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Společnost je vedena v Rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka 222 u 

Krajského soudu v Brně. 



International Education and Consultation Centre , o.p.s. (dále jen společnost) vykonávala v r. 

2008 činnosti odpovídající účelu, za kterým byla dne 15.3.2003  Ing. Ivou Kršňákovou a Mgr. 

Josefem Sedlákem založena a činnost  doplňkovou (hospodářskou) – realitní činnost dle 

živnostenského listu ev.č. 371004-4307 (vydal Městský úřad Moravské Budějovice dne 

3.10.2006) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití 

potenciálu společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně 

prospěšných služeb.  

 

Druhy zajišťovaných obecně prospěšných služeb (hlavní činnost): 

- pomoc při analytické činnosti 

- podpora vývoje regionálních projektů 

- spolupráce při ekonomickém, finančním a právním poradenství 

- podpora optimalizace součinnosti institucí, ziskového a neziskového sektoru  

 

 

 Naplnění předmětu činnosti: 

Společnost poskytovala ekonomické poradenství subjektům při analýze hospodaření, 

zpracování projektových žádostí (evropské i národní dotační tituly) a následném 

monitoringu realizační fáze podpořených projektů.  

 

Konkrétně v členění: 

 

Odběratel služeb                                                                       

Název projektu (akce)                                                               Dotační titul/monitoring 

 

1. ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 

Laboratorní rozbory – efektivnější výroba kvalitních vín                                 PRV I.1.3.1. 

Znovín walking, chůze, která léčí                                                      ROP NUTS II. JV 2.2. 

Vítejte na Znojemsku aneb co u nás uvidíte                                         monitoring projektu 

Přestavba haly pro zpracování vína – Jaroslavice                                             PRV I.1.3.1. 

        

2. STOPR, s.r.o., Nové Město na Moravě 

Areál Skalský mlýn: STOPR STOprocentní Pohoda a Relaxace       ROP NUTS II JV 2.1.    

 

3.  Travellers Hostel s.r.o., Praha 

Rekonstrukce horské chaty Tesla                                                             ROP NUTS II SV  

Travellers Hostel Třebíč                                                                        monitoring projektu 

 

4. C.C.C.C., s.r.o., Náměsť nad Oslavou 

Vybudování sportovněrelaxačního zázemí a rozšíření ubytovací kapacity       SROP 4.2.2. 

 

5. Město Žďár nad Sázavou 

Aktivní vícegenerační park Farská humna ve Žďáře nad Sázavou         ROP NUTS II. JV 

 

6. Miroslav Sochor, Třebíč 
Drcení stavebního odpadu – cesta ke snížení zátěže životního prostředí                    OPŽP 

 

7. TIPAFROST, a.s., Třebíč 

Dodávka a implementace komplexních IS včetně hardware                             OPPI 

 



 

8. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč 

Středisko pracovní rehabilitace „Druhá šance“                          ROP NUTS II. JV 3.2. 

 

9. Jiří Čejka, Třebíč 
Čtyři hlavy pro efektivnější vyšívání                                                                  PRV III.1.2. 

 

10. Zdeněk Polehla, Vladislav 
Olepování hran pro větší kvalitu a bezpečnost                                                    PRV III.1.2. 

Rekonstrukce a rozšíření provozovny na výrobu kynologických potřeb HST    

                                                                                                                monitoring projektu 

 

11. Poradenská činnost drobného charakteru – firmy 
KOVO UNI s.r.o., Červená Hospoda 

Vyšší kvalifikací ke zvýšení konkurenceschopnosti „rodinné“ firmy    monitoring projektu 

                                                                                                           

Ludmila Kosíková, Mor. Budějovice 

Ludmila Kosíková-rozšíření autoopravny nákladních automobilů o pneuservis 

                                                                                                                monitoring projektu 

 

Jan Kostelník, Rokytnice nad Rokytnou 

Stavební úpravy skladu obilovin Štěměchy                                                           PRV I.1.1. 

 

Lubomír Baštář, Mladoňovice 

Pořízení strojů do truhlářské dílny                                        FV Rozvoj malých podnikatelů 

 

12. Poradenská činnost drobného charakteru – občané 
Jedná se o podporu občanské společnosti -  vyplňování  různých formulářů, poskytování 

informací pro jednání s úřady 

 

13.  MAS Moravskobudějovicko (hospodářské středisko společnosti) 

Strategický plán Leader  (SPL)                                                          PRV IV. Leader 

Strategický plán Leader vázaný k území Moravskobudějovického mikroregionu byl 

vybrán k podpoře. Jeho postupná realizace bude přínosem pro zájmové území a 

cílové skupiny obyvatel.  
 

 
Hospodářský výsledek v r. 2008 - hlavní činnost:  zisk 86.851 Kč 

Společnost obdržela finanční dary ve výši 4.148 Kč. 

Doplňková (hospodářská) činnost: 

Společnost provozovala ve sledovaném období realitní činnost. Výsledek hospodaření 

doplňkové činnosti činil 11.935 Kč. 

Hospodářský výsledek společnosti = zisk 98.786 Kč  

 

Plénum MAS zasedalo lx. Správní rada zasedala 2x a dozorčí rada oficiálně jednala 1x. 

 

 Průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený podle zvláštního právního předpisu, 

činil v r. 2008   1,56. Osobní náklady činily 255.113 Kč. 



 

Celkové výnosy společnosti byly 536.735 Kč, z toho tržby za poskytnuté obecně 

prospěšné služby  518.211 Kč, výnosy z hospodářské (realitní) činnosti 13.933 Kč, dary 4.148 

Kč a ostatní výnosy 443  Kč. 

Celkové náklady společnosti byly 437.949 Kč, z toho náklady vynaložené pro plnění 

obecně prospěšných služeb 435.951 Kč, náklady na doplňkovou činnost 1.998 Kč, náklady 

spojené se správou společnosti 90.447 Kč (účetní služby, nájem, energie, bank. poplatky, 

telefon, odpisy drobného dlouhodobého majetku). Disponibilní výsledek hospodaření činil tedy 

98.786 Kč. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení bude v následujícím účetním 

období převeden do rezervního fondu. Základ daně před snížením o položky podle § 20 odst. 7 

zákona o daních příjmů  činí 114.195 Kč. 

Společnost nemá k 31.12. splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na stání politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění, daňové nedoplatky ani další 

závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti.   

    

V Moravských Budějovicích dne 29.6.2009 

 

Zpracovala: Barbora Kotrbová 

 

 

Ing. Iva Kršňáková, předsedkyně správní rady          ………………………………….. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Daňové přiznání za rok 2008 včetně řádné účetní závěrky 


