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ÚVOD – slovo předsedy správní rady

SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADYVzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. dovršuje jedenáct let své působnosti, která
byla zahájena už v roce 1991, tehdy ještě ve formě nadace Fond pomoci místní správě ČR.
Během své činnosti a intenzivní pomoci české veřejné správě změnila organizace právní formu,
upravovala své organizační uspořádání, obměňovala profesionální vedení i správní radu, nezměnilo
se však ani její poslání ani programové cíle. Vedle standardních vzdělávacích akcí, které nadace
FPMS ČR připravovala a realizovala v minulých letech, jsme započali i rozsáhlé vzdělávací
programy o roli a úloze místních a regionálních samospráv v Evropské unii. Současně s tím
klademe i velký důraz na přípravu pracovníků obcí a měst pro využívání předstrukturálních a
následně strukturálních fondů. Do okruhu našich stálých zákazníků se postupně zařadili i
pracovníci a představitelé krajských samospráv a krajských úřadů. I v této oblasti veřejné
správy jsme spolu se zahraničními kolegy dokázali realizovat rozsáhlé vzdělávací projekty.
Od listopadu 1989 se můžeme těšit z postupného rozvoje a zvyšující se úrovně české veřejné
správy. Jsem rád, že Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. od svého vzniku mohlo
přispět k její profesionální úrovni. Ohlédnutí za léty činnosti potvrdilo správnost našeho
rozhodnutí pracovat pro veřejnou správu. Vše, co jsme na tomto poli uskutečnili, ukazuje, jak
velice je zapotřebí vzdělávání a šíření informací mezi volenými představiteli měst a obcí i
zaměstnanci samosprávy a státní správy.
Závěrem bych chtěl poděkovat pracovníkům Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s. i
členům správní a dozorčí rady za jejich kvalitní a poctivou práci. Věřím, že budeme i nadále svou
činností přispívat k budování společnosti, ve které činnost veřejné správy je chápána jako služba
občanům a je vykonávána na vysoké odborné úrovni.

Ing. František Dohnal

předseda správní rady
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ÚVOD – slovo ředitelky společnosti

SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTIVážení přátelé,
při pohledu zpět na právě uplynulý rok vystupují do popředí tři významné události v životě
společnosti.
Na počátku roku jsme byli nuceni změnit sídlo společnosti. Po důkladném průzkumu nabídek jsme
zvolili umístění v blízkosti centra města, snadno dostupné hromadnou dopravou. Stěhování
proběhlo počátkem března, což je období intenzivní vzdělávací činnosti. Díky úsilí všech
pracovníků nebyla běžná práce narušena.
V prvním pololetí vyvrcholila práce na přípravě publikace „Příručka člena zastupitelstva obce“,
kterou po podzimních komunálních volbách obdrželi všichni zastupitelé obcí, měst a krajů.
Srpnové povodně postihly i naši společnost a znemožnily přístup zaměstnancům na pracoviště v
Karlíně na několik týdnů. Po umožnění přístupu

jsme pracovali řadu týdnů v provizorních

podmínkách (poškozeny rozvodné sítě elektřiny, telefonů a plynu). I přes tyto potíže jsme velmi
intenzivně připravovali podklady pro získání akreditace podle zákona 312/2002 Sb., o vzdělávání
úředníků územně samosprávných celků. Od 26. listopadu 2002 jsme akreditovanou institucí,
máme v nabídce 13 akreditovaných vzdělávacích programů a průběžně připravujeme další.
Věřím, že kvalitní a systematické vzdělávání pracovníků veřejné správy na všech úrovních
přispívá ke zlepšení vztahů v občanské společnosti.

Ing. Marie Bednářová

ředitelka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
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O SPOLEČNOSTI

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, zapsána Městským
soudem v Praze, oddíl O, vložka 175 dne 11. července
2000
 sídlí v ulici Vítkova 10/241, 186 00
26 18 76 39, DIČ: 008 - 26 18 76 39

Praha 8, IČO:

 je instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR,
dne 26. listopadu 2002 podle zákona 312/2002 Sb.
pod číslem AK I./I-12/2002
 jménem společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou
správu ČR, o.p.s. samostatně jednají a podepisují
společně vždy předseda a jeden člen správní rady
 ředitelkou společnosti Vzdělávací centrum
veřejnou správu ČR, o.p.s. je Ing. Marie Bednářová

pro

POSLÁNÍ:
 posilovat a rozvíjet místní demokracii prostřednictvím systematického a cíleného programu
vzdělávání volených představitelů a pracovníků veřejné správy

VIZE:
 prestižní, oficiálně uznávaná a finančně soběstačná vzdělávací organizace s celostátní působností

PŘEDMĚT ČINNOSTI:
 vzdělávací služby pro veřejnou správu: kurzy, konference, pracovní setkání, stáže, zprostředkování
kontaktů a konzultací, analýza vzdělávacích potřeb, zahraniční spolupráce ve prospěch veřejné
správy, projekty zaměřené na rozvoj nových služeb
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O SPOLEČNOSTI

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI:
 příprava na plnění každodenních úkolů (v nabídce společnosti je standardně zařazeno více než 100
kurzů z oblasti správního práva, obecné a sociální legislativy, ekonomiky, financí, hospodaření obcí,
sociálně-psychologických témat, Public Relations, životního prostředí, řízení a administrativy)
 reforma veřejné správy
 příprava na vstup České republiky do Evropské unie
 rozvoj demokracie v České republice
 nabídku témat průběžně aktualizujeme dle potřeb a požadavků veřejné správy na www.vcvscr.cz

LEKTOŘI:
 svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního sboru externích lektorů a konzultantů,
jejichž další pedagogický a odborný rozvoj patří mezi naše priority

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA:
 řídící a koordinační centrum v Praze a síť 11 regionálních poboček po celé ČR:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sokolov
Plzeň
České Budějovice
Liberec
Pardubice
Jihlava
Brno
Zlín
Olomouc
Ostrava
Střední Čechy (v Praze)

 ve společnosti pracuje celkem 28 pracovníků

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH:
 AIVD - Asociace institucí vzdělávání dospělých
 ENTO - Evropská sít profesionálních vzdělávacích organizací pro místní správu
 NISPAcee - sít institucí a škol veřejné správy ve střední a východní Evropě
6
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O SPOLEČNOSTI

ČEŠTÍ PARTNEŘI:











Institut pro místní správu Ministerstva vnitra ČR
Svaz měst a obcí ČR
Sdružení tajemníků měst a obcí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS)
Informační centrum nadací (ICN)
Fakulta veřejné správy Universita Pardubice

ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI:










Svaz holandských měst a obcí (VNG)
Britské manažerské centrum pro místní správu (IdEA)
Britský svaz tajemníků pro místní správu (SOLACE)
Universita Birmingham (INLOGOV)
Britský Know-how Fund
Dánská škola pro veřejnou správu
Canadian Urban Institute
Státní universita v Ames IOWA, USA
Centrum pro vzdělávání a komunikaci (CEK), Srbsko

SPRÁVNÍ RADA:
 v roce 2002 skončilo ve správní radě tříleté funkční období Ing. Františka Dohnala, Dušana Kulky a
Ing. Libora Svobody. Správní rada zvolila výše jmenované členy na další funkční období. Bc.
Petr Krejčí rezignoval na funkci člena správní rady. Na návrh Ministerstva pro místní rozvoj
správní rada kooptovala Ing. Antonína Liberdu.










Ing. František Dohnal
Ing. Jan Přikryl, CSc.
Ing. Tomáš Jirsa
Antonín Kment
Dušan Kulka
Ing. Jana Fischerová
Ing. Libor Svoboda
PhDr. Josef Postránecký
Ing. Antonín Liberda

hejtman kraje Vysočina
nezávislý konzultant
starosta města Hluboká nad Vltavou
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
nezávislý konzultant
místostarostka města Havlíčkův Brod
člen představenstva ČKA
náměstek ministra vnitra ČR
ředitel úřadu MMR ČR
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O SPOLEČNOSTI

DOZORČÍ RADA:
 v roce 2002 skončilo funkční období v dozorčí radě Miluši Rybářové, na uvolněné místo byla
jmenována Zdeňka Marková. Správní rada odvolala Ing. Petra Železníka a na jeho místo jmenovala
RNDr. Jiřího Maška.
 RNDr. Jiří Mašek
 Zdeňka Marková
 Josef Martinic

ředitel kanceláře Asociace krajů ČR
členka zastupitelstva města Nové město na Moravě
starosta obce Zápy

ZAMĚSTNANCI:
 v průběhu roku 2002 došlo k personálním změnám ve společnosti. V červnu ukončili pracovní poměr
pan Jiří Kratochvíl, paní Jiřina Nehybová, Mgr. Pavel Kocián a na podzim slečna Klára Milatová. Paní
Martina Menclová čerpá mateřskou dovolenou a paní PhDr. Hana Borovičková je od 15. listopadu
2002 uvolněna pro výkon funkce starostky města Průhonice. Na uvolněná místa nastoupila v
ekonomickém oddělení paní Dagmar Neužilová a v pobočce Brno Mgr. Stanislava Režňáková.
 Pražské ústředí společnosti:
Ing. Marie Bednářová
Lenka Grusová
PhDr. Hana Borovičková
Ing. Jana Voldánová
Mgr. Ondřej Čihák

ředitelka
asistentka ředitelky
manažerka vzdělávání
manažerka projektů a komunikace
odborný referent projektů

Ivana Zdráhalová
Bc. Petra Sýkorová
Jaroslava Veinerová
Jiří Kratochvíl
Dagmar Neužilová

odborná referentka vzdělávání
odborná referentka vzdělávání
účetní
účetní
účetní

 Pracovníci poboček:
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Ludmila Maršíková

České Budějovice

Mgr. Sylvie Doležalová

Sokolov

Ing. Jitka Lochmanová

Liberec

Mgr. Jiří Křečan
Helena Štědroňová

Pardubice
Pardubice

Mgr. Dana Gajdošíková

Plzeň

Jiřina Nehybová
Martina Menclová
Mgr. Stanislava Režňáková

Brno
Brno
Brno

Ing. František Háva
Ing. Marie Hronová

Jihlava
Jihlava

Zdeněk Kotulák, MBA
Mgr. Ondřej B. Jurečka

Olomouc
Olomouc

Ing. Vladislav Dvořák
Ing. Zdeněk Milata
Klára Milatová

Ostrava
Ostrava
Ostrava

Ing. Zdeněk Jandora

Zlín

Mgr. Dagmar Škutová

Střední Čechy
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VZDĚLÁVACÍ KURZY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMYVzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. uspořádalo celkem 617 školících akcí, kterých se
zúčastnilo a bylo vyškoleno celkem 20 467 účastníků.
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Počet akcí:

Počet akcí Počet účastníků

VÍCEDENNÍ KURZY, KONFERENCE A JINÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
97 školících dnů - zúčastnilo se 1884 pracovníků úřadů i volených zastupitelů
 Integrace menšin - Workshop po stáži
o PhDr. Borovičková, I. Zdráhalová
 Přezkum hospodaření obcí
o Ing. Kožíšek, Ing. Prokůpková
 Politika bydlení
o Ing. Grabmüllerová, Ing. Víšek, starostové měst
 Odborný seminář pro tajemníky
o Ing. Holenda, Dr. Zajonc, Ing. Prokůpková, Ing. Tomší
 Komunikace – obec - Romové
o JuDr. Frištenská, PhDr. Haišman, Ing. Víšek
 Finanční kontrola – zákon 320
o Ing. Kožíšek, Ing. Prokůpková
 Konference: Bydlení v obcích
o Ing. Přikryl, JUDr.Wagner, zástupci MMR a VŠ
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VZDĚLÁVACÍ KURZY

 Integrace menšin – národní konference
o Tým lektorů
 Školení pro lektory
o JUDr. Kužvart
 Metody a techniky vzdělávání – pro lektory
o Koos Roos
 Konference Ekonomika provozu staveb
o Týmy VCVS ČR, ČVUT, ČSSI
 Konference Benchmarking
o Bc. Honus, H. Davis
 Základní modul o EU
o Ing. Nagyová, Ing. Soudek, Ing. Voldánová, Ing. Soudková
 Místní a regionální sociální politika
o Ing. Víšek
 Financování, plán. opravy a údržba
o Ing. Blažek, Ing. Kadlec, P. Plocková
 EU, regionální politika 1.díl pro volené zástupce krajů
o Mgr. Šulmanová, L. Macek, Mgr. Jourová
 Řízení, kontrola, korupce 2.díl pro volené zástupce krajů
o Ing. Rokůsek, Ing. Pištěláková
 Komunikace a řízení porad 3.díl pro volené zástupce krajů
o Ing. Pištěláková, Doc. Valenta


Obce a města po vstupu do EU
o J. Zieleniec, L. Macek



Rozvoj obcí
o Ing. Přikryl, Mgr. Šulmanová, J. Jackson



Přezkum hospodaření obcí
o Ing. Kožíšek, Ing. Prokůpková



Integrace menšin - mezinárodní konference
o Tým lektorů
Regionální politika EU a fondy EU
o Mgr. Šulmanová



 Putovní výstava - vernisáž Integrace Romů
o VCVS ČR, Muzeum Romské kultury v Brně, město Brno, město Olomouc, měst.část Praha 3,
město České Budějovice, město Pardubice, město Ostrava, město Ústí n.L., město Jirkov
 Integrace menšin – stáž romských poradců v Nizozemí
o I. Zdráhalová
 Rozvoj území stáž v USA, IOWA – zástupci měst Louny, Uherské Hradiště a Krnov
o Ing. Voldánová, I. Zdráhalová
10

Výroční zpráva za rok 2002 společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

VZDĚLÁVACÍ KURZY

VZDĚLÁVACÍ KURZY JEDNODENNÍ:
Počet kurzů 572, účastníků 18 583
Adaptace na přijetí do USP
Adaptační kurz
Akční plánování
Aktuality SSP
Aktualizace účetních postupů obcí v r. 2002
Aktuální otázky současného ošetřovatelství
Aktuální změny v přestupkovém řízení
Angličtina
Aplikace zákona č. 312/2002
Bezpečnost práce a požární ochrana
Co by měl vědět příjemce dotace
Daň z příjmu obcí
Daň z příjmu práv. osob nezř. za úč. podnikání
Daně
Daňové přiznání
Dávky a příspěvky SP - nový zákon
Dávky sociální péče pro ZP a staré občany
Dávky soc. péče podmíněné sociální potřebností
Dávky sociální péče
Dlouhodobý majetek
Dokumentace škol

Doplnění znalostí o EU
Efektivní vedení porad
Elektronická spisová služba
Ergoterapie I
Ergoterapie II
Etický kodex

Etika ve veřejné správě
Exekuce a pohledávky
Exekuční řád
Finanční hospodaření obce a reforma VS
Financování veřejné správy po reformě
Finanční kontrola
Finanční kontrola a interní audit
Firemní kultura
Hospodaření s majetkem v důsledku zák. změn
Hospodaření škol a školských zařízení
Integrace menšin v ČR
Interaktivní komunikace
Interní audit
Inventarizace jako součást závěrečného účtu
Inventarizace majetku
Inventarizace-finanční vypořádání za rok 2002
Inventury
Jak může přispět personál při léčbě…
Jak popsat kontrolní zjištění
Jak postupovat před a po volbách do zastup.
Jak psát písemnosti při výkonu kontroly
Kalkulace nájemného
Kolektivní ochrana obyvatel
Komunikace a asertivita
Komunikace s problémovými lidmi
Konzultační seminář k výkonu kontroly
Léčba bolesti
Lokální Agenda 21
Marketing školy
Mediace - forma řešení konfliktů
Metodika hospitační činnosti
Metody sociální práce
Místní poplatky
Nájemní vztahy a vlastnictví bytů
Nájmy z bytu - změny po 1.7.2002
Nedostatky zjištěné kontrolou hospodaření
Nová právní úprava USP
Nová vyhláška k zákonu o finanční kontrole
Nové kompetence živnostenských úřadů
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VZDĚLÁVACÍ KURZY

Novela zákona o účetnictví
Novela zákona o přestupcích
Novely zákona o hospodaření obcí
Novinky ve stavebním právu pro rok 2002
Nový zákon o ovzduší
Obec jako zřizovatel dalších organizací
Obec staví (komplexní příprava staveb)

Obecná část odborné způsobilosti - ZOZ
Obecně prospěšné práce
Obecní zřízení a výkon státní správy od 1.1.03
Oběh účetních dokladů
Odborná příprava pěstounů
Odměňování volených funkcionářů
Odměňování zaměstnanců DD a USP
Odměňování zaměstnanců škol
Odměňování zaměstnanců ve VS
Odpovědnost za škodu
Opravy a technické zhodnocení staveb
Organizace práce sekretářky
Organizační řád školy
Osobní efektivnost a časový management
Ošetřovatelská péče
Pacienti s demencí
Péče o osobu blízkou
Pečovatelská služba
Platové systémy
Pohřebnictví
Pokladna a cest. náklady dle zákona o účetnictví
Pokladny - náležitosti účetních dokladů
Postup při kontrole hospodaření
Pozitivní komunikace
12

Pracovní doba
Pracovní doba od A do Z
Pravidla rozúčtování nákladů na teplo
Právní minimum ředitelů škol
Právní předpisy vydávané obcemi
Právní subjektivita škol
Pravomoc obecních rad k ukládání sankcí
Prevence kriminality
Probační a mediační služba
Problémy vnitřní kontroly
Proces EIA klíč nebo brána?
Profesní přístup k obyvatelům DD a USP
Profesní úroveň sekretářky
Prováděcí vyhláška k zák.320/01 (fin. kontrola)
Průběh veřejnosprávní kontroly
Přechod školy do právní subjektivity
Přestupky od A do Z
Převody státních pozemků na obce
Příprava VS na podporu Strukturálních fondů
Příspěvek pro osobu blízkou a dávky SP
Příspěvkové organizace ve školství
Psychohygiena pracovníka v pomáhající profesi
Psychohygiena v práci SP
Psychologické zásady účinného prosazování zák.
Psychologie stárnutí
Psychologie vyšetřování přestupků
Public relations
Reforma veřejné správy
Reforma VS v sociální oblasti
Reforma VS ve školství
Regulované nájemné
Rizikoví rodiče - rizikové děti
Rizikoví rodiče - rizikové děti II
Romové
Rozhodování o dávkách SSP
Rozpočet měst a obcí
Rozpočtová skladba
Řešení konfliktních situací
Řízení o místních poplatcích
Řízení o povolení vkladu do katastru
Řízení pedagogického procesu
Setkání starostů
Setkání tajemníků
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VZDĚLÁVACÍ KURZY

Sexualita v USP
Silniční zákon
Směrnice školy
Smlouvy a ceny ve výstavbě
Sociálně právní ochrana dětí
Sociální šetření
Sociálně komunikační dovednosti
Sociální fondy - FKSP
Sociální služby v praxi
Sousedská práva
Specifika soc. péče v oblasti gerontologie
Spisová služba
Správní řád po přenosu kompetencí
Správní řád v praxi pracovníků SSP
Správní řád v sociální oblasti
Správní řízení na úseku evidence obyvatel
Stavební zákon
Šikana
Školení hrobníků
Techniky zvládání syndromu vyhoření
Účetní závěrka
Účetnictví škol
Účtová osnova
Účtování malých obcí
Úprava písemností
Ústavní sociální péče
Uzavírání smluv
Věcná břemena
Vnitřní kontrola a interní audit
Vnitřní účetní směrnice
Vodní zákon
Vodovody a kanalizace
Výchovné ústavy - zákon
Vymáhání daňových pohledávek na pokutách
Vymáhání pohledávek
Využití civilní služby v organizaci
Vzájemné vztahy mezi obcí, okresem a krajem
Zákon o rodině a jeho aplikace v sociální péči
Zadávání veřejných zakázek
Zadluženost obcí
Zákon o zápisech vlast. práv k nemovitostem
Základní kurz o EU
Základy obecní samosprávy

Základy rodinného práva
Základy sociální patologie
Základy účetnictví
Základy úspěšné komunikace
Zákon o evidenci obyvatel
Zákon o myslivosti
Zákon o obcích
Zákon o odpadech
Zákon o ochraně osobních dat
Zákon o přestupcích
Zákon o rodině v praxi matriky

Zákon o sociální potřebnosti
Zákon o SSP
Zákon o vodovodech a kanalizacích
Zákon o zaměstnanosti
Zákoník práce a sociální novely ve školství
Zařazení zaměstnanců ve školství
Zařazování zaměstnanců
Zdroje financování měst
Změny kompetencí v oblasti sociálních dávek
Změny kompetencí v sociálněpráv. ochrany dětí
Změny pravidel pro rozúčtování nákl. za teplo
Zneužívání návykových látek u dětí
Zřízení, hospodaření a kontrola PO ve školství
Zvládání problémových klientů v USP
Zvládání stresové zátěže
Živnostenské - právní agenda
Živnostenský zákon
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PROJEKTY A GRANTY

PROJEKTY A GRANTY
INTEGRACE MENŠIN A MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Projekt v rámci programu Evropské iniciativy pro demokracii a lidská práva

Kontraktor :

Asociace holandských municipalit (VNG)

Partneři :

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s

Cíle projektu:

příprava a realizace programu zaměřeného na problematiku integrace rómské
menšiny

Trvání projektu:

2000 – 2002

Aktivity projektu: • šestidenní a třídenní kurz pro starosty a vedoucí pracovníky obcí
• 2 třídenní kurzy pro pracovníky sociálních odborů
• 2 stáže do Nizozemí jako pokračování vzdělávacího programu pro výše uvedené
skupiny
• stáž do Maďarska jako pokračování vzdělávacího programu pro výše uvedené
skupiny
• putovní výstava „Romové v našem městě“ – v prostorách magistrátů a městských
úřadů měst: Brno, Olomouc, České Budějovice, Praha 3, Pardubice, Ostrava, Ústí
nad Labem, Jirkov
• příručka pro obce k problematice integrace Romů „O Romech – na co jste se
chtěli zeptat“
• 5 pilotních projektů partnerských měst z Čech a Nizozemí (Brno,
České Budějovice, Ostrava, Tábor, Semily)

PROJEKT „REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRA V ZÁLEŽITOSTECH EU“
V rámci programu rozvoje vysokých škol TEMPUS

Kontraktor:

Mendelova univerzita Brno

Partner:

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., regionální pobočka Brno
9 dalších partnerů

Cíle projektu:

vybavit regionální univerzity technikou, literaturou a know-how
k problematice EU tak, aby se staly referenčními, informačními a
vzdělávacími místy o EU pro veřejnou správu regionu

Trvání:

1999 - 2002

Aktivity:

• série vzdělávacích aktivit k EU a reformě veřejné správy
• studijní pobyt tří pracovníků regionálních poboček ve Velké Británii
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PROJEKTY A GRANTY

ŘÍZENÍ MĚST VE PROSPĚCH EKONOMICKÉHO ROZVOJE A PARTICIPACE OBČANŮ
Projekt v rámci aktivit Ministerstva vzdělávacích a kulturních záležitostí USA

Kontraktor:

Státní universita IOWA

Partneři:

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

Cíle projektu:

posílit kapacitu středně velkých měst ČR a SR v oblasti řízení projektů místního
rozvoje a mechanizmus zapojování občanů do projektů

Trvání:

2001 - 2002

Aktivity:

• výběr 3 měst – Louny, Krnov, Uherské Hradiště
• Americká města a ekonomický rozvoj - orientační seminář pro zástupce měst
zapojených v projektu
• studijní pobyt starostů (tajemníků) a vedoucích odboru ekonomického rozvoje
v USA
• příprava, presentace a realizace konkrétního projektu ve městech
• 3 monitorovací mise amerických partnerů projektu, při kterých jednotlivá města
představila své projekty

POSÍLENÍ DOBRÉ SAMOSPRÁVY NA MÍSTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI V ČR
Projekt v rámci programu SEED, USA

Kontraktor:

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

Cíle projektu:

zvýšit připravenost místních a krajských zastupitelů a úředníků v souvislosti
s postupující reformou veřejné správy, s harmonizací české legislativy s regulemi
evropské unie a s problémy souvisejícími s globalizací a moderními technologiemi

Trvání projektu:

2002 – 2003

Aktivity:

• připravit a realizovat 4 pilotní kurzy:
o tvorba sociální politiky města a kraje
o kontrola na krajské úrovni
o manažerský kurz pro kraje
o strategické plánování mikroregionů

Výroční zpráva za rok 2002 společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
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PROJEKTY A GRANTY

ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI ČLENŮ ZASTUPITELSTEV
OBECNÍCH A KRAJSKÝCH SAMOSPRÁV V ČR
Projekt v rámci bilaterárního programu MATRA

Kontraktor:

Asociace holandských municipalit (VNG).

Partneři:

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Ministerstvo vnitra Nizozemského království
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Svaz měst a obcí ČR
Asociace krajů ČR
Nizozemská platforma HABITAT

Cíle projektu:

zvýšit připravenost volených členů obecních a krajských zastupitelstev v České
republice a to prostřednictvím příručky, zaměřené na zastupitele v kombinaci se
dvěma sériemi televizních programů a vytvořením souboru vzdělávacích kurzů a
konzultací

Trvání projektu:

2001 - 2003

Aktivity:

• analýza vzdělávacích potřeb
• úvodní seminář
• příručka pro členy obecních a krajských zastupitelstev
• 2 série televizních pořadů
• vzdělávací kurzy pro zastupitele
• studijní cesta hejtmanů do Nizozemí
• setkání odborníků z ministerstev vnitra ČR a Nizozemí

PROGRAM PODPORY MÍSTNÍ SPRÁVY VE STŘEDNÍ EVROPĚ
Smlouva mezi Canadian Urban Institute a Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o.p.s.,
o zajištění služeb pro Program podpory místní správy ve střední Evropě (LGSP-CE)

Partner:

Ministerstvo vnitra ČR
Svaz měst a obcí ČR

Cíl projektu:

podpořit místní správu v zemích Visegradské čtyřky

Aktivity:

studijní cesta do Kanady na téma: Místní samospráva a asociace místních
samospráv v Kanadě
vzdělávací programy, výměny zkušeností
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OSTATNÍ AKTIVITY – příprava a realizace

OSTATNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTIPŘÍPRAVA A REALIZACE:


Konference „Bydlení v obcích ČR“ - výměna zkušeností mezi účastníky konference a odborníky
z ČVUT Praha, Útvaru rozvoje hlavního města Prahy a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.



„KEIS“ - (Komplexní elektronický informační systém) – dokončení přípravných prací Komunikačního
týmu společnosti na přípravě jednotlivých komponentů systému – zadání odborné firmě.



Systém veřejné správy v ČR a presentace společnosti VCVS ČR - seminář pro srbské starosty partnery SMO ČR.



„Regenerace venkovského bydlení“ - konference, Praha, reakce na aktuální potřebu zvýšení
atraktivity venkovského prostoru - nejen z pohledu samotného bydlení, ale i všech souvisejících
funkcí jako je rozvoj ekonomické základny venkovských obcí, rozvoj technické infrastruktury,
dopravní obslužnost apod. Cílová skupina: volení představitelé menších obcí.



„Ekonomika provozu staveb a jejich životní cyklus“, konference, Praha - Letňany, pořádáno v
rámci 13. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH ve spolupráci s Katedrou ekonomiky a
řízení stavebnictví Fakulty stavební ČVUT, Českého svazu stavebních inženýrů. Zaměření
konference: ekonomický provoz staveb, stavební zákon, řízení ekonomického provozu užívání
staveb, užívání staveb z pohledu energetické náročnosti, oceňování stavebních prací údržby a
prováděných oprav v průběhu užívání staveb, náklady životního cyklu staveb.



„Soužití romské a většinové společnosti v ČR“ konference, která završila projekt „Integrace
menšin, cizinců a uprchlíků v ČR“, Praha. Zaměření konference: problematika integrace Romů
v kontextu vstupu ČR do EU, vzdělávání a aktivní využívání volného času. Zaznělo zde 13 příspěvků,
na které mohli účastníci reagovat v rámci workshopů zaměřených na oblast bydlení, vzdělávání a
nezaměstnanost.



Studijní cesta do Nizozemí pro hejtmany v rámci projektu MATRA s cílem seznámit představitele
českých regionů s politikou a postavením regionů (provincií) v systému veřejné správy
v Nizozemsku.



„Příručka člena zastupitelstva obce“, publikace, vydaná v rámci projektu MATRA, distribuovaná
každému volenému členu zastupitelstva obce i kraje. Náklad 80 000 výtisků.



„Integrace menšin v Evropě – zaměřeno na Romy“, mezinárodní konference, Praha. Zaměření
konference: navázat spolupráci se zahraničními partnery a podnítit realizaci dalších úspěšných
projektů v mezinárodním kontextu.



Manuál pro obce „O Romech (na co jste se chtěli zeptat)“ – tato příručka má napomoci
představitelům obcí a odborným pracovníkům obecních úřadů pochopit podstatu problémů a vztahů
k menšinám, především pak k Romům.

Výroční zpráva za rok 2002 společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
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OSTATNÍ AKTIVITY – příprava a realizace



Bilaterární projekty partnerských měst – byly podporovány konkrétní aktivity pěti měst, která
mají svého partnera v Nizozemí (Ostrava, Brno, Č. Budějovice, Tábor, Semily).



Studijní cesta do Nizozemí, 3.2. – 10.2.2002, v rámci projektu MATRA pro pracovníky sociálních
odborů městských úřadů a romské koordinátory. Účastníci se seznámili s prací komunitního centra
v Leidenu, navštívili multikulturní školu v Haagu a setkali se s obyvateli a představiteli obcí.



Setkání odborníků z ministerstev vnitra ČR a Nizozemí 20. - 24.11.2002 – výměna zkušeností
proběhla na pracovišti ministerstva vnitra Nizozemí, Haag.



Benchmarking - závěrečný seminář k pilotnímu projektu, který se zabýval metodou zvyšování
kvality veřejných služeb, Praha. V pilotní fázi se zapojila statutární města: Plzeň, Ostrava, Jihlava,
Pardubice, Havířov a Ústí nad Labem. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s
metodou „benchmarkingu“, která umožňuje: zjistit, jaké poskytujete služby v porovnání
s ostatními, anonymní porovnání nákladů, procesů a kvality vámi poskytovaných veřejných služeb s
ostatními srovnatelnými institucemi, výměnu zkušeností a identifikaci nejlepší praxe a následné
zvyšování kvality veřejných služeb, snižování nákladů, popřípadě dosažení vyšší hodnoty, za stejné
prostředky, rozvoj spolupráce srovnatelných institucí v této oblasti.



Program pro odborné setkání tajemníků ČR, Luhačovice, Třeboň.



„Informace o projektu“ – publikace, která popisuje všechny aktivity projektu „Integrace menšin,
cizinců a uprchlíků v ČR – praktický přístup v kontextu místní správy“. Národní i mezinárodní
konference byly završením celého projektu v ČR, Praha, prosinec.



Vzdělávací program pro účastníky studijního pobytu zástupců rumunských vzdělávacích center –
připraveno ve spolupráci s VNG International a regionálními pobočkami Jihlava, Pardubice, Střední
Čechy, září.



Vydání aktualizovaného informačního letáku o společnosti „Vzdělávací centrum pro veřejnou
správu ČR, o.p.s. Praha, říjen.



Příprava zahraničního programu konference ISSS , Hradec Králové, březen.



Vernisáž výstavy „Romové v našem městě“:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Brno – leden
Olomouc – únor
České Budějovice – březen
Praha 3 – květen
Pardubice – červen
Ostrava – srpen
Ústí nad Labem – říjen
Jirkov - říjen
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OSTATNÍ AKTIVITY – naše zastoupení v jiných organizacích

ZASTOUPENÍ SPOLEČNOSTI V ORGÁNECH JINÝCH ORGANIZACÍ:


ENTO (Europian Network of the Training Organisations)
- Ing. Jana Voldánová – místopředsedkyně Bureau



Euroregion Dolní Rakousko - ČR
- Jiřina Nehybová - členka hodnotitelské komise pro CBC projekty Phare



Asociace občanských poraden
- Ing. Marie Bednářová - členka revizní komise



CERT - ACO, partner pro certifikaci systémů jakosti
- Ing. Marie Bednářová - členka expertního výboru



Nadace ICN

- Ing. Marie Bednářová - členka dozorčí rady


Zlatý Erb - soutěž měst o nejlepší www stránky
- Ing. Jana Voldánová - členka poroty



Euroregion Nisa

- Ing. Jitka Lochmanová - členka hodnotitelské komise pro CBC projekty Phare


Regionální etické forum Liberecko a Jablonecko
- Ing. Jitka Lochmanová - členka



Česko-německé forum žen

- Ing. Jitka Lochmanová - členka koordinačního výbor


AIVD - sekce konference o vzdělávání
- Ing. František Háva - člen



OSF – Program podpory vydávání publikací regionálního charakteru
– Mgr. Ondřej Čihák - člen hodnotící grantové komise

Výroční zpráva za rok 2002 společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
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OSTATNÍ AKTIVITY – vzdělávání zaměstnanců

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – účast na konferencích, seminářích a kurzech:


Systém vzdělávání pracovníků veřejné správy - seminář - výklad koncepce schválené vládou,
Praha, účast: všichni pracovníci společnosti



Daně - seminář, Dům techniky Kladno, únor, účast: Jaroslava Veinerová



Rozvoj obce, USA, Universita IOWA, studijní cesta, březen, účast: Jana Voldánová, Hana

Borovičková


ENTO seminář „Training in project management methods“, Maďarsko, Budapešť, březen,
účast: Ondřej Čihák



Mezinárodní konference „ISSS – internet ve státní správě a samosprávě“, Hradec Králové,
březen, účast: Marie Bednářová, Petra Sýkorová, Zdeněk Jandora, Vladislav Dvořák, Jiří Křečan



AIVD konference „Návrh systému certifikace vzdělávacích institucí v souladu s poždavky ČSN
EN ISO 9001:2000“, Brno, duben, účast: Zdeněk Kotulák, Petra Sýkorová



Odborné a společenské setkání tajemníků ČR, Luhačovice, duben, účast: Zdeněk Jandora, Ivana

Zdráhalová, Lenka Grusová


Expertní cesta – analýza a tvorba projektu, Srbsko, region Sumadija, Kragujevac, duben, účast:

Marie Bednářová, Koos Roos
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Demokracie a správa věcí v rozšířené EU - Fridrich Ebert Stiftung, konference, Praha, duben,
účast: Marie Bednářová
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OSTATNÍ AKTIVITY – vzdělávání zaměstnanců



Asociace občanských poraden – revizní komise, Praha, duben, účast: Marie Bednářová



Asociace občanských poraden – valná hromada, Praha, duben, účast: Marie Bednářová



NISPAcee – 10. výroční konference „Trendy a rozvoj veřejných služeb ve středo a
východoevropských zemích“, Polsko, Krakov, duben, účast: Marie Bednářová, Jana Voldánová, Jiří

Křečan


Nizozemská Ambasáda – slavnost na počest královny, Praha, duben, účast: Marie Bednářová, Jana

Voldánová, Koos Roos


Fridrich Ebert Stiftung: Institucionální reforma EU po summitu v Laekenu-perspektivy,
problémy, Praha, duben, účast: Hana Borovičková



Konference LGSP-CE (Local government Support Program – Central Europe), Maďarsko,
Budapešť, květen, účast: Petra Sýkorová



5. výročí založení Asociace občanských poraden, Praha, květen, účast: Marie Bednářová



Občan a radnice – konflikt nebo partnerství?, konference, Praha, květen, účast: Ivana Zdráhalová



Etické forum – seminář „Gender studies“, lektor Jiřina Šiklová, Liberec, květen, účast: Jitka

Lochmanová


Region soudržnosti NUTS II Praha a jeho příprava na vstup do EU, seminář, Praha, červen,
účast: Ivana Zdráhalová



Vzdělávání veřejné správy, Německo, Drážďany, Míšeň, červen, účast: Hana Borovičková



NISPA a NISPAcee – setkání s americkými partnery, UK, CEFES Praha, červen, účast: Jana




Voldánová



Presentace společnosti na Jugoslávské ambasádě pro delegaci starostů z Černé hory, Praha,
srpen, účast: Marie Bednářová, Koos Roos



Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce, Olomouc, srpen, účast: Jana Voldánová



ENTO - jednání řídícího výboru, Francie, Strasbourg, září, účast: Jana Voldánová



Zahraniční rozvojová pomoc- výzva pro nastupující dárce, Praha, MZV ČR, září, účast: Jana

ENTO – výroční konference, Francie, Paříž, červen, účast: Marie Bednářová, Jana Voldánová

Voldánová


Metody a techniky vzdělávání, seminář, Čelákovice, září, Stanislava Režňáková, Petra

Sýkorová, Ondřej Čihák


Nispacee – Vzdělávání k prevenci korupce, pracovní skupina, Polsko, Bialystok, září, účast: Jana

Voldánová


International Programs Office Canadian Urban Institut - příprava projektu, Praha, září, účast:

Marie Bednářová, Jana Voldánová

Výroční zpráva za rok 2002 společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.

21

OSTATNÍ AKTIVITY – vzdělávání zaměstnanců



Presentace společnosti pro delegaci starostů z Rumunska, Praha, září, účast: Marie Bednářová



Program SOCRATES, seminář „Evropská integrace, xenofobie, aktivní občanství a vzdělávání
dospělých“, Malta, říjen, účast: Petra Sýkorová



Presentace společnosti pro SMO - delegace starostů ze Srbska, Praha, říjen, účast: Marie

Bednářová, Jana Voldánová, Hana Borovičková


EU SOCRATES - vzdělávací program, Nediskriminace, Francie, Lyon, září, účast: Petra

Sýkorová


Expertní výbor CERT-ACO, Kladno, říjen, účast: Marie Bednářová



Stáž expertů z MV ČR v rámci projektu MATRA, Nizozemí, Haag, říjen, účast: Jana Voldánová



Zvláštní účetní případy v neziskových organizacích, Audita, Praha, listopad, účast: Dagmar

Neužilová


Studijní cesta v rámci projektu Urban Institut Canada, Toronto, listopad, účast: Jana

Voldánová



Účetní závěrka, Audita Praha, prosinec, účast: Jaroslava Veinerová

 MATRA - „Příručka člena zastupitelstva obce“- prezentace, Kaiserštejnský palác, Praha,
prosinec, účast: Marie Bednářová, Jana Voldánová, Ondřej Čihák, Ivana Zdráhalová, Lenka Grusová,

Petra Sýkorová, Dagmar Neužilová
22
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – výkazy zisku a ztrát

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍA
a) Obecně prospěšná společnost měla v roce 2002 jen příjmy a výdaje vztahující se
k hlavní činnosti, o doplňkové činnosti neúčtovala.
b) Roční účetní závěrka:
Vybrané údaje z výkazu zisku a ztrát VCVS ČR, o.p.s.:

VÝNOSY

Hlavní Správní
činnost činnost Celkem
(tis. Kč)

(tis. Kč)

(tis. Kč)

1012

42

17091
42

121
3

121
3

46

46

Tržby z prodeje služeb 16079
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Kurzové zisky
Tržby z prodeje
majetku
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

343
16590

343
16590

Hlavní
činnost

NÁKLADY

(tis. Kč)

Spotřeba energie
Spotřeba ostatních
neskladovatelných dodávek
Opravy a udržování
Cestovné

905

905

24
13815
11108

24
13990
11693

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

Ostatní nepřímé daně a
poplatky
Odpis nedobytné
pohledávky
Kurzové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Zůstatková cena prodaného
majetku
Poskytnuté příspěvky

Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z přijmu

Hospodářský výsledek

34236

1231
124
90
234

Zákonné sociální náklady

1012

50

(tis. Kč)

90
234

Zákonné sociální pojištění

33224

(tis. Kč)

1181
124

Spotřeba materiálu

Mzdové náklady

VÝNOSY CELKEM

Správní
činnost Celkem

175
585

2580
172

204

2784
172

2

2

41
11

41
11

2
1

2
1

176

176

30

30

11

11

NÁKLADY CELKEM

30507

1014

31521

Hlavní činnost

Správní činnost

Celkem

(tis. Kč)

(tis. Kč)

(tis. Kč)

2717

-2

2715
681

2036

-2

2034
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – rozvaha

V rozpočtu na rok 2002 bylo uvažováno s hospodářským výsledkem +250.000,- Kč, s tím, že takto
vytvořené zdroje budou použity na nákup automobilu. Ve skutečnosti bylo dosaženo hospodářského
výsledku +2.033.714,52,- Kč. Byly překročeny výnosy z vložného o 4.291 tis. Kč a výnosy
z projektů o 5.898 tis. Kč. V závislosti na překročené výnosy byly náklady překročeny téměř ve
všech kategoriích.

Vybrané údaje z rozvahy VCVS ČR, o.p.s.:
AKTIVA

Tisíce Kč

Stálá aktiva
Oprávky k dlouhodobému drobnému
nehmotnému majetku

292
- 292
2750

Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

3156

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

141

Oprávky k movitým věcem a souborům
movitých věcí

-1845

Oprávky k drobnému dlouhodobému
majetku

-3156

STÁLÁ AKTIVA CELKEM

1046

Oběžná aktiva
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Daň z příjmu
Jiné pohledávky
Pokladna
Ceniny
Bankovní účty

Tisíce Kč

Vlastní zdroje

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Materiál

PASIVA
Vlastní jmění

433

Fondy

1460

Účet hospodářského výsledku

2034

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM

3927

Cizí zdroje
10
157
230
5
1

Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Závazky k zaměstnancům
Závazky k inst.soc.zabezp.a zdrav.poj.

4
320

Daň z přijmu

138
41

Výdaje příštích období

Ostatní přímé daně
Výnosy příštích období

561
111
60
583
219
681
122
146
584

Dohadné účty pasivní

1054

OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM

-9
3344
7002

CIZÍ ZDROJE CELKEM

4121

AKTIVA

8048

PASIVA

Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní

2567
194

8048

Rezervní fond společnosti se v roce 2002 zvýšil o hospodářský výsledek za rok 2001 ve výši 28.455,46,- Kč
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – výrok auditora

c) Výrok auditora
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – přehled o peněžních příjmech a výdajích

d) Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Položka

Částka

Text

(tis. Kč)

+1777

P.

Stav peněžních prostředků včetně peněžních ekvivalentů na počátku roku

A.

Čistý peněžní tok z příslušných činností

Z.

Hospodářský výsledek po zdanění za účetní jednotku jako celek

+2034

A.

Úpravy o nepeněžní operace

+2169

Oprávky ke stálým aktivům

+446

+97

Změna zůstatků rezerv
Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a výnosů a dohadných účtů

+2072

Úpravy oběžných aktiv

-1723

Změna stavu pohledávek
Změna krátkodobých závazků
Změna stavu zásob

-361
-1358
-4

Změna stavu krátkodobého finančního majetku
B.

Investiční činnost

-619

Změna stálých aktiv
Nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek

0
+619

Finanční majetek
Komplexní (dlouhodobý) pronájem
Úhrada pohledávek z dlouhodobého pronájmu
C.

Finanční činnost

-28

Změna stavu dlouhodobých závazků
Sníženi nebo zvýšení dlouhodobých úvěrů
Snížení nebo zvýšení ostatních dlouhodobých závazků
Zvýšení nebo snížení vlastních zdrojů z vybraných operací

-28

Změna stavu jmění

26

Změna stavu fondů

-28

D.

(R-P-A-B-C)

-68

R.

Stav peněžních prostředků na konci účetního období

+2746
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – výnosy, fondy, stav a pohyb majetku

e) Výnosy společnosti:
Výnosy spojené s hlavní činností:
Úroky
Kurzové zisky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Provozní dotace ze státního rozpočtu
Provozní dotace z rozpočtu cizích zemí
Dotace z rozpočtu ostatních ministerstev
Provozní dotace z rozpočtu místní samosprávy

41692,14
3171,26
121032,30
46000,-343738,65

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

2352000,-13191370,02
703409,94
343111,60

Kč
Kč
Kč
Kč

f) Fondy společnosti:
Rezervní fond
Počáteční stav
Převod z nerozděleného zisku roku 2001
Konečný stav

1431490,63 Kč
28455,46 Kč
1459946,09 Kč

g) Stav a pohyb majetku společnosti:
Dlouhodobý nehmotný majetek:
Počáteční stav
Přírůstek
Úbytek
Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek:
Počáteční stav
Přírůstek
Úbytek
Konečný stav
Pohledávky:
Počáteční stav
Přírůstek
Úbytek
Konečný stav
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292359,-0
0
292359,--

Kč
Kč
Kč
Kč

5428097,41
1003308,80
384433,87
6046972,34

Kč
Kč
Kč
Kč

1076756,18
13822903,13
14182279,11
717380,20

Kč
Kč
Kč
Kč
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ – stav a pohyb majetku, členění nákladů

Krátkodobý finanční majetek:
Počáteční stav
Přírůstek
Úbytek
Konečný stav
Přechodné účty aktivní:
Počáteční stav
Přírůstek
Úbytek
Konečný stav

1777624,76
41753785,72
40786088,63
2745321,85

Kč
Kč
Kč
Kč

355949,19
3529524,52
355949,19
3529524,52

Kč
Kč
Kč
Kč

978939,78
28578287,26
27220184,92
2337042,12

Kč
Kč
Kč
Kč

682691,90
1884193,68
782554,40
1784331,18

Kč
Kč
Kč
Kč

Stav a pohyb závazků:
Krátkodobé závazky
Počáteční stav
Přírůstek
Úbytek
Konečný stav
Přechodné účty pasivní
Počáteční stav
Přírůstek
Úbytek
Konečný stav

h) Členění nákladů celkem na jednotlivé činnosti:
Náklady celkem

32202622,21 Kč

Z toho náklady na doplňkovou činnost
Z toho náklady na správní činnost
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0 Kč
1013704,26 Kč
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