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431 51 Klá�terec nad Ohøí 

 

Výro�ní�zpráva�o��innosti�
 



1. Základní	údaje:	
Právní forma  obèanské sdru�ení 

Statutární zástupce  Kateøina Stratinská 

Sídlo   Mikulovice 57, 431 51 Klá�terec nad Ohøí 

Bankovní ú!ty  Raiffeisen bank  1712230001/5500 

GE MB    164275780/0600 

I"    26592592 

I"    CZ 26592592 � neplátce DPH 

Telefon   732 762 789, 737 177 432 

Internet   www.agrorelax.cz 

E-mail   info@agrorelax.cz  

2. Zamìøení	èinnosti	
 Smyslem existence a èinnost sdru�ení je zejména organizování volnoèasových aktivit, hlavnì 

pro dìti, ale v pøípadì zájmu i dospìlé.  

Svojí èinností organizace pomáhá cílovým skupinám osob (dìti a mláde�) vyu�ít volný èas 

smysluplnì, v reálném prostøedí venkovského statku. Èlenové se zapojují do v�ech èinností statku, pøi 

tom získávají základní pracovní návyky, jsou vedeni k zodpovìdnosti za sebe a za svìøená zvíøata. 

Jedná se o kolektivní èinnost. V rámci volnoèasových aktivit jsou èlenové vedeni i k rozvíjení dal�ích 

dovedností. 

Dlouhodobì spolupracujeme s Výchovným ústavem v Místì, jejich svìøenci jsou té� na�imi 

klienty. Pøínosem pro nì je zejména mo�nost pobývat o víkendech nebo v dobì jejich volna mimo 

prostory ústavu, také se do èinnosti statku zapojovat formou pracovních terapií. Také vyu�ívají zvíøata 

chovaná na statku k terapeutickým èinnostem. 

Na statku jsou chovány rùzné druhy domácích zvíøat � konì, ovce, prasata, krávy dojné i bez 

tr�ní produkce mléka, rùzné druhy drùbe�e. Od chovu lam a p�trosù jsme z bezpeènostních dùvodù 

odstoupili. Chov tìchto domácích druhù zvíøat nabízí v�em klientùm mo�nost se nejen domù odnést 

nebo na místì ochutnat èerstvé syrové mléko, ale i na vlastní �ruce� si zkusit, jak se mléko získává � 

dojí, mají mo�nost se osobnì zúèastnit støíhaní ovcí, kování koní, být u toho, kdy� se narodí tele èi 

høíbì apod. Samozøejmostí je také mo�nost rekreaèní jízdy na koni èi jen tak vyu�ít prostory 

spoleènosti ke strávení volného èasu v klubovnì èi venku u ohnì Prostory jsou pro èleny a po dohodì 

i pro dal�í veøejnost otevøeny dennì bez omezení èasem. 

Bìhem prázdnin poøádáme �koòské� tábory. Organizovány obvykle bývají 4 turnusy po 14-ti 

dnech, kdy jeden turnus je výluènì urèen pro klienty Výchovného ústavu v Místì. V roce 2014 byl pro 

velký zájem organizován navíc je�tì jeden týdenní turnus, kterého se zúèastnily dìti i formou 

pøímìstského tábora. Táborù se zúèastnilo celkem 85 dìtí. 



�kolám a �kolkám v okolí nabízíme mo�nost exkurze, zúèastnit se støíhání ovcí èi pøedvedení 

ukázky dojení. 

3. Hlavní	aktivity	v	roce	2014	

Modernizace	hlavní	provozní	budovy	statku	
V roce 2014 byla dokonèena modernizace hlavní budovy statku. Modernizace byla mo�ná díky 

dotaci získané prostøednictvím MAS Sdru�ení Západní Kru�nohoøí z Programu rozvoje venkova, 

osy IV LEADER.  

Týden	mléka	a	medu	v	èervnu	2014	
V èervnu probìhl na statku Týden mléka a medu v rámci projektu Mléko a med pro na�e zdraví. 

Jsme èleny MAS Sdru�ení Západní Kru�nohoøí a byli jsme partnery projektu. Proto�e máme 

vhodné prostory, uskuteènila se akce Mléko a med pro na�e zdraví právì u nás na statku. Bìhem 

tohoto týdne probìhlo sochaøské sympozium na téma Mléko a med. Veøejnost mìla mo�nost 

shlédnout práci sochaøù, dennì byly ukázky dojení. Ke shlédnutí byly i dva úly, z toho jeden tzv. 

��kolní� prosklený, kde je vidìt �ivot vèel uvnitø úlu. Na konec akce byla ukázka støíhání ovcí. 

Bìhem týdne bylo mo�né ochutnat regionální potraviny V dopoledních hodinách bìhem celého 

týdne probíhaly pøedná�ky, urèené pro laickou veøejnost, na téma chovu vèel a jejich významu a 

vèelaøství. Akce byla otevøená pro �irokou veøejnost, byly zvány �kolky a �koly z okolí. Celý týden 

byl zakonèen Dìtským dnem. Akce se konala od 2. do 7. èervna 2014. 

Dìtský	den	7.	Èervna	2014	
Ji� tradiènì mìly mo�nost dìti z Kadanì, Klá�terce a okolí pøijít oslavit svùj den na statek. Na�i 

èlenové (a èlenky) pro nì pøipravili rùzné soutì�e, ukázku dojení, støíhání ovcí, ochutnávky mléka 

i medu. Dìti si mohou na ohni�ti opéci vuøt. Souèástí Dìtského dne byl i Venkovský farmáøský trh. 

Ten probìhl za spolupráce s MAS Sdru�ení Západní Kru�nohoøí.  

Letní	tábory	
Celkem tøi ètrnáctidenní turnusy, jeden turnus týdenní a jeden turnus pro dìti z Výchovného 

ústavu  

Sýraøský	kurz	v	záøí	a	øíjnu	2014	
Probìhl ve dnech 6. a 7. záøí a následnì 4. a 5. øíjna 2010. Vyu�ili jsme toho, �e jsme v rámci 

projektu Enviromentální výchova a vzdìlávání na statku �pièák u Kadanì v roce 2014, 

spolufinancovaném MZe, mohli poøídit vybavení pro domácí zpracování mléka a nabídli jsme 

k poøádání tohoto kurzu. 

Koòský	krou�ek	�	celoroènì	
Celoroènì pracuje koòský krou�ek. Jeho zamìøení je péèe o konì, rekreaèní jezdecký sport. 

Projekt	�Enviromentální	výchova	a	osvìta	prakticky	na	statku	�pièák	u	Kadanì	v	roce	
2014�	
Pro rok 2014 byla schválena dotace MZe na podporu nestátních neziskových organizací projektu 

Enviromentální výchova a osv!ta prakticky na statku �pi"ák u Kadan! v roce 2014. Celková vý�e 

dotace byla 300 tis. Kè, z toho neinvestièní dotace ve vý�i 230 tis. Kè a dotace na investice 70 tis. 

Kè. V rámci neinvestièní èásti bylo poøízeno vybavení pro domácí zpracování mléka a jezdecký 

sport, v rámci investièní èásti projektu byl potom na statku instalován fotovoltaický systém 

výroby elektrické energie. Na støe�e �pýcharu bylo instalováno 2 x 8 solárních panelù, které 

budou vyrábìt el. energii, která se bude pøímo �spotøebovávat� k ohøevu teplé u�itkové vody ve 



dvou boilerech o objemu 190 l. Vyrobená energie není dodávána so sítì, ale jsou jí napájena 

topná tìlesa v boilerech. Investice by mìla pøinést úsporu elektrické energie a tím i úsporu 

provozních nákladù na provoz statku. TUV je v letním období ohøívána elektricky, není mo�né 

napojení na jiný zdroj (plyn). 

4. Organizaèní	struktura	
Èlenská základna    28 èlenù 

Výkonný výbor       5 èlenù  

Za právnickou osobu vystupuje navenek  pøedsedkynì Kateøina Stratinská  

      místopøedsedkynì Hana Dufková 

Revizní komise       3 èlenové 

Poslední volba orgánù probìhla   2.5.2012 

Pøepoètený stav zamìstnancù   0,45 (dohody o provedení práce) 

5. Úèetnictví	
Je vedeno úèetnictví podle úètové osnovy pro neziskové organizace. Zabezpeèuje organizace 

vlastními silami v rámci dobrovolné práce. 

6. Hospodáøská	èinnost	
Organizace vykonává hospodáøskou èinnost v rozsahu �ivnostenského oprávnìní. Poskytuje 

poradenské slu�by pro zemìdìlce. Hospodáøskou èinností získává èást finanèních prostøedkù pro 

zabezpeèení hlavní èinnosti. 

7. Pøijaté	dary	
V roce 2014 právnická osoba pøijala dary ve vý�i 395 tis. Kè a to od dárce Miroslav Dufek ve vý�i 350 

tis. Kè a Kateøina Stratinská ve vý�i 45 tis. Kè. Tyto dary byly pou�ity na zabezpeèení hlavní èinnosti 

organizace. 

8. Èlenství	v	dal�ích	organizacích	
PO je èlenem MAS Sdru�ení Západní Kru�nohoøí, IÈ 26999935. 

9. Pøijaté	dotace	v	roce	2014	

Neinvesti�ní dotace 

Mìsto Kadaò              5 000 Kè 

Ministerstvo zemìdìlství ÈR  230 000 Kè 

Investi�ní dotace 

Ministerstvo zemìdìlství ÈR   70 000 Kè 

  



10. Výsledek	hospodaøení	za	rok	2014	
Hospodaøení za rok 2014 vykázalo ztrátu ve vý�i 155 200,84 Kè. Tato byla uhrazena ze zisku 

pøedchozích let. Ztráta vznikla v souvislosti s neinvestièními opravami hlavní budovy statku. 

Organizace nemá povinnost pøezkoumání úèetnictví auditorem. Daòové pøiznání bylo podáno 

v øádném termínu pro podání DP. Úèetní uzávìrka za rok 2014 - Výkaz ziskù a ztrát a Rozvaha �je 

pøílohou výroèní zprávy. 

v Mikulovicích dne 4. dubna 2015 
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P�íloha�k��ú etní�uzáv!rce�k�31.12.2014�

	

1) Identifikace	PO:	

	

Název	PO:		 	 Centrum	aktivního	odpoèinku	�	JS	Na	�pièáku,	Mikulovice	57,	431	
51		 	 	 	 Klá�terec	nad	Ohøí		
IÈ		 	 	 	 26	592	592		

	 	 	 	 neplátce	DPH,		
statutární	zástupce		 Kateøina	Stratinská	�	pøedsedkynì	VV,		
k	podpisu	oprávnìn	 Kateøina	 Stratinská	 -	 pøedsedkynì,	 Hana	 Dufková	 �	
místopøedsedkynì		 	 	 	 (v	souladu	se	stanovami)		

	

2) Zpùsob	vedení	úèetnictví	
Spolek	 vede	 úèetnictví	 podle	 pøednastavené	 úèetní	 osnovy	 pro	 neziskový	 sektor.	Byly	
doplnìny	 analytické	 úèty	 podle	 potøeby.	 Úèetnictví	 je	 vedeno	 oddìlenì	 pro	 hlavní	 a	
ekonomickou	èinnost,	podle	potøeby	podle	jednotlivých	støedisek.		
	

3) Hmotný	a	nehmotný	majetek	
HIM	 je	evidován	v	celkové	èástce	643	tis.	Kè.	V	roce	2014	byla	provedena	modernizace	
pronajaté	 budovy	 �	 vý�e	 HIM	 stavební	 je	 463	 tis.	 Kè.	Majetek	 byl	 ocenìn	 poøizovací	
cenou	modernizace	sní�enou	o	dotaci	na	akci.				
Odpisy	uplatnìny	nebyly.	
Leasing	není.	
	

4) Závazky	�	dle	rozvahy.	Závazky,	kryté	zástavním	právem	èi	smìnkou	organizace	nemá.	
Závazky	nevyúètované	v	úèetnictví	organizace	takté�	nemá.		
	

5) Pohledávky	�	organizace	nemá	�ádné	pohledávky	po	dobì	splatnosti.		
	

6) Èistý	 obrat	za	 rok	 2014	 je	 996	319,88	Kè.	 Zahrnuje	 v�echny	pøíjmy.	 Jedná	 se	o	 pøíjmy	
z	dotací,	 èlenských	 pøíspìvkù,	 tr�eb	 za	 slu�by	 z	hlavní	 èinnosti	 (55	 tis.	 Kè),	 tr�eb	 ze	
slu�eb	z	hospodáøské	èinnosti	a	dary.	

	

I. Tr�by	z	prodeje	slu�eb		 313	300	Kè	
i. Z	toho	z	hospodáøské	èinnosti		 55	000	Kè	

II. Dary		 	 	 	 395	000	Kè	
III. Èlenské	pøíspìvky	 		 	17	500	Kè	
IV. Provozní	dotace	 	 235	000	Kè	

i. Z	toho	MZe	 	 	 	 230	000	Kè	
ii. Z	toho	mìsto	Kadaò	 	 	 			5	000	Kè		

	

7) Zamìstnanci	 �	 pouze	 Dohody	 o	 provedení	 práce	 (letní	 tábory	 v	mìsících	 èervenec	 a	
srpen).	Za	rok	2014	èinily	hrubé	mzdy	celkem	54	300	Kè.	Èást	prací	vykonávají	èlenové	
dobrovolnì	bez	nároku	na	odmìnu.		
	

8) Organizace	 má	 100%	 podíl	 ve	 spoleènosti	 s	ruèením	 omezeným	 �Centrum	 pro	
environmentální	výchovu,	Mikulovice	57,	431	51	Klá�terec	nad	Ohøí,	IÈ	287	25	531�.					
	

Mikulovice		30.	3.	2015	

	

Zpracovala	Hana	Dufková		
	

Kateøina	Stratinská	
Pøedsedkynì	VV	
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Digitáln  podepsal Hana Dufková 
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