
Výroční zpráva o činnosti
SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky za rok 2012

Základní identifikační údaje

Název: Střední odborné učiliště včelařské –
Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

Sídlo: Nasavrky, Slatiňanská 135

Právní forma: obecně prospěšná společnost

IČO: 25946901

Vznik společnosti: Na základě zakládací smlouvy ze dne 12. 12. 2000 uzavřené ve 
smyslu ustanovení zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech.

Den zápisu do OR: 2. 1. 2001

Den zahájení činnosti: 1. 3. 2001

Zakladatelé: Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17, 117 05 Praha l

Český svaz včelařů, o. s.
Křemencova 8, 115 24 Praha l

Statutární a kontrolní orgány společnosti a jejich obsazení:

Statutární orgán – ředitel: Mgr. Bedřich Svoboda   

Správní rada: Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.    – Český svaz včelařů
Ing. Jiří Jiránek – Český svaz včelařů
Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D. – Ministerstvo zemědělství

Dozorčí rada:
PhDr. Petr Turnovský – Ministerstvo zemědělství
Ing. Ondřej Brožka – Ministerstvo zemědělství
Ing. Josef Mandík – Český svaz včelařů



l. Přehled činností vykonávaných v hodnoceném období

V rámci hlavní činnosti obecně prospěšná společnost zajišťovala:
- vzdělávání dospělých v oboru včelařství
- organizaci mimoškolní činnosti dětí a mládeže v oboru včelařství
- vzdělávací kulturně výchovné a rekreační činnosti dospělých a mládeže
- vzdělávání žáků v učebním oboru
- výstavní a prezentační činnosti ČSV a společnosti.

V rámci doplňkových činností společnost zajišťovala:
- obchodní činnost
- ubytování a stravování pro cizí
- účetní služby
- poradenskou činnost v oboru včelařství.

Přehled výše uvedených činností je podrobně specifikován ve zprávě uložené v sídle 
společnosti.

2. Roční účetní závěrka a hodnocení základních údajů

Vlastní kapitál: 75.291 tis. Kč
Aktiva: 76.600 tis. Kč
Pasiva: 76.600 tis. Kč
Náklady: 21.611 tis. Kč
Výnosy: 21.618 tis. Kč
Zisk: 7 tis. Kč

Detailní výsledky hospodaření jsou uvedeny ve zprávě uložené v sídle společnosti.

3. Výrok auditora k roční účetní závěrce

Podle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
k 31. 12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu 
s českými účetními předpisy.

4. Přehled rozsahu příjmů a členění podle zdrojů

Roční příjmy společnosti byly tvořeny:
- vlastní tržby   5 215 tis. Kč
- příspěvek od ČSV včetně dotace na vzdělávání dle NV 197/2005 Sb. 12.672 tis. Kč
- dotace od KÚ Pardubického kraje, odboru školství   3.731 tis. Kč



5. Vývoj a konečný stav fondů

počáteční stav (PS) konečný stav (KS)
- vlastní kapitál 75.291 tis. Kč 75.291 tis. Kč
- fond rezervní 78 tis. Kč 84 tis. Kč

6. Stav a pohyb majetku a závazků

počáteční stav (PS) konečný stav (KS)

Pozemky 372 tis. Kč 372 tis. Kč
Stavby 59.922 tis. Kč 75.567 tis. Kč
Samostatné movité věci 2.860 tis. Kč 3.175 tis. Kč
Drobný hmotný majetek 5.462 tis. Kč 6.409 tis. Kč

Dlouhodobé závazky vyplývající z obchodního styku společnost nemá.
Krátkodobé závazky jsou průběžně uhrazovány.

7. Specifikace objemu nákladů v členění podle jednotlivých činností

Hlavní činnost 18.427 tis. Kč
Doplňková činnost 3.171 tis. Kč
Správní činnost 13 tis. Kč

8. Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů v roce 2012:

- Ke dni 14.2.2012 byl PRV odvolán z funkce člena dozorčí rady Ing. Jiří Kalenda
a od 15.2.2012 jmenován do funkce člena dozorčí rady Ing. Josef Mandík.

- Ke dni 16.3.2012 byl ukončen výkon funkce předsedy správní rady
RNDr. Roberta Šmieda a od 17.3.2012 byl PRV jmenován do funkce člena správní rady     

- Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
- Ke dni 31.8.2012 na vlastní žádost ukončila pracovní poměr ředitelka 
- SOUV-VVC, o.p.s. Ing. Markéta Kopáčková a od 1.9.2012 byl jmenován správní radou

do funkce ředitele Mgr. Bedřich Svoboda.



9. Investiční výstavba

Dne17.4.2012 na základě „Kolaudačního souhlasu“ bylo povoleno užívání stavby
„Rekonstrukce objektu garáží na přednáškový sál“ (ev.číslo akce 1290123006)Nasavrky, 
Slatiňanská 135.
Na základě tohoto dokumentu byla stavba převedena do hmotného investičního
majetku v celkové částce 15 719 473,- Kč. Dotace ze státního rozpočtu byla 11 876 000,- Kč,
z vlastních zdrojů 3 843 473,- Kč.
Závěrečné vyhodnocení akce bylo provedeno do 31.8.2012.
Přednáškový sál byl vybaven nábytkem, audiovizuální technikou, provedeno zatemnění 
oken, vše z vlastních prostředků.

Akce „Nasavrky, napojení areálu SOUV-VVC, o.p.s. na splaškovou kanalizaci“ byla
zahájena v měsíci září a dokončena v měsíci listopadu.
Akce byla financována z vlastních prostředků.
Vyčerpáno bylo  l 616 928,- Kč (stavební práce)
                                86 600,- Kč  (stavební dozor, projekt. práce)

10. Výroční zpráva je založena v sídle společnosti

V Nasavrkách dne 26. 6 2013

Mgr. Bedřich Svoboda
                                                                                            ředitel SOUV-VVC, o.p.s.




