realizace pro-
jektu dokončeny poslední doplňky metodicko-didaktických materiálů pro pedagogické pracovníky 
středních škol. Všechny tyto výstupy byly postupně doplněny do vědomostní knihovny interneto-
vého portálu www.inovativni-vyuka.cz. Do června roku 2012 pak proběhly zbývající semináře pro 
pedagogy základních i středních škol. Na závěr projektu bylo uspořádáno setkání zapojených au-
torů, pedagogů i odborníků. 

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ  

PRO KONKURENCESCHOPNOST 
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MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ PRAXE 
Lead-partner: Křesťansko-sociální vzdělávací institut Sasko 
Kooperační partner: Venkovský prostor o.p.s. 
Koordinátoři projektu: Juliane Lehmann, Jan Hanzl 
Území dopadu: Dotační území programu Cíl3 Česko-Sasko 
Období realizace: 1. dubna 2009 – 31. března 2012 
  
Záměr projektu reagoval na současnou situaci ve vzdělávání žáků odborných učilišť v České re-
publice v porovnání s úrovní školství v zemích EU a zároveň se snažil řešit nedostatky v praktické 
odborné výchově, obzvláště v takzvaných znevýhodněných oblastech, jako je právě Trojzemí Čes-
ko-Polsko-Německo.  
 

Jedním z  cílů přeshraniční spolupráce je podpora rozvoje zemědělství a školství na venkově. Ten-
to projekt se zaměřil na praktickou výuku českých žáků a učňů v saských školících zařízeních, kde 
jsou k dispozici nejmodernější technologie a technika. Tato školící střediska jsou spravována 
Saským zemským úřadem pro zemědělství, životní prostředí a geologii. Prokázalo se, že odborné 
zahraniční praxe pomáhají studentům lépe se orientovat v současných podmínkách a získat mno-
hé praktické zkušenosti a dovednosti, jež jim pomohou v jejich dalším vzdělávání i v praxi. 
 

Odborné praxe byly naplánovány a zrealizovány vždy v podzimních termínech v letech 2009 - 
2011. Před jejich realizací proběhla také jazyková příprava účastníků. K tomu účelu byly průběžně 
zpracovávány a doplňovány pracovní listy, které byly v roce 2012 poskytnuty všem zapojeným 
školám. 

PROGRAM CÍL3 
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NOVÉ CESTY EKOLOGICKÉ VÝCHOVY V SASKU A ČECHÁCH 
(RÁMCOVÝ PROJEKT TRINACIONÁLNÍ SÍTĚ EOKOLOGICKÉ VÝCHOVY) 
Vedoucí partner: Sächsische Landestiftung für Natur und Umwelt 
Kooperační Partneři: Venkovský prostor o.p.s., Christlich-soziales Bildungswerk Sachsen e.V., Schola Humanitas 
Koordinátoři projektu: Katrin Weiner, Jan Tandler, Sebastian Klotsche, Michal Tarant 
Území dopadu: Dotační území programu Cíl3 Česko-Sasko 
Období realizace: 1. června 2010 – 31. března 2013 
  
Uvedený projekt je jedním z nejrozsáhlejších v historii společnosti. Jeho hlavním cílem je provázání 
standardů pro ekologickou výchovu na území podél česko-saské hranice. Do projektu jsou zapojena 
vzdělávací zařízení i odborná veřejnost, která touto tématikou zabývá. Projekt využívá ke zvýšení 
úrovně v této vzdělávací oblasti řadu prostředků, ke kterým patří realizace cyklů dvoudenních semi-
nářů ale i samostatných školení, pořádání regionálních konferencí a exkurzí za příklady dobré praxe, 
či tvorba nových vzdělávacích nabídek posléze volně dostupných zapojeným partnerům. 
 

Rok 2012 přinesl všem zúčastněným lektorům, pedagogům, ale i žákům a veřejnosti z dotačního 
území rozsáhlou nabídku vzdělávacích, osvětových i informačních akcí. Proběhla řada Best-Practise 
exkurzí, regionálních konferencí a setkání nad aktuálními tématy EVVO a za účelem výměny zkuše-
ností nebo vzdělávacích seminářů pro lektory EVVO. Mimo to vznikaly také nové vzdělávací nabídky 
i ucelené programy, které následně zapojené organizace obdrží pro vlastní využití. Do  finální fáze 
se také dostalo vybavení přírodních informačních stanic v Hradčanech a Königsbrücker Heide. Obě 
informační centra byla v průběhu roku 2012 oficiálně otevřena. Zásadní pokrok zaznamenaly také 
praktické moduly Aleje CHKO Jizerských a Lužických hor, stejně jako Vodní hospodářství, v rámci 
kterého byla zprovozněna e-learningová platforma a odzkoušena s českými i saskými studenty 
v  průběhu pilotního projektového týdne. 

PROGRAM CÍL3 
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VŠECH 5 POHROMADĚ 
Nositel projektu: Venkovský prostor o.p.s.  
Koordinátoři projektu: Jan Tandler, Kateřina Tandlerová 
Partner projektu: Kalokagathie s.r.o., Národní síť podpory zdraví 
Území dopadu: České republika 
Doba realizace projektu: 1. dubna 2012 - 31. května 2013 
  

Projekt Všech 5 pohromadě navazuje na předchozí aktivity společnosti v oblasti výchovy ke zdraví 
a zdravému životnímu stylu. Byly to především projekty Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže 
v Euroregionu Nisa a Zrcadlo výživy, v jejichž rámci vznikly rozsáhlé metodicko-didaktické manu-
ály věnující se aplikaci výchovy ke zdraví do výuky na základních a středních školách. V průběhu 
projektu Všech 5 pohromadě došlo k aktualizaci zejména analytické a teoretické části příruček, 
k jejich sloučení a následnému tisku v nákladu 3600 kusů. Toto množství umožnilo nabídnout pu-
blikaci bezplatně převážné většině základních škol z celé České republiky. Nejaktivnější pedago-
gičtí pracovníci pak dostávají možnost převzít publikaci v průběhu seminářů pořádaných ve spá-
dových městech všech krajů ČR, kde zároveň obdrží informace k aktuálnímu stavu dětské popula-
ce, či jak s publikací nakládat. Tyto semináře budou pokračovat až téměř do konce první poloviny 
příštího roku. 

ALBERT POMÁHÁ 
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FÓRUM VÝCHOVY KE ZDRAVÍ 2012 
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. ledna 2012 - 30. června 2012 
  

Další ročník konference Fórum výchovy ke zdraví pro pedagogy, pedagogické pracovníky a odbor-
níky na výchovu ke zdraví z celé ČR proběhl v roce 2012 proběhlo v termínu od 27. do 29. dubna 
v Benešově u Prahy. Program Fóra se opět věnoval tématům souvisejícím s kurikulárními doku-
menty MŠMT - Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro vzdělávací oblastí 
Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví - vzdělávacími obory „Výchova ke zdraví“ a „Tělesná výcho-
va“, Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia i se sportovní přípravou pro vzdělávací 
oblast Člověk a zdraví - vzdělávacími obory „Výchova ke zdraví“ a „Tělesná výchova“ a Rámcovým 
vzdělávacím programem pro obory středního vzdělání pro vzdělávací oblast „Vzdělávání pro zdra-
ví“. Součástí vzdělávacího semináře v rámci Fóra byly aktuální informace z oblasti zdraví, jeho 
podpory v rámci vzdělávací soustavy, ale také možnosti, formy a metody, jak výchovu ke zdraví 
ve výuce aplikovat. Ty bylo možné prakticky poznat v průběhu integrovaných workshopů. Prezen-
továny byly také nové vzdělávací materiály a pomůcky. 

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 2012 následující především publikační činnosti, služ-
by v oblasti řízení projektů a překladatelské a tlumočnické služby: 
 
 
• Spoluúčast na pořádání či zajištění účasti českých seniorů na přeshraničních akcích ve spo-

lupráci s partnerskou organizací Christlich-soziales Bildungswerk Sachsen e.V. zahrnující 
mimo jiné Mezinárodní den seniorů 2012, Saské zemské dožínkové slavnosti a další. 

• Odborné konzultace a poradenství v rámci projektového managementu a fundraisingu 
např. pro Fakultu umění a architektury Technické univerzity v Liberci nebo Mezinárodní cen-
trum duchovní obnovy v Hejnicích. 

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

• Překladatelská a tlumočnická činnost pro Landkreis Görlitz,  Liberecký kraj, města Liberec 
a Jablonec nad Nisou, 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 
nehmotný majetek 
celkem 

+17 +17 

Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem 

+1 215 +1 215 

Oprávky k dlouho-
dobému majetku -654 -670 

Pohledávky celkem +7 385 +3 596 

Krátkodobý finanční 
majetek  

+140 +977 

Jiná aktiva celkem +7 +7 

Součet aktiv +8 110 +5 142 

PASIVA 
Počáteční 

stav 
Konečný 

stav 

Jmění celkem +6 494 +3 407 

Výsledek hospo-
daření celkem - 105 - 4 

Krátkodobé závaz-
ky celkem +1 721 +1 739 

Jiná pasiva cel-
kem 

+9 +13 

Součet pasiv +8 110 +5 142 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících Kč) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospodářský výsledek        + 101 456,- 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 31.12.2012: 
 
„Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 

společnosti Venkovský prostor, o.p.s. k 31.12.2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy. Auditor vydává výrok: BEZ VÝHRAD.“ 

NÁKLADY   
Spotřeba materiálu +880 
Spotřeba energie +86 
Cestovné +74 
Náklady na reprezentaci +2 
Ostatní služby +1 622 
Mzdové náklady +814 
Zákonné sociální pojištění +216 
Daně a poplatky +1 
Ostatní náklady +266 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a opravných položek +16 

Náklady celkem +3 977 

VÝNOSY   

Tržby z prodeje služeb +1 085 

Ostatní výnosy celkem +10 

Provozní dotace +1 934 

Výnosy celkem +4 097 

Daň z příjmu +19 

Přijaté příspěvky +1 068 

FINANČNÍ ZPRÁVA 

11 


