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II. ÚVODNÍ SLOVO 

Milí přátelé, 

scházíme se nad stránkami naší výroční zprávy v době, kdy Sdruţení Neratov působí 

uţ sedmnáctým rokem. V jeho začátcích asi nikdo nepředpokládal, ţe se naše činnost tak 

rozšíří. 

Ohlédneme-li se zpět, kaţdý rok přinesl něco nového. Někdy dobrého, jindy špatného, vše 

nám ale slouţilo jako povzbuzení nebo alespoň poučení. 

Největší radost máme z toho, ţe ti, kteří se rozhodli v Neratově trvale ţít, mají k ţivotu 

mnohem lepší podmínky neţ na začátku – ať uţ jde o kvalitu bydlení, stravování, pracovní 

příleţitosti nebo volnočasové aktivity. 

Ne vţdy se nám práce jen dařila. Denně se potýkáme s problémy a často si říkáme, je-li 

vůbec moţné pokročit dál. 

Čas od času si klademe otázku, zda jdeme správným směrem, zda naplňujeme původní 

myšlenku rozvoje poutního místa a návratu ţivota do vysídlené pohraniční obce. Všední 

starosti a problémy nám někdy náš hlavní cíl jaksi překryjí. Ale pak zase přicházejí chvíle, 

kdy to, co je důleţité, jasně vyvstane. 

Často si uvědomujeme naši závislost na dobrých lidech okolo nás. Bez jejich velkorysé 

pomoci, přátelství a pochopení pro naši činnost bychom nic nedokázali. Těmi dobrými lidmi 

jsou soukromé osoby, členové Klubu neratovských andělů, státní instituce, nadace, 

regionální firmy i firmy s celostátní působností.  

Všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají, patří náš velký dík. 

 
Jana Němcová 

předsedkyně Rady sdruţení 

Poutní slavnosti – soubor NeDiv Se!, představení Noemova archa 
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III. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SDRUŽENÍ NERATOV            

 

III. a. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

Zasedání členů sdružení 

 
Rada sdružení 

 
Předsedkyně Rady sdruţení: Jana Němcová 

 

Členové Rady sdruţení: Josef Suchár  

 Andreas S. Weiser 

 Dominik Malík 

 Ludvík Klimeš 

 

III. b. POSLÁNÍ A CÍLE SDRUŽENÍ NERATOV 

Sdruţení Neratov vzniklo jako dobrovolné společenství lidí, kteří se chtějí podílet 

na obnovení poutního místa smíření v Neratově tím, ţe přispějí k výstavbě, vybavení 

a provozu sociálních, charitativních, eventuelně zdravotnických zařízení, která budou 

slouţit potřebným lidem. Sdruţení je nezávislé, nepolitické a nestátní. 

Sdruţení Neratov, o. s. je občanské sdruţení ve smyslu Zák. č. 83/90 Sb. O sdruţování 

občanů a je registrováno MV České republiky č.j. VSC/1-14940/92-R ze dne 11.9.1992. 

     
Vize sdružení: návrat plnohodnotného ţivota do vysídlené pohraniční obce 

 
Cíle sdružení: 

- obnova poutního místa smíření 

- návrat ţivota do vysídlené obce 

- pomoc lidem se zdravotním postiţením 
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IV. HISTORIE SDRUŽENÍ NERATOV V KOSTCE 

 

1992 - vznik Sdruţení Neratov, nákup objektu bývalé školy 

1993 - pronájem rekreačního zařízení „Šarik“, nákup rekreačního zařízení „Filmáč“ 

1998 - zahájení vládního programu plán vyrovnávání pracovních příleţitostí pro 

občany se zdravotním postiţením v zemědělství 

1999  - nákup bývalého statku v Bartošovicích 

2002 - zprovoznění jídelny a kuchyně, otevření obchodu, zřízení poštovny 

 - zaloţení obecně prospěšné společnosti Farma 

2003 - opraveno průčelí kostela, poprvé tloukly nové kostelní hodiny 

 - zaloţení Klubu neratovských andělů  

2004 - zaloţení Sadu smíření 

2005 - nákup restaurace a penzionu „Lilie“, nákup rekreačního zařízení „Depo“ 

 - vybudování dětského hřiště 

2006 - kolaudace domku nového domku chráněného bydlení 

 - kolaudace objektu chráněných dílen „Kopeček“ – 1. etapa rekonstrukce 

2007 - zřízení chráněné dílny „Kopeček“ 

 - dokončeno zastřešení kostela   

2008     -   zřízení chráněné dílny Naděje 

 -  otevření nového obchůdku v Bartošovicích  

 -  otevření košíkářské dílny na „Kopečku“ 

2009       -  otevření obchodu s výrobky chráněných dílen „Kopeček“ v Luţi u Chrudimi, 

zaměstnány dvě prodavačky se zdravotním postiţením 

               - obnova dlaţby v kostele a základů vstupního schodiště před průčelím kostela 
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V. K NĚKTERÝM PROJEKTŮM PODROBNĚJI 

V. a. POUTNÍ MÍSTO SMÍŘENÍ 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

Ve spolupráci s městským úřadem v Rychnově nad Kněţnou a za finančního přispění 

Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje, Česko-německého fondu budoucnosti, 

Nadace Ford Motor Company, Nadace Občanského fóra, Farní charity v německém 

Hechingenu, bývalých německých spoluobčanů a mnoha dalších dárců, příznivců a přátel 

se Sdruţení Neratov podílelo na pokračování záchranných prací na neratovském kostele. 

Významná byla rovněţ pomoc sousedních obcí Kunvaldu a Rokytnice v Orlických horách 

a státního podniku Lesy České republiky. 

V roce 2003 bylo obnoveno průčelí včetně věţí a hodin. V následujícím roce byla 

provedena sanace vnitřního zdiva, dozdění oblouků a další fáze oprav na místní faře. 

V roce 2005 pokračovalo odstraňování havarijního stavu uvnitř kostela, roku 2007 bylo 

dokončeno zastřešení kostela, v roce 2008 byla obnovena korunní římsa kostela. V roce 

2009 se nám podařilo obnovit dlaţbu a chór v kostele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. b. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DOMOV 

V roce 2009 vyuţilo sluţby chráněného bydlení Domov 25 klientů. Všechny se podařilo 

zaměstnat v chráněných dílnách.  

Podařilo se nám také stabilizovat tým asistentů, kteří pracují v přímém kontaktu s klienty 

a pečují o ně v oblastech, s nimiţ si naši klienti poradit nedokáţou. Vyuţili jsme nabídky 

školení Královéhradeckého kraje a zúčastnili se několika cyklů zaměřených na práci 

s klienty s mentálním postiţením, na poskytování první pomoci a kurzů na kvalifikaci 

pracovníka v sociálních sluţbách. 
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Do našeho zařízení byli pozváni lektoři z organizace Apla, která se zabývá lidmi s autismem 

a mentálním postiţením. Velkým přínosem byly prakticky zaměřené semináře o tom, jak 

pracovat s agresivitou klientů a jak sestavovat individuální plány jednotlivých klientů. 

Snaţili jsme se nabídkou volnočasových aktivit zkvalitnit proţívání volného času. Několik 

klientů se podívalo v létě k moři, kde se jim moc líbilo. V zimě jsme uspořádali ples 

s tombolou a vyhlášením krále a královny plesu, z nějţ pro velký úspěch chceme udělat 

kaţdoroční tradici. 

I v tomto roce jsme se snaţili zjišťovat, jak jsou u nás naši klienti spokojeni. Dotazník 

s názvem Inventura v Domově přinesl většinou kladné hodnocení. Problémem bývají někdy 

vztahy s ostatními klienty. Ty jsme se snaţili řešit s pomocí odborníků v oblasti 

psychoterapie. I v ní pro její přínos hodláme nadále pokračovat. 

 

V. c. CHRÁNĚNÉ DÍLNY KOPEČEK V BARTOŠOVICÍCH 

 
 
 
 

číslo projektu: CZ.04.1.05/3.1.00.3/1291 
Opatření 3.1 Společného regionálního programu – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 

Rekonstrukce hospodářského stavení a jeho přestavba na chráněné dílny 

pro klienty sdruţení Neratov 

Projekt byl financován ze zdrojů Evropské unie 

 

                                                                                                                                   

 
 

 

 
 
 
 
 

Chráněné dílny Kopeček v Bartošovicích v Orlických horách jsou v provozu od roku 2006. 

Zaměstnávají osoby se zdravotním postiţením nejen ze Sdruţení Neratov, ale i z okolí. 

Výrobky dílen jsou určeny na prodej, z nějţ je hrazena část provozních nákladů. 

Na projekt Kopeček v roce 2009 přispěli: Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo kultury 

ČR, Nadace Adra, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Královéhradecký kraj,  NROS 

– globální grant, Nadace ČEZ, Nadace O2, Olivova nadace, Nadace po radost, Farma 

Orlice o.p.s., Sdruţení lékárna Na Láni. 

     

Na Kopečku jsou provozovány: 

Keramická dílna – modelování z plátu, výroba lité keramiky, glazování, točení na kruhu. 

Tkalcovská dílna – praní, česání a spřádání vlny, tkaní koberců a prostírání, batikování 

oděvů. 
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Košíkářská dílna – výrobky z pedigu – košíky, ošatky, podnosy, dekorace. 

Na Kopeček denně míří návštěvníci ze širokého okolí, oblíbené jsou také jarmarky 

pořádané o Vánocích a Velikonocích. Lidé se zdravotním postiţením, kteří zde pracují, 

se účastní i prezentací a prodeje výrobků na poutích, řemeslných dnech či jarmarcích. 

O výrobky chráněných dílen v Bartošovicích mají zájem i regionální či celostátní firmy. 

Prostory dílen jsou také vyuţívány pro volnočasové aktivity – pro děti jsou pořádány 

krouţky, pro školy v přírodě tvořivá odpoledne.  

Prestiţ výrobků z Kopečku zvyšuje certifikát „Orlické hory – originální produkt“, 

jehoţ cílem je zviditelnit region Orlických hor a Podorlicka a pomoci zdejším 

výrobcům.  

V dubnu 2009 byl otevřen obchod s výrobky z Kopečku v Luţi u Chrudimi. Jako 

prodavačky jsou v něm zaměstnány dvě osoby se zdravotním postiţením, 

prodává se zde celý sortiment výrobků našich chráněných dílen. 

 

V. d. CHRÁNĚNÁ DÍLNA NADĚJE 

Chráněná dílna Naděje je v provozu od roku 2008 a zajišťuje především úklid vnitřních 

prostor neratovských objektů (Chata Neratov a společné prostory v hlavní budově Sdruţení 

Neratov), pečuje o výzdobu a úpravu okolí kostela a fary, udrţuje zeleň a hřbitovy 

v Neratově a v Bartošovicích, pěstuje zeleninu, seče trávu, k prodeji nabízí také sazenice. 

  

http://www.kopecek.neratov.cz/index.php?stranka=zvlastni-nabidka
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V. e. KLUB NERATOVSKÝCH ANDĚLŮ 

Klub neratovských andělů je neformální klub lidí, kterým je činnost Sdruţení Neratov 

sympatická, a kteří chtějí podpořit jeho činnost. 

 

Z členství vyplývá: 

- Podpořit záměry a činnost Sdruţení Neratov. 

- Vţdy na počátku kalendářního roku Sdruţení Neratov písemně informuje členy klubu 

o své činnosti. Členové klubu obdrţí pozvánku na kaţdoroční podzimní setkání. Účast 

na tomto setkání není samozřejmě povinná, členové jsou zde seznámeni především 

s bilancí činnosti Sdruţení Neratov a s plány do budoucna. 

- Kaţdou akci Sdruţení Neratov oznamuje členům klubu prostřednictvím pozvánky 

či e-mailu, sdruţení rovněţ zasílá členům klubu své informační materiály. 

Rádi uvítáme mezi členy klubu všechny, kteří nám chtějí pomáhat. 

Tradiční setkání členů klubu se v roce 2009 uskutečnilo v sobotu 9. listopadu. Při této 

příleţitosti byla v kostele za podpory Lesů ČR provedena Hubertská mše. 

 

VI. DALŠÍ PROJEKTY V NERATOVĚ A V BARTOŠOVICÍCH 

VI. a. OBCHOD V NERATOVĚ 

Obchod je od roku 2009 umístěn v objektu „Šarika“ přímo u silnice. Jedním z důvodů 

provozování obchodu je rozšíření sluţeb sdruţení v rámci rozvoje obce. Dalším cílem 

je naučit klienty projektu Domov v rámci resocializačního programu hospodařit s finančními 

prostředky. Klienti v obchodě nakupují potřeby pro kaţdodenní ţivot, ale rovněţ zboţí dle 

svého zájmu a finančních moţností, to vše za pomoci asistentů a personálu obchodu. 

Tento moment velkou měrou přispívá k osamostatnění klientů a k jejich případnému 

návratu do běţné společnosti. Provoz obchodu je plně rentabilní. Kromě klientů 

a zaměstnanců Sdruţení Neratov je po celý rok vyuţíván rekreanty, turisty a širokým 

okolím. Obchod kromě běţného sortimentu smíšeného zboţí prodává také výrobky našich 

chráněných dílen, rukodělné výrobky místních výrobců, a také karty do mobilních telefonů 

a poštovní známky. V obchodě je rovněţ umístěna poštovna České pošty. 
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VI. b. OBCHOD V BARTOŠOVICÍCH 

Obchod v budově Obecního úřadu v Bartošovicích funguje od ledna roku 2008. Cílem 

projektu, který vede Sdruţení Neratov, je pomoc místním lidem a rozvoj pohraniční oblasti. 

Obchod poskytuje kromě běţného sortimentu smíšeného zboţí rovněţ rychlé občerstvení. 

VI. c. CHATA NERATOV 

 
V roce 2008 jsme provedli rekonstrukci vnitřních prostor Chaty Neratov, která pokračovala 

v roce 2009 zateplením a obnovou vnějších omítek. V únoru jsme také zprovoznili on-line 

rezervační systém, své pobyty v Neratově si tak nyní můţete rezervovat na stránkách 

www.chataneratov.cz pomocí internetu z vašeho domova.  

O tom, ţe se nám rekonstrukce rekreační Chaty Neratov podařila a ubytování vyhovuje 

rodinám s dětmi, školám v přírodě i atletům na soustředění, svědčí především fakt, 

ţe spokojení návštěvníci se k nám vracejí často i několikrát do roka a ubytování během 

prázdnin a státních svátků je zamluvené dlouho dopředu. 

  

http://www.chataneratov.cz/
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VII. AKCE A UDÁLOSTI V ROCE 2009 

VII. a.  TŘÍKRÁLOVÉ SLAVNOSTI 

Nový rok 2009 jsme v Neratově zahájili novoročním koncertem spojeným s Tříkrálovou 

sbírkou. Obojí proběhlo v neděli 6. ledna, Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby jiţ potřetí 

předvedly spojené sbory z Litomyšle. 

 

VII. b. POUTNÍ SLAVNOSTI 

V létě se jiţ tradičně konaly poutní slavnosti s bohatým kulturním programem, jeţ celkem 

navštívilo na šest tisíc poutníků z České republiky i zahraničí. Na jejich přípravě i kulturním 

programu se velkou měrou podíleli také klienti našeho chráněného bydlení. 

V pátek 15. srpna vystoupil v kostele náš přítel, zpěvák a písničkář Karel Diepold se svým 

hostem Luky Lukáčem. 

V sobotu jsme uspořádali uţ třetí ročník Běhu Terryho Foxe, nově přejmenovaného 

na Běh naděje na podporu nemocných rakovinou. Sponzorem Běhu naděje byla Česká 

pošta. 

 

V sobotu i v neděli zazpíval v kostele Bob Fliedr a jeho sbor Bobci v čele se sbormistrem 

Zdeňkem Fuchsem. 

V sobotu večer jsme v Neratově přivítali skupinu Oboroh. 

V neděli vystoupil neratovský divadelní spolek NeDiv Se! (Neratovská Divadelní Sešlost) 

s divadelní hrou Archa Noemova. 

V neděli odpoledne se v kostele konal koncert Heleny Suchárové a Mikaela Ericssona. 

Poutní slavnosti - violoncellista Mikael Ericsson 
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VIII. SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ SDRUŽENÍ NERATOV 

VIII. a. SPONZOŘI V ROCE 2009 

Fórum dárců podpořilo náš projekt Společná cesta, který byl určen na získání 

prostředků pro provoz mikrobusu pro pěstounské rodiny a osoby zdravotně 

postiţené. Projekt DMS byl ukončen v roce 2009, další DMS pro Neratov 

uţ proto prosím neposílejte. 

 
  
 
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského přispěla Sdruţení Neratov 

na asistenční sluţbu. 

 

Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 poskytla finanční 

podporu chráněným dílnám Kopeček. 

 

 
Nadace Taťány Kuchařové podpořila chráněné dílny 
Kopeček. 
 
 

Ministerstvo kultury ČR podpořilo kulturní aktivity 

chráněných dílen Kopeček neinvestiční dotací. 

 

 
Nadační fond J&T podpořil činnost chráněných dílen 

Kopeček. 

 
 
Nadační fond Českého rozhlasu – sbírka Světluška podpořil asistenční sluţbu 

pro košíkáře na Kopečku. 

 
Pardubický kraj pomohl při zajištění dopravy našich klientů a dětí 

z pěstounských rodin na pracoviště a do školy. 
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VIII. b. DLOUHODOBÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ NERATOV 

Královéhradecký kraj poskytuje finanční dotace Sdruţení Neratov 

v rámci projektu Domov, spolupracuje na koncepci rozvoje a podporuje 

naši činnost i v dalších oblastech.  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje Sdruţení Neratov finanční 
dotace v rámci projektu Domov. 
 

 
Ministerstvo zemědělství podporuje Sdruţení Neratov v rámci vládního 

programu vyrovnávání pracovních příleţitostí pro zdravotně postiţené občany 

v zemědělství. Na základě tohoto programu je zpracován projekt finanční podpory 

pro Sdruţení Neratov formou dotací. 

 

Úřady práce Rychnov nad Kněžnou, Chrudim a Ústí nad Orlicí finančně podporují 

zaměstnávání zdravotně postiţených. 

 

Purkyňova nadace podporuje Sdruţení Neratov při jeho aktivitách 

na obnovení poutního místa. 

 

 

Zaměstnanecký fond Citibank podporuje projekty směřující ke zvyšování 

kvality sluţeb poskytovaných osobám s lehkým mentálním postiţením. 

 

Firma Alza a.s. všestranně podporuje Sdruţení Neratov i chráněné 

dílny Kopeček. 

 

Farma Orlice, o.p.s. vytváří pracovní příleţitosti pro klienty chráněného bydlení, podporuje 

Sdruţení Neratov ve všech oblastech činnosti. 

         

Isolit-Bravo, spol. s r.o. je oficiálním sponzorem Klubu neratovských 

andělů. 

 

Obec Bartošovice podporuje kulturní akce Sdruţení Neratov. 

 

 

Diecézní katolická Charita Hradec Králové podporuje 

Sdruţení Neratov. 
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VIII. c. DÁRCI SDRUŽENÍ NERATOV 

Velice rádi uvádíme jména dárců, kteří v loňském roce svým darem podpořili naši činnost. 

Je však ještě mnoho těch, kteří přispívají na naši činnost přímo bankovním převodem. 

Jejich jména není často moţné zjistit, náš dík přesto samozřejmě také jim. Poděkování patří 

i všem 131 členům Klubu neratovských andělů. 

 

 

Adamec Karel  
Adra 
Augustin Prokop 
Balík Milan 
Barták Josef 
Beneš Pavel 
Biskupské gym.HK 
Biskupství Královohradecké 
Bořek Lubor 
Bořková Zdeňka 
Cerman Jiří  
Cihelník Petr 
Citibank  
COLAS s.r.o. 
Cullyová Martina 
Čadková Ludmila 
Dastychovi 
DECAPODA  
Dědeček Ladislav 
Diepold Karel 
DMS 
Dneboská Lenka Mgr. 
Dombaj František 
Domšová Václava 
Drábková Marie 
Dušáková Hana 
Dvořáček David 
Economia  
FAB s.r.o. 
Faltusovi  
Floriánovi  
Francovi  
Frieb Vladimír 
Fuchsová Stanislava Mgr. 
Garšicová Helena 
GUSEPPE  a.s. 
Habasová Helena 
Halbrštát Petr 
Havlíková Bronislava Mgr. 
Hejl Jaromír 
Herian Milan 
Herianová Marie  
Herynek Zbyněk 
Holancová Marta 
Horáčková Alena 
Houška Stanislav 
Hrnčířovi 
Hronek Ivan 
Hudousková Marta 
Humpl Štěpán 
Hybš Jiří 

Imikra  
Ing. Martin Šaly 
Isolit Bravo  
Janečka Karel Mgr. 
Kaloč Oldřich PhDr. 
Kestřábek 
Kincová Marie 
Klimeš Ludvík Ing. 
Klimeš Ondřej 
Klimeš Petr 
Klubrt Václav 
Kolmanovi 
Konečný Jan 
Konzum  
Kordač Miloš 
Kosťal Jaroslav 
Kouba Václav 
Královi 
Krejča Josef 
Krejčí Vladimír 
Kunst Bohumír 
Kvapil Jan 
Lazar Vladimír 
Levínská Eliška 
Levorová Dana  
Mandová Marie 
Mareček Stanislav  
Mareš Jaroslav 
Matyska Karel 
Město Letohrad 
Město Ţamberk 
Mikšů 
Moravcová Milena 
Morávek František 
Musil Luboš 
Nadace AUXILIA  
Nadace Dobré dílo  
Nadace Charty 77 
Nadace O2 
Nadace OF  
Nadace partnerství 
Nadace pro radost 
Nadace VDH 
Nadace Via 
Nadační fond nadaných 
Nekvindová Marie 
Němcovi 
Němec Jan 
Neškudlová Jana 
Neugebauer Richard 
Neumanová Barbora 

NFP CZECH REPUBLIC  
Nováková Petra 
Novákovi  
Novotná  
Obec Maletín 
Obec Orlické Záhoří 
Olivová nadace  
Ort Jaroslav 
Pašková Jana 
Pavel Rajout 
Pech Václav 
Pokorná Lucie 
Policarová Jarmila 
Poterajová Eva 
Provazník Pavel 
Purkyňova nadace 
Rezková Ludmila  
Samko Ľubomír 
Schmidt Rudolf 
SILBA ELSTAV s.r.o. 
Soukal Stanislav 
Stolarská Ivana 
Stolejdovi Anna a Karel 
Stráníková Veronika   
Stráníkovi  
Stránská Alena  
Suchár Josef 
Suchár Josef st. 
Suchárová Eva  
Suchomel Tomáš Mgr. 
Suchomelová Ludmila 
Suchomelová Marie 
Syrová Anna 
Ševčíková  
Šperka Petr 
Švecovi 
TEMPO 
Toman Josef 
Tomaštíková Olga 
Tomek Jaroslav 
Tulej Ondřej 
V - plast Vsetín  
V.F.PAPE 
Valdhansová Hana 
VHS a.s. Brno 
Vitásková Edeltrauda 
Vik Josef 
Volksbank a.s. 
Wagnerová Jana 
Záleský Petr 
Zámečník Petr 
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IX. FINANČNÍ INFORMACE 

IX. a. VÝSLEDOVKA ROKU 2009 (V KČ) 

 

Náklady (v Kč) 

Spotřeba materiálu 2 185 697 

Spotřeba energie 1 566 704 

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 256 134 

Prodané zboží 4 120 152 

Opravy a udržování 643 053 

Cestovné 16 412 

Ostatní služby 2 716 115 

Mzdové náklady 5 831 875 

Zákonné sociální pojištění 1 394 948 

Ostatní sociální náklady 22 844 

Daně a poplatky 15 095 

Jiné ostatní náklady 843 654 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 552 747 

Celkem 21 165 431 

  Výnosy (v Kč) 

Tržby za vlastní výrobky 629 403 

Tržby z prodeje služeb 5 160 514 

Tržby za zboží 4 749 641 

Jiné ostatní výnosy 725 009 

Přijaté příspěvky(dary) 2 439 582 

Provozní dotace 6 610 663 

Celkem 20 314 812 

  Hospodářský výsledek -850 619 
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IX. b. ROZVAHA K 31. 12. 2009 (V TIS. KČ) 

AKTIVA (v tis. Kč) 

dlouhodobý majetek celkem 37 791 

dlouhodobý nehmotný majetek 272 

dlouhodobý hmotný majetek 45 026 

dlouhodobý finanční majetek 15 

oprávky k dlouhodobému majetku -7 522 

krátkodobý majetek celkem 5 029 

zásoby 888 

pohledávky 3 222 

krátkodobý finanční majetek 674 

jiná aktiva 245 

AKTIVA CELKEM 42 820 

 
 

 PASIVA ( v tis. Kč) 

vlastní zdroje celkem 33 432 

vlastní jmění 27 355 

výsledek hospodaření -851 

nerozdělený zisk minulých let 6 928 

cizí zdroje celkem 9 388 

rezervy 0 

dlouhodobé závazky 5 872 

krátkodobé závazky 3 516 

PASIVA CELKEM 42 820 

 

 

 

IX. c. VÝROK AUDITORA 

„Bez výhrad“ 

Podle mého názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv 

a finanční situace Sdružení Neratov, občanské sdružení k 31.12.2009 a nákladů, 

výnosů a výsledku jeho hospodaření za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 v souladu 

s českými účetními předpisy. 

 

V Brně dne 6. dubna 2010 

 Ing. Petr Skřička, v. r. 

 Auditor 

 Osvědčení KAČR č. 1137 
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3%

25%

23%
4%

12%

33%

Výnosy

Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb

Tržby za zboží Jiné ostatní výnosy

Přijaté příspěvky(dary) Provozní dotace

51%

34%

15%

Náklady

materiál, energie, služby osobní náklady ostatní

IX. d. OSTATNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 

přehled o peněžních příjmech a výdajích  
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X.   INFORMACE PRO ČLENY, DÁRCE, SPONZORY 

Adresa: 

 Bartošovice v Orlických horách 84 

 517 61 Rokytnice v Orlických horách 

Telefon: 

 +420 494 599 157 

Telefon/fax: 

 +420 494 599 008 

E mail: 

 sdruzeni@neratov.cz  

Web: 

 www.neratov.cz 

Bankovní transparentní účet: 

 eBanka, č.ú.7979797979/2700 

IČO: 

 46456970 

 

Díky za Vaši pomoc a podporu!  

 

mailto:sdruzeni@neratov.cz
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Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám… 

 
Luk 14,23 

     
 
 

Příští rok se s Vámi opět těšíme na shledání nad stránkami Výroční zprávy 2010 

 
© SDRUŢENÍ NERATOV 2010

 


