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1.) Zpráva o činnosti za rok 2014 

Společnost vznikla v roce 2008 v reakci na vykazování činnosti a průkaznost výdajů vynaložených 

v zahraničí, konkrétně ve Vietnamské socialistické republice. Od této doby je společnost používána 

k veřejným či speciálním vzdělávacím či poradenským činnostem i v ČR. 

Rozvojová a vzdělávací společnost, o.p.s. je dceřinou společností V – Studio,s.r.o. a velmi těsně s ní 

spolupracuje a to hlavně v administrativní, technické, personální, ekonomické i v dalších oblastech 

včetně výměny zkušeností a vzájemné pomoci. 

Rozvojová a vzdělávací společnost, o.p.s. v roce 2012 pozastavila svoji činnost a od roku 2013 ji 

obnovila. V tomto roce byla využívána ke vzdělávacím i poradenským činnostem – viz výroční zpráva 

za rok 2013. 

V roce 2014 provozovala společnost pouze mentorskou a metodickou činnost směrem k přípravě na 

nové programovací období ESF. 

Společnost připravovala podklady k programu Stáže ve firmách a podařilo se jí z řady předložených 

návrhů získat získat tři stáže a to na obor Interní auditor a na obor Koordinátor lidských zdrojů. 

Návrhy stáží a mentorskou činnost zabezpečovali PhDr. Vlček Luděk v jednom případě  a 

Mgr.Procházka Miroslav Ph.D. ve dvou případech. Podařilo se do společnosti získat celkem jen tři 

stáže i když návrhů byla podána celá řada. Koncem roku  2014 nám byly přiznány ještě další 2 stáže, 

ale pro nedodržení podmínek ze strany Rozvojové a vzdělávací společnosti,o.p.s. byly společnosti  

krátce po schválení zrušeny. 

Koncem roku 2014 se začala společnost metodicky připravovat na nové Programovací období, které 

bude vyhlášeno v druhém pololetí roku 2015. 

Činnost tedy nebyla během roku nijak zvlášť rozsáhlá a soustředila se kromě vedení stáží  spíše na 

přípravu metodickou a personální pro rok 2015. 

Koncem roku 2014 byla připravena změna Správní rady, kde za ing.Hommera a Drápelovou Ivetu byli 

připraveni noví členové Lískovec Pavel a ing.Wolfová Iva. Pan Lískovec Pavel je vedoucí pracovník ve 

výrobní společnosti Helux,s.r.o. a ing.Wolfová Iva je smluvní ekonomka V – Studio,s.r.o.  Změna 

Správní rady bude provedena notářem v 1. pololetí roku 2015. 

Dozorčí rada pod vedením Mgr.Procházky Miroslava Ph.D bude pracovat v nezměněném složení. 



Správní rada projednala  a schválila výsledky za rok 2014 a předala je k přezkoumání Dozorčí radě.  

Na svém jednání potvrdila do funkce ředitele společnosti Rozvojová a vzdělávací, o.p.s. PhDr. Vlčka 

Luďka. 

          2.) Roční uzávěrka – přílohy založené v archivu společnosti ( nejsou veřejně přístupné ) 

Příloha č.1 – Rozvaha 

Příloha č.2 – Výkaz zisku a ztrát 

Příloha č.3 – Návrh na změnu členů Správní rady 

Příloha č.4 – Jmenování PhDr. Vlčka Luďka ředitelem společnosti 

Příloha č.5 – Souhlas s výsledky hospodaření v roce 2014 Správní a Dozorčí rady společnosti 

  

2.) Přehled o příjmech a výdajích ( účet veden u ČSOB, konkrétní pohyby jsou vedeny dle                           

zákona a uloženy ve společnosti) 

Stav účtu k 31.12.2014             598,85 Kč 

Příjmy za rok celkem                302701 Kč 

                                                      103231  Kč          

                                                      103231 Kč 

                                                       96239  Kč 

Z toho faktury vydané     302701,- Kč 

Ostatní přijmy – bankovní úroky :                            0,60 Kč 

Výdaje za rok celkem                                               220514 Kč 

Z toho faktury  0,- Kč 

Ostatní výdaje                                                     220514,- Kč 

Mzdy                                                                           164 199 Kč 

Mzdové náklady ( odvody)                                         51259 Kč 

Bankovní poplatek                                                            282 Kč 

Pojištění Kooperativa                                                     1029 Kč 

Pojištění ops                                                                     3745 Kč 

  

Celkové výnosy společnosti v roce 2014                  82188 Kč 

 

 

 



 

               4.)    Vývoj a konečný stav ekonomiky společnosti 

Společnost nemá, netvoří si rezervní fond do nějž by převáděla hospodářský výsledek po zdanění 

vykázaný na konci účetního období. 

Výsledek hospodaření společnosti v roce 2014       82188 Kč Kč 

Společnost má u Véčka dluh  21006 

               5.)     Stav a pohyb majetku a závazků společnosti 

    

Stav majetku a závazků je zachycen v inventuře k 31.12.2014 a ta je stále prázdná. Společnost jako 

dceřinná společnost využívá vybavení V – Studio,s.r.o. za které platí v obvyklých cenách bez navýšení. 

Společnost tedy nemá žádný majetek.  

 

6.) Výkaz celkových nákladů společnosti v členění na náklady společnosti, její správy 

apod. 

Náklady na zabezpečování služeb 0 Kč 

Náklady na na správu společnosti 0 Kč 

Náklady na nájem V – Studio,s.r.o. 0 Kč 

Náklady na administrativu a provoz  0 Kč 

 

                  Rozvojová a vzdělávací společnost, o.p.s. nemá k dnešnímu dni žádný majetek a 

ekonomický přehled je veden v účetnictví společnosti a řádně přiznáván ke zdanění. Veškeré činnosti 

společnosti schvaluje její ředitel, který také odpovídá dle písemného jmenování za věcné i 

ekonomické výsledky firmy Správní a Dozorčí radě. 

Pro jednání Správní a Dozorčí rady zpracoval ředitel společnosti. 

Za formální správnost výroční zprávy odpovídá výkonný ředitel PhDr.Vlček Luděk 

Výroční zprávu projednala ve Správní radě a v Dozorčí radě předsedkyně Správní rady Iveta 

Drápelová. 

Výroční zpráva bude uveřejněna na www. Rozvojová a vzdělávací společnost, o.p.s. a zaslána na 

příslušné orgány a instituce. 

 

Předsedkyně Správní rady                                Výkonný ředitel Rozvojové a vzdělávací společnosti, o.p.s.  
Iveta Drápelová, v.r.                                            PhDr. Vlček Luděk, v.r. 
 
 
V Českých Budějovicích 28.2.2015 


