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1. Obecné informace

Nadace Jihočeské cyklostezky (NJC) je nevládní nezisková organizace založená na jaře roku 
2004 a zapsaná do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích 
v oddílu N, vložce č. 107 dne 24. listopadu 2004.

Posláním Nadace Jihočeské cyklostezky je koordinace rozvoje cyklistiky a cyklistické dopra-
vy v jihočeském regionu. Svou soustavnou činností přispívá ke koordinaci Plánů jednotli-
vých měst tak, aby se systematicky postupovalo v souladu se Strategií rozvoje cyklistické 
dopravy v Jihočeském kraji.

V roce 2012 žádala NJC o finanční podporu vybraných aktivit v rámci aktuálních výzev 
grantových a dotačních programů, v rámci projektové činnosti pak pokračovala v realizaci 
projektů započatých v minulých letech, ukončila realizaci některých projektů a požádala 
o proplacení přidělených grantů.
V průběhu roku se pravidelně (popř. dle potřeby) konala jednání správní rady, dozorčí rady 
a pracovní skupiny.

V minulém roce podala NJC žádost do Grantového programu Jihočeského kraje - Produkty 
a služby v cestovním ruchu „Žijeme v památkách“, Fondu malých projektů Jižní Čechy – 
Horní Rakousko.

K rozvoji cykloturistiky v Jihočeském kraji přispěla Nadace i svou ediční činností, neboť 
v roce 2012 byly mj. vydány tři čísla Informačního bulletinu a pravidelně spravovala webové 
stránky www.jihoceske-cyklostezky.cz.
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2. Struktura 

2.1. Zřizovatelé

Jihočeský kraj, Jihočeská centrála cestovního ruchu, ČSAD Jihotrans a.s. a města Blatná, 
České Budějovice, Český Krumlov, České Velenice, Dačice, Hluboká nad Vltavou, Jindři-
chův Hradec, Kaplice, Lomnice nad Lužnicí, Milevsko, Nová Včelnice, Nové Hrady, Písek, 
Prachatice, Rudolfov, Sezimovo Ústí, Soběslav, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, Vele-
šín, Veselí nad Lužnicí a Vimperk.
Vybraní zřizovatelé jsou zastoupeni ve Správní a Dozorčí radě NJC.

2.2. Ředitel

Pozice ředitele NJC, který je výkonnou složkou, byla obsazena Ing. Vladimírem Votřelem, 
který tuto funkci zastupuje od roku 2007, jeho poradním orgánem je pracovní skupina 
nadace.

2.3. Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem NJC, má 12 členů, z nichž je volen předseda a dva mís-
topředsedové. Volební období členů SR je tříleté.

Složení SR v roce 2012
Bláha Jindřich, Ing. (Město Soběslav)
Filípek Radim, (Město Třeboň)
Hála Miroslav (Město Český Krumlov)
Horejsková Lenka, Ing. (Město Tábor), nahrazena Karlem Hotovým 
Jarolímek Michal, Mgr. (Novohradská občanská společnost) – místopředseda
Konopová Pavla, Ing. (Jihočeská centrála cestovního ruchu), nahrazena Ing. Petrou Jánskou 
Lafata František, Ing. (ČSAD JIHOTRANS, a.s.)
Foltýn Pavel, Mgr (JETE ze skupiny ČEZ)
Popelová Ivana, Ing. (Statutární město České Budějovice), místopředsedkyně
Komínek Bohumil, Ing. (Město Jindřichův Hradec)
Sládek Miroslav, Ing. (Město Písek) – předseda 
Hovorka Daniel, Mgr. (Krajský úřad Jihočeského kraje) – nahrazen Mgr. Kateřinou Kože-
luhovou

Jednání SR se v roce 2012 konala v těchto termínech:
24. ledna, 6. března, 17. května, 26. června, 14. srpna, 4. září, 16. října, 13. listopadu, 11. pro-
since
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2.4. Dozorčí rada

Dozorčí rada, jejíž volební období je rovněž tříleté, má tři členy:
Ing. Milan Nebesář (KÚJK) - předseda
Ing. Martin Malý (Město Prachatice)
Ing. Iva Nováková (Lomnice nad Lužnicí)

Členové dozorčí rady NJC byli pozváni ke společnému jednání se správní radou 14. srpna 
a 11. prosince).

2.5. Pracovní a auditorská skupina 

Pracovní skupina je poradním orgánem ředitele, není orgánem nadace, členové pracovní 
skupiny jsou jmenováni ředitelem nadace. Pracovní skupina naplňuje plán činnosti NJC, 
který je navrhován pro jednotlivé roky, zároveň se podílí na realizaci aktivit vyplývajících 
z projektové činnosti NJC a navrhuje náměty na další aktivity NJC vedoucí k rozvoji cyklis-
tiky a cykloturistiky v Jihočeském kraji.
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Pracovní skupina NJC pracovala v roce 2012 v následujícím složení: 
Bašta Jaroslav, Ing. (Městský úřad Strakonice)
Čajan Karel, Bc. (Městský úřad Kaplice)
Doseděl Miroslav 
Ernest Miroslav
Flašar Jan PhDr. (Správa CHKO Blanský les)
Frčka Jiří, Ing.
Hájek Karel, Ing.
Hložek Pavel Mgr. (Euroregion Silva Nortica)
Janečka Jaroslav, Ing.
Klíma Tomáš, Ing,
Kubíček František, Ing.
Mareš Stanislav
Markvart Karel Mgr. (Klub českých turistů)
Minář Ladislav, Ing.
Müllerová Hana (Krajský úřad Jihočeského kraje)
Picek Miloš (Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.)
Souček Milan, Ing. (Volba pro Slavonicko)
Srb Vojtěch Bc.
Šram Michal Ing. (Magistrát města České Budějovice)
Štemberk Josef, Ing. (Správa NP a CHKO Šumava)
Velíšek Vít, Ing.
Veselá Libuše
Votřel Vladimír Ing. (Nadace Jihočeské cyklostezky)

Jednání Pracovní skupiny NJC se konala v roce 2012 v těchto termínech:
14. února, 17. dubna, 22. května, 26. června, 17. září, 6. listopadu, 6. prosince

3.  Významné výstupy z jednání správní rady a pracovní 
skupiny

Na prvním jednání v roce 2012 (24. 1.) SR NJC vyzvala zakládající členy a partnery k úhradě 
částky 1 Kč/obyvatel v době uzavření dodatku ke Smlouvě o partnerství.

Na druhém jednání (6. 3.) SR NJC podrobně projednávala právní podklady pro úpravu Sta-
tutu.

Na následujícím, třetím, jednání SR NJC (17. 5.) Správní rada NJC schválila změnu Statutu 
a vzala na vědomí informaci o VP 2011 a návrh VP 2012.

Na čtvrtém jednání SR NJC (26. 6.) SR NJC schválila účetní závěrku za rok 2011, výrok audi-
tora a předložený návrh Výroční zprávy Nadace Jihočeské cyklostezky za rok 2011.
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Na pátém jednání SR NJC (společně s DR NJC, 14. 8.) Na tomto společném jednání byl zvo-
len předseda DR NJC a SR vzala na vědomí informaci o peněžních tocích roku 2011 a 2012

Na šestém jednání SR NJC (4. 9.) Správní rada po projednání schválila podání projektových 
žádostí na instalaci dopravního značení mezinárodní cyklotrasy EV 13, návrh rozpočtu na 
r. 2012 a Směrnici GP NJC pro rok 2013.

Na 59. jednání SRNJC (16. 10.) SR NJC schválila předložené žádosti v rámci GP NJC 2013 
a odsouhlasila přípravu projektového záměru Jihočeského cykloportálu.

Na předposledním jednání SRNJC (13. 11.) Správní rada NJC schválila nového člena SR 
NJC.
 
Na posledním jednání SRNJC (11. 12.) Správní rada NJC vzala na vědomí zprávu o činnosti 
za rok, osnovu plánu činnosti na rok 2013.

Mezi hlavní úkoly auditorské a pracovní skupiny (PS) NJC v roce 2012 spadalo:
■  reaudit cyklistických tras a stezek v Jihočeském kraji, který spočíval v podrobném zmapo-

vání aktuálního stavu celé sítě jihočeských cyklistických tras a to včetně stavu dopravní-
ho značení. Výstupy auditu jsou podkladem pro koordinaci, projektování, pro aktualizaci 
map či výrobu cykloportálu Jihočeského kraje a v neposlední řadě pro opravy a doplnění 
cyklistického dopravního značení. 

■  úkolem členů pracovní skupiny je přinášet nové podněty a informovat o problémech v jimi 
zastupovaných mikroregionech

Na jednáních byli členové PS NJC informováni o činnosti NJC, především pak o aktivitách 
v rámci realizace projektů, o výsledcích proběhlých jednání apod.
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4. Smluvní vztahy

V roce 2012 byly aktivity NJC podpořeny finančními prostředky poskytnutými těmito part-
nery:

ČEZ, a.s.:
■  předmětem Smlouvy o poskytování reklamy je závazek NJC poskytovat pro objednatele 

reklamu a propagaci Skupiny ČEZ a Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ. Jaderná 
elektrárna Temelín se v rámci smlouvy stala v roce 2012 generálním partnerem 9 cyklistic-
kých akcí.Výše finanční podpory pro rok 2012 činila 900 000 Kč

■  na základě Darovací smlouvy obdržela nadace pro rok 2012 finanční dar ve výši 1 100 000 Kč 
na realizaci aktivit v rámci činnosti NJC a k pokrytí nákladů vyvolaných realizací projektů 

Jihočeský kraj:
Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku poskytl na rok 2012 Jihočeský kraj Nadaci Jiho-
české cyklostezky finanční příspěvek ve výši 2 000 000 Kč určený na zpracování cykloauditu, 
podporu stavebních realizací, zpracování stavebních dokumentací a vyhledávacích studií 
úseků cyklistických stezek.
Dále na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost obdržela Nadace Jihočeské cyk-
lostezky příspěvek 150 000 Kč.

NJC v minulých letech uzavřela Smlouvu o partnerství, jejímž předmětem je spolupráce při 
rozvoji cyklistické dopravy v Jihočeském kraji, s následujícími obcemi:

■  na dobu neurčitou
Bechyně, Benešov nad Černou, Bernartice, Besednice, Blatná, Borovany, Borová Lada, Čeje-
tice, České Budějovice, Dolní Dvořiště, Horažďovice, Horní Poříčí, Horní Vltavice, Jindři-
chův Hradec, Kaplice, Katovice, Lipno nad Vltavou, Lišov, Lomnice nad Lužnicí, Netolice, 
Nová Včelnice, Nové Hrady, Sezimovo Ústí, Slaník, Soběslav, Stožec, Strakonice, Střelské 
Hoštice, Svatý Jan nad Malší, Ševětín, Tábor, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Velešín, Veselí 
nad Lužnicí, Zvíkovské Podhradí 

NJC v roce 2012 získala finanční příspěvky od obcí v celkové výši 257 339 Kč.
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5. Poskytnuté podpory

V souladu se svým posláním poskytla nadace v průběhu roku 2012 ze získaných prostředků 
následující příspěvky do podpory cyklistické infrastruktury: 

Týn nad Vltavou
■  2 700 000 Kč
■  První a druhá etapa výstavby Vltavské cyklistické cesty v úseku Litoradlice – Týn nad 

Vltavou

Hluboká nad Vltavou
■  416 340 Kč
■  Projektová dokumentace Vltavská cyklistická cesta v úseku České Budějovice – Hluboká 

nad Vltavou, pravý břeh

Horní Poříčí
■  30 000 Kč
■  Příspěvek na výstavbu cykloodpočívky u obce Horní Pořící na Otavské cyklistické cestě
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6. Projektová činnost

6.1. Projekty v roce 2012

NJC předložila v roce 2012 žádosti o finanční podporu projektů do následujících grantových 
a dotačních programů s tímto výsledkem: 

Grant. program Jčk 2012 - Produkty a služby v cestovním ruchu „Žijeme v památkách“
Otevírání a zavírání cyklistické sezóny 2012
■  výše požadovaného grantu 124 888 Kč
■  výše poskytnutého grantu 60 000 Kč
■  skutečná výše nákladů projektu 98 696 Kč
■  aktivity projektu: organizace cyklistických akcí pro veřejnost, prostřednictvím kterých byla 

otevřena (28. 4. 2012) a uzavřena (22. 9. 2012) cyklistická sezóna 2012, plakáty, pozvánky, 
kalendář cyklistických akcí, bulletin

Grant. program Jčk 2012 - Produkty a služby v cestovním ruchu „Žijeme v památkách“
Aktualizace tištěného vydání cyklistické mapy Vltavská cyklistická cesta
■  výše požadovaného grantu 224 000 Kč
■  výše poskytnutého grantu 100 000 Kč
■  skutečná výše nákladů projektu 102 054 Kč
■  aktivity projektu: organizace cyklistických akcí pro veřejnost, prostřednictvím kterých byla 

otevřena (28. 4. 2012) a uzavřena (22. 9. 2012) cyklistická sezóna 2012, plakáty, pozvánky, 
kalendář cyklistických akcí, bulletin

Fond malých projektů Jižní Čechy – Horní Rakousko / Dolní Rakousko
Cyklistická cesta Lužnice, linie mezinárodní cykloturistiky
■  předpokládané náklady 18 824 EUR
■  vyhledání a majetkové prověření páteřní cyklistické cesty Lužnice, zpracování projektové 

dokumentace dopravního značení
■  projekty budou ukončeny v roce 2013

Fond malých projektů Jižní Čechy – Horní Rakousko / Dolní Rakousko
Cyklistická cesta Nežárka, linie mezinárodní cykloturistiky
■  předpokládané náklady 11 765 EUR
■  vyhledání a majetkové prověření páteřní cyklistické cesty Nežárka, zpracování projektové 

dokumentace dopravního značení
■  projekty budou ukončeny v roce 2013
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6.2. Grantový program
Šestý grantový program Nadace Jihočeské cyklostezky
Na jednání správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky (31. 8. 2011) byl vzat na vědomí 
návrh a po provedení navržených změn schválen Grantový program Nadace Jihočeské cyk-
lostezky (dále jen GPNJC) pro rok 2012. Dále byl sekretariát a ředitel NJC pověřen jeho 
zveřejněním v termínu do 5. 9. 2011. Hlavním tématem GPNJC v roce 2012 bylo: „Jižní 
Čechy na seznamu UNESCO, aneb žijeme v památkách“ Cílem grantového programu bylo 
vytvoření nabídky akcí určených pro širokou veřejnost, stejně jako podpora poznávání zají-
mavých míst Jihočeského kraje, zdravého životního stylu jeho občanů a propagace cyklotu-
ristiky coby šetrné dopravní alternativy. Záměrem bylo podpořit organizaci cyklistických 
akcí s výrazně inovativním prvkem tak, aby pokrývaly období od dubna do října 2012. 

Grantový program mohl být vyhlášen především díky poskytnutí finančních prostředků ze 
strany generálního partnera NJC, kterým je Jaderná elektrárna Temelín ze Skupiny ČEZ.
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7. Cyklistické akce

V roce 2012 pořádala NJC či byla partnerem těchto cyklistických akcí pro veřejnost.

1. Zahájení cyklistické sezóny - Strakonické vítání léta, aneb na kole po památkách střed. 
Pootaví 
pořadatel: Město Strakonice
výše podpory: 15.000 Kč

2. Pochod z Onoho světa na Onen svět 
pořadatel: KČT Milevsko
výše podpory: 6 200 Kč

3. UNESCO cyklistům - renesanční klenoty „Slavonicko - Telčského“regionu na kolech 
pořadatel: Volba pro Slavonicko
výše podpory: 12 000 Kč

4. Na kole, kam oko ze Zlaté hory dohlédne V 
pořadatel: DSO Zlatý Vrch
výše podpory: 12 000 Kč

5. Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou VI, tentokrát po stopách Švandy dudáka 
pořadatel: MAS Brána Písecka
výše podpory: 11 200 Kč

6. Kolem kolem Netolic 2012 - za památkami Blanského lesa a Holašovic 
pořadatel: Město Netolice
výše podpory: 15 000 Kč
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7. Za památkami dolního Lipenska na kole pro zdraví a zábavu 
pořadatel: Turisma o.s.
výše podpory: 15 000 Kč

8. Kolem památek Miroticka na kole, ke 160. výročí narození M. Alše 
pořadatel: DSO sev. Písecka
výše podpory: 9 600 Kč

9. Historické vodojemy na Trhosvinecku 
pořadatel: KIC Trhové Sviny
výše podpory: 2 680 Kč
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8. Prezentace

8.1. Ediční činnost

V roce 2012 vydala NJC tři Informačního bulletinu, ve kterém své zřizovatele, partnery i pří-
znivce informovala o své činnosti, o připravených či realizovaných akcích a aktuální situaci 
v oblasti podpory a rozvoje cykloturistiky v Jihočeském kraji.
Dále byl vydán Kalendář cyklistických akcí 2012 a cyklomapy Vltavské a Otavské cyklistické 
cesty. 
Při příležitosti veletrhu cestovního ruchu Holiday World bylo v rámci celorepublikové anke-
ty „Kraj mého srdce 2012“ předáno Nadaci Jihočeské cyklostezky 1. místo v kategorii cyk-
loturistika.

8.2. Tiskové konference

NJC informovala o své činnosti, resp. o konání cyklistických akcí zaměřených na Otevírání 
a Zavírání cyklistické sezóny 2012 na dvou tiskových konferencích, které se konaly ve dnech 
4. 4. a 11. 9. 2012.

8.3. Výstavy, veletrhy a prezentační akce

Zejména nabídka Jihočeského kraje v oblasti cykloturistiky, ale i aktivity NJC, byly pre-
zentovány ve spolupráci s Jihočeskou centrálou na těchto veletrzích: Regiontour v Brně 
(12. – 15. 1. 2012), Holiday World v Praze (9. – 12. 2. 2012), For Bikes (30. 3. – 1. 4. 2012), 
Mobil Salon (13. – 15. 4. 2012), Kompas České Budějovice (5. – 6. 10. 2012), Gastofest 
(8. – 10. 12. 2012) 

8.4. Internet

NJC provozuje internetové stránky www.jihoceske-cyklostezky.cz. Tyto stránky jsou prů-
běžně aktualizovány, poskytují informace nejen o činnosti NJC ale především aktuální infor-
mace z oblasti cyklistiky a cykloturistiky vč. tipů na cyklistické výlety po Jihočeském kraji.
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9. Hospodaření 

Příloha k daňovému přiznání k DPPO za rok 2012

Celkové výnosy 5 109 146 Kč
Celkové náklady  6 608 342 Kč
HV  -1 499 197 Kč  ř. 10 DP

I. Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18, odst. 2
Přijaté dary (682 30)  1 100 000 Kč  ř. 100 DP

II. Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18, odst. 4
Přijaté příspěvky a dotace (682 xx)  2 709 877 Kč
Dotace ostatních obcí (684 10)  257 339 Kč
Úroky z BÚ  12 725 Kč
Kurzové zisky (hlavní činnost ztrátová)  45 538 Kč
Celkem  3 025 479 Kč  ř. 101 DP

III.Výdaje daňově neuznatelné
Výdaje souv.s příjmy, kt.nejsou předmětem 
daně podle § 18, odst. 2 a 4  5 806 288 Kč
z toho: související výdaje v plné výši  2 559 877 Kč
             související výdaje v poměrné výši 80,75% provoz. NÁ  3 246 411 Kč
další nedaňové náklady – účet 513  2 930 Kč
                                          – účet 545  8 499 Kč
CELKEM  5 817 717 Kč  ř. 40 DP

IV. Příjmy ke zdanění a související výdaje
Příjmy z reklamy  983 667 Kč
Výdaje související s reklamou 100%  621 860 Kč
Výdaje související s reklamou 19,25% provozních nákladů  180 195 Kč
Výdaje související s reklamou celkem  802 055 Kč
ř. 40 – nedaňové náklady  11 429 Kč
Rozdíl - základ daně  193 041 Kč

Rozdíl - základ daně  193 041 Kč  ř. 220 DP
Odečet dle § 20 odst.  8 193 041 Kč  ř. 251 DP
Základ daně po úpravě  0 Kč  ř. 270 DP
Daň z příjmů PO  0 Kč  ř. 290 DP
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Výroční zpráva byla zpracována v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb.,
o nadacích a nadačních fondech, a dále v souladu se zřizovatelskou smlouvou,

statutem a rozhodnutím správní rady.
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