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„Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak 
bychom myslili.  
Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich 
na vlastní útraty, tohoto tak lidumilného 
účelu. Vždyť jaký půvab má pro šlechetná 
srdce a rytířské povahy v dnešním sobeckém 
století to, že mohou vzdorovat stejným 
nebezpečím jako voják – a při tom docela 
dobrovolně vykonávati poslání míru 
a útěchy.“ 

- Henri Dunant, Vzpomínka na Solferino -

Červený kříž vznikl a existuje proto, aby spojil 
sílu, um i prostředky těch, kteří se dobrovolně 
dají do jeho služeb ve jménu vznešeného 
ideálu humanity. 

- Dr. Marek Jukl, Ph.D., prezident ČČK

Společnost Český červený kříž je 
HUMANITÁRNÍ SPOLEK působící na celém 

území ČR. Působí zejména v oblasti 
humanitární, sociální a zdravotní. 

Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je 

ČČK je jedinou STÁTEM UZNANOU národní společností Červeného kříže na území ČR ve smyslu 
mezinárodního práva. Jeho postavení je upraveno zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku 

a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži. 

Základem činnosti je DOBROVOLNÁ SLUŽBA ČLENŮ zaměřená na poskytování pomoci bez 
očekávání zisku, čímž se přihlašuje k základním PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE a zavazuje 

se usilovat o jejich naplňování. 

ČČK podle tohoto zákona plní zejména tyto úkoly: 
» působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby 
» působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případě katastrof 

a jiných mimořádných událostí 
» poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby 
» šíří znalost Ženevských úmluv. 

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako  
jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. 

Český červený kříž navazuje na své předchůdce - NA VLASTENECKÝ POMOCNÝ SPOLEK PRO 
KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ, který byl založen 5.září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na 
světě, a na ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, který byl založen 6.února 1919 PhDr. ALICÍ 
MASARYKOVOU – 26.11.2016 JSME SI PŘIPOMNĚLI 50 LET OD JEJÍHO ÚMRTÍ. 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ vznikl rozdělením ČSČK jako jeho nástupnická organizace v ČR. Ministerstvem 
vnitra ČR je registrován pod čj. VS/1-20998/93-R ze dne 10. 6. 1993. 

Základním prvkem organizační struktury Českého červeného kříže jsou MÍSTNÍ SKUPINY ČČK. Jejich 
orgány jsou valná hromada (shromáždění všech členů Místní skupiny), představenstvo a revizoři. 
Každá MS ČČK má určenu svou oblast působnosti (zpravidla obec, resp. její část).  

Místní skupiny v dané oblasti (registrované u Oblastní výkonné rady ČČK) tvoří OBLASTNÍ SPOLEK 
ČČK. Orgány OS ČČK jsou: valné shromáždění Oblastního spolku (jeho členy jsou delegáti volení 
Místními skupinami), Oblastní výkonná rada a Dozorčí rada. 

Oblastní výkonná rada zřizuje Úřad Oblastního spolku ČČK, jako odborný orgán OS ČČK.  

Každý OS ČČK má určenu svou oblast působnosti (zpravidla okres, resp. městský obvod).  
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Oblastní spolek Českého červeného kříže v Prachaticích  ve své současné podobě vznikl 1. ledna 1994, 
jeho předchozí tváře – ať už jde o Okresní výbor Československého červeného kříže nebo dokonce Rotes 

kreuz ☺ - se však během let působení staly nedílnou součástí spolkového života v Prachaticích.  

 

 

 

Mgr. Zuzana Pelikánová, DiS., ředitelka Úřadu OS ČČK PT 

Ing. Silvie Janošťáková, DiS., předsedkyně Oblastní výkonné rady, delegátka  
Jana Teringlová, místopředsedkyně Oblastní výkonné rady 

Členové Oblastní výkonné rady 
Pavlína Mourycová, Hana Melichnová, Mgr. Jana Benešová, Michal Škopek, Kateřina Bártová 

 

Petra Jurnečková, předsedkyně dozorčí rady, 
členky dozorčí rady Kateřina Pěstová, DiS. a Mgr. Věra Šicnerová, DiS. 

 a samozřejmě všichni naši členové a dobrovolníci! 

 

V roce 2021 působily při OS ČČK Pt místní skupiny ČČK Lažiště  a Prachatice. 

V tomto roce jsme měli přesně 62 členů a blíže neurčitelný počet dobrovolníků. 

 

 

Název: Oblastní spolek ČČK Prachatice  

 (OS ČČK PT) 

Právní forma: pobočný spolek zapsaný ve 
spolkovém rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 39600 

IČO: 00 425 907 

Číslo registrace: 28 – VR ČČK 

Zákon: č.126/1992 Sb., o ochraně znaku 
a názvu Červeného kříže 
a o Československém červeném 
kříži 

Telefon: 724 367 840 

E-mail: prachatice@cervenykriz.eu 

Skype: os.cck.prachatice  

Web:   www.cervenykriz.eu/prachatice 

Datová schránka: 4fqc8y9 

 

 

 

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK Prachatice: 

» poskytuje humanitární, 
zdravotní a sociální služby občanům 

» organizuje bezpříspěvkové dárcovství 
krve, nábor a oceňování dárců krve, 

» provádí výuku první předlékařské 
pomoci dětí, mládeže i dospělých, 

» pořádá osvětové akce v oblasti první 
pomoci. 

 

 
V roce 2021 jsme udrželi své aktivity, byť 

někdy v omezené podobě nebo online,  
ať šlo o školení první pomoci, kroužek 
mladých zdravotníků, dárcovství krve 

nebo „běžných“ mimořádných událostí. 
Pandemie však dala naší činnosti další 

rozměr a zároveň i nový směr. 

Děkujeme všem dobrovolníkům  
a těšíme se na viděnou! 
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Výuka první pomoci dětí, mládeže a dospělých 

Soutěže mladých zdravotníků byly bohužel zrušeny � 

MLADÝ ZDRAVOTNÍK – zájmové vzdělávání pro účastníky ve věku 6-26 let. Více v kapitole „Realizované projekty.“ 

Táborosoustředění mladých zdravotníků (19.-23.7.)  - pobytová akce pro děti (6-15 let) zahrnuje teoretickou 
a hlavně praktickou výuku první pomoci a dalších témat z oblasti humanitární činnosti, a to poutavou formou her, 
zážitků a ukázek. Součástí byla také práce v terénu. Zúčastnilo se 21 dětí. Více v kapitole „Realizované projekty.“ 

Projektové dny  – díky projektu Neformální vzdělávání Šumavsko proběhlo celkem 10 vzdělávacích akcí pro mladé 
zdravotníky. Více v kapitole „Realizované projekty.“ 

Vítání léta ve Starých Prachaticích, Sousedská slavnost v Lenoře, Dětský den Skláře – během akcí pro veřejnost 
jsme předvedli ukázky první pomoci, návštěvníci si různé postupy také prakticky vyzkoušeli. 

Světový den první pomoci (10.9., 15.9.) – osvětová akce určená široké veřejnosti, pořádaná u příležitosti 
Světového dne první pomoci. Více v kapitole „Realizované projekty.“ 

Branný závod ve Starých Prachaticích – zajistili jsme soutěžní stanoviště zdravovědy.  

          

Dárcovství krve 

Webinář a výstava Bezpříspěvkové dárcovství krve na Prachaticku (květen až červen)  – ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Prachatice a MAS Šumavsko  přiblížilo historii a význam dárcovství krve. 

V tomto roce jsme zajistili celkem 16 svozových autobusů z různých míst okresu Prachatice (Prachatice, Vlachovo 
Březí a Husinec, Vimperk a Čkyně, Volary, Lhenice a Netolice).  

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve (16.11.) – Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce krve, kteří 
věnovali krev již 10x, 20x, 40x, 80x, 120x a 160. Oblastní spolek uděluje Bronzovou medaili Prof. MUDr. Jana 
Janského (10 odběrů), Stříbrnou medaili Prof. MUDr. Jana Janského (20 odběrů), Zlatou medaili Prof. MUDr. Jana 
Janského (40 odběrů) a Zlatý kříž III. třídy (80 odběrů).  

Bronzová medaile – 26 dárců Stříbrná medaile – 17 dárců Zlatá medaile – 27 dárců Zlatý kříž – 4 dárci 

 

     
 

Zdravotnické dozory, školení první pomoci 

Vzhledem k pandemické situaci se mnoho akcí nekonalo, po určitou dobu nebylo možné ani pořádat kurzy první 
pomoci. Celkem jsme nakonec zrealizovali 7 kurzů první pomoci v různých normách, kterých se zúčastnilo 89 
frekventantů. Zdravotnický dozor jsme poskytovali na 9 kulturních a sportovních akcích – mj. Vltava Run, Festival 
piva v Prachaticích, soutěže SDH a mistrovství v badmintonu v Českém Krumlově. 
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Sociální a doprovodné služby;  vzdělávací a osvětová činnost 

Den proti rakovině (29.9..) – Členové ČČK aktivně spolupracují i na sbírce Ligy proti rakovině. Za spolupráci 
děkujeme také ZŠ Zlatá stezka 240 a Městu Prachatice. Letošní výtěžek sbírky na Prachaticku byl celkem 7.076 Kč 
(Prachatice 4.920 Kč, Lažiště 2.156 Kč). 

Světluška (10.9.) – Během sbírky pro Nadační fond Českého rozhlasu jsme vybrali 12.655 Kč (Prachatice 10.831 Kč, 
Lažiště 1.824 Kč). 

Lažiště - Členové MS ČČK se pravidelně scházejí každý týden, pořádají každý měsíc večer se zpěvem, navštěvují 
místní seniory, navštěvují nemocné a pečují o veřejná prostranství (autobusová zastávka). Uspořádali oslavu MDŽ.  

S jistotou do obtížných situací – semináře určené seniorům či lidem se zdravotním postižením, 
kterých se zúčastnilo celkem 47 dospělých posluchačů. Tématem byla jak první pomoc, tak 
mimořádné události. Účastníci byli seznámeni také s možností registrace do informačního SMS 
systému.  

Nesmí chybět respekt, úcta a hlavně pomoc – semináře určené seniorům, lidem se zdravotním 
postižením a osobám o ně pečující, kterých se zúčastnilo celkem 32 posluchačů. Během semináře 
se účastníci učili, jak pečovat o seniora se ztíženou hybností či osobu se zdravotním postižením s 
ohledem na všechna specifika (fyzická manipulace, polohování, tělesná obsluha, komunikace s 
handicapovaným). Účastníci si mohli také vyzkoušet různá postižení ve speciálním 
gerontoobleku a za pomoci dalších simulačních pomůcek. 
 

       

 

Dobrovolnictví a krizová připravenost 

Po vyhlášení nouzového stavu v ČR, k němuž došlo s cílem omezit šíření nemoci COVID-19, se Český červený kříž 
jako podpůrná organizace veřejné správy, zapojil do pomocných a preventivních aktivit na území ČR. 

Oblastní spolek ČČK Prachatice opět nabídl dovoz nákupů či vyzvednutí léků seniorům a lidem z ohrožených 
skupin. 

Naše členky pracovaly jako zdravotnice očkovacího centra a v nemocnici v Prachaticích, zapojili jsme se i do 
testování ve firmách. 

Tornádo – člen HJ se zapojil ve spolupráci s OS ČČK ČB, v obcích Moravská Nová Ves a Lužice. Pracoval při 
monitoringu potřeb zasažených lidí a distribuce materiální pomoci. 

M72 – Mobilní týmy ČČK – naši členové vypomáhali v nemocnicích Stod a Domažlice během covidové krize, 
velitelka HJ pracovala jako krajský koordinátor týmů z celého Jihočeského kraje. 

Materiální pomoc – díky daru Procter&Gamble a spolupráci s Rodičovským programem Semafor Portus 
Prachatice, o.p.s. jsme podpořili rodiny v nouzi. 
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Humanitární jednotka 

Český červený kříž působí mj. v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva. Humanitární jednotky ČČK, které jsou 
hlavním nástrojem pomoci ČČK při mimořádných událostech a krizových situacích, byly zřízeny v roce 2001. ČČK je 
zařazen do tzv. druhosledové pomoci, kdy poskytuje pomoc občanům po zásahu IZS. 

OS ČČK PT je členem krizového štábu ORP Prachatice, který zasedá, když je vyhlášen stav nebezpečí. Spolupráce 
ORP Prachatice s ČČK PT je součástí krizového plánu. 

Humanitární jednotka se skládá z dobrovolníků zařazených ve čtyřech sekcích (zdravotnická, humanitární, 
psychosociální, technická), v jejím čele stojí velitel. 

V letošním roce se humanitární jednotka zapojila do dvou mimořádných událostí, v době klidu se vzděláváme: 

++  Covid-19 a Tornádo – do osobní pomoci se zapojili zejména členové humanitární jednotky.   

++  Mezinárodní humanitární právo – akreditovaný kurz 

++  Kynologické cvičení – jako figuranti se členové HJ zúčastnili kynologického cvičení v Nové Peci 
 
 

Realizované projekty OS ČČK Pt 
 
Světový den první pomoci (Ministerstvo obrany, Zdravé město Prachatice, Město Vimperk) - osvětová akce 
určená široké veřejnosti, pořádaná u příležitosti Světového dne první pomoci, proběhla 10.9. v Prachaticích a 15.9. 
ve Vimperku. Celkem se zúčastnilo odhadem 535 návštěvníků, na zajištění akce se podílelo na 54  pracovníků 
a dobrovolníků. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí veřejnosti o oblasti branné výchovy (první pomoc, civilní 
ochrana), zapojit děti do výuky první pomoci u dospělých a tím zlepšit jejich dovednosti dětí v oblasti předlékařské 
první pomoci a civilní ochrany, zvýšit motivaci dětí pokračovat v činnosti. 

Dobrovolníci ČČK, mezi nimi i žáci ZŠ Vodňanská, ZŠ Národní, mladí zdravotníci ČČK a ZŠ TGM Vimperk seznámili 
příchozí s postupy první pomoci u popálenin, odřenin, zlomenin, pokousání psem nebo cizího tělesa v ráně. 
Nezapomněli jsme ani na resuscitaci s využitím automatického externího defibrilátoru. 

O pomoci zraněným či nemocným lidem se účastníci dozvěděli i od záchranářů ZZS. Policie ČR se věnovala tématu 
dopravní bezpečnosti, autonehodám a využití služebních psů, shlédli jsme i vybavení. Ukázku vybavení 
a transportu připravila Horská služba ČR. Členové Jihočeské záchranné kynologické brigády se akce zúčastnili i se 
svými psími pomocníky a převedli nejen vyhledávání osob. Zajímavé informace z oblasti drogových služeb pak 
návštěvníkům poskytl Prevent 99 a pracovníci Kontaktního centra. Nezapomněli jsme ani na význam dárcovství 
krve a jeho důležitost.  

Jako doplnění zde byla k prohlédnutí vozidla a technika Hasičského 
záchranného sboru, Horské služby ČR, Městské policie Vimperk, Policie ČR 
a Zdravotnické záchranné služby.  
     

       

Kapka krve z Prachaticka (Jihočeský kraj, Město Prachatice, Vimperk, Netolice, Vlachovo Březí, Lhenice, Čkyně, 
Lenora, Volary, Husinec, Vitějovice) - cílem projektu je vytvořit stabilní základnu dobrovolných dárců krve, zvýšit 
informovanost veřejnosti o BDK pomocí akcí a distribuce propagačních materiálů, zajistit důstojné slavnostní 
vyhodnocení a poděkování BDK. Součástí projektu byla výstava, webinář a den otevřených dveří pro veřejnost a 
předání plaket prof. MUDr. Jana Janského. 
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Pomoc v době pandemie covid-19 (Fond humanity Českého červeného kříže) – Naši členové pracovali jak 
v očkovacím centru, tak v nemocnici Prachatice. V rámci projektu „M72 – Mobilní týmy ČČK“  členové vypomáhali 
v nemocnicích Stod a Domažlice během covidové krize, velitelka HJ pracovala jako krajský koordinátor týmů 
z celého Jihočeského kraje. 

Mladý zdravotník (Jihočeský kraj, ČEPS, Nadace ČEZ, Město Prachatice) - Cílem projektu byla realizace 
komplexního zájmového vzdělávání v oblasti laické první pomoci. V měsících lednu až červnu 2021 se pravidelného 
vzdělávání účastnilo 13 účastníků. Vzhledem k epidemiologické situaci a nařízením vlády probíhal kroužek na jaře v 
online formě, prezenčně pokračoval opět od června za bezpečnostních opatření (ochranné prostředky, v maximální 
míře výuka venku). Ve dnech 12.-16.7. byl příměstský tábor, 18.-23.7. proběhlo týdenní soustředění mladých 
zdravotníků na Zadově. 

Od září 2021 jsme navázali na pravidelné schůzky, je přihlášeno 16 účastníků, z toho 10 dětí pokračuje z loňského 
roku. Schůzky byly k 22.11. přerušeny z důvodu epidemiologické situace, pokračujeme však online formou – děti s 
lektorkou se spojují pomocí platformy Google Meet. 

Celkem se zájmového vzdělávání tedy v roce 2021 účastnilo 19 dětí. Náplní kroužku je praktická první pomoc, 
didaktické hry, příprava pro zdravotnické kurzy. Byla i výuka záchrany tonoucího. 

Účastníci projektu se podíleli také na sbírce Světluška, Den proti rakovině, oceňování dárců krve. Na akcích Světový 
den první pomoci v Prachaticích a ve Vimperku připravili ukázkové stanoviště první pomocí včetně maskování 
poranění. Soutěžní stanoviště první pomoci děti připravily na branných závodech v Prachaticích a ve Starých 
Prachaticích. 

O podzimních prázdninách jsme vyrazili do datacentra Wedos v Hluboké nad Vltavou. V bývalém krytu civilní 
obrany jsme si mohli zevrubně prohlédnout, na čem ty internety vlastně běží a že za naším kliknutím stojí spousta 
techniky. Odměnou za vzorné chování byly mladým zdravotníkům zákusky z místní kavárny. 

 
 

     

 

Letní kempy (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 

Ve spolupráci s OS ČČK Písek jsme zrealizovali 3týdenní kempy, jichž se zúčastnilo 
celkem 57 dětí.  Lektoři se dětem věnovali ve studijních skupinách, které byly vytvořeny 
s ohledem na věk, stupeň vzdělávání, zájmy a znalosti. Teoretickou část vždy doplnily 
zážitkové aktivity nebo exkurze (Laser Aréna, záchrana tonoucích, BESIP, 
meteorologická stanice ČHMÚ, Městská policie, Horská služba, Safari park). Společné 
aktivity byly vždy připraveny tak, aby se střídaly pohybové aktivity, prožitkové, vyžadující spolupráci nebo logickou 
úvahu. Respektovaly také fyzické možnosti dětí, byly zařazeny i aktivity volnočasové, které podpořily duševní 
pohodu dětí. 
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Letní workshop Mladý zdravotník (Evropská unie – Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj 
a vzdělávání; MŠMT; MAS Šumavsko, projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice II) 

Týdenní workshop proběhl 12.-16.7., náplní byla jak teorie, tak praxe. Hlavním tématem byla první pomoc 
a zdravověda (např. oběhová soustava, krevní tlak, práce s tonometrem, kardiopulmonální resuscitace, kostra, 
úrazy páteře, zlomeniny…), vždy jsme doplnili pohybové a volnočasové aktivity - Záchrana tonoucích (teorie i praxe 
v bazénu), venkovní aktivity v Areálu lesních her, Prohlídka Kralovy vily, seznámení s historií místa a města. 
Interaktivní hra „gamebook“ na téma první pomoci a zdravovědy. Zúčastnilo se 14 dětí. 

   

 

Neformální vzdělávání MAS Šumavsko (Evropská unie – Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, 
vývoj a vzdělávání; MŠMT; MAS Šumavsko) - Projektovým záměrem je podpořeno zkvalitňování neformálního 
vzdělávání, vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací a dobrovolných pracovníků v neformálním 
a zájmovém vzdělávání, a to skrze sdílení jejich zkušeností a jejich vzájemnou spolupráci. Díky partnerství 
v projektu MAS Šumavsko mohli naši pracovníci absolvovat tyto vzdělávací aktivity: 

++  Vzdělávací kurzy – kurz Mezinárodní humanitární právo 

++  Sdílení zkušeností – navštívili jsme spřáteleno organizace Horskou službu ČR, kde jsme s průvodci-vzdělavateli 
sdíleli zkušenosti i dobrou praxi v práci s dětmi. 

++  Zavádění nových metod ve vzdělávání – pod vedením profesionálního lektora se naše pracovnice zaškolily ve 
vedení vzdělávání online formou. 

++  Projektové dny připravily lektorky pro děti z kroužku Mladý zdravotník. Navštívili jsme stanici Horské služby na 
Zadově, kde se děti seznámily s první pomocí u úrazů typických v zimě. Dozvěděly se mnoho zajímavého 
o lavinách a vyzkoušely si i hledání s pomocí lavinového vyhledávače. 

Druhý projektový den nás zavedl do minizoo v Putimi u Písku. S dětmi jsme si zopakovali první pomoc u různých 
poranění způsobených zvířaty a od provozovatelky Jany Kozákové se dozvěděli i mnoho zajímavostí z jejich 
života. Třeba že klokaní máma v nebezpečí vyhodí mládě z vaku a zachraňuje vlastní život.  

Společně jsme i zahájili letní prázdniny. Navštívili jsme cvičiště Základní kynologické organizace Prachatice, 
zopakovali si první pomoc u pokousání, a seznámili se s principy výcviku psů. Předsedkyně Lea Šveráková 
s kolegyní nám předvedly i to, jak vypadají soutěžní úkoly pro psy, a zodpověděly mnoho otázek. 

Další den jsme navštívili sociálně terapeutické dílny Spolku Slunečnice ve Vimperku. Poznali jsme tak, co 
znamená zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a že výroba keramiky není žádná snadná věc. 

Mimo klubovnu se naši mladí zdravotníci vydali za kolegy z Vodní záchranné služby ČČK. Na souši se dozvěděli 
mnoho zajímavostí z činnosti VZS, zopakovali si KPR a nacvičili si záchranu tonoucího s pomůckami. Ve vodě pak 
došlo i na praxi a všichni obstáli na 100%. Proto si vyhlídku z Vítkova Hrádku a sladkou odměnu zasloužili. 

Během dne zaměřeného přímo na první pomoc musely vyřešit několik zapeklitých oříšků ze zdravovědy. Samy si 
pak výrobu poranění vyzkoušely – samostatně si navzájem namaskovaly různá poranění, která i určovaly 
a prakticky předváděly postupy první pomoci.  
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Fotogalerie 
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Finanční zpráva 
 

ROZVAHA 
ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2021 (v celých tisících Kč) 

   

 Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

Aktiva   

A. Dlouhodobý majetek celkem 241 241 

I. Oprávky k dlouhodobému majetku -241 -241 

B. Krátkodobý majetek celkem 535 675 

I. zásoby celkem 0 0 

II. pohledávky celkem 3 4 

III. krátkodobý finanční majetek celkem 520 661 

IV. jiná aktiva celkem 12 10 

Aktiva celkem 535 675 

   

Pasiva   

A. Vlastní zdroje celkem 438 430 

I. jmění celkem 205 438 

II. výsledek hospodaření celkem 233 -8 

B. Cizí zdroje celkem 97 245 

III. krátkodobé závazky celkem 76 240 

IV. jiná pasiva 21 5 

Pasiva celkem 535 675 

   

 
 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA     
 

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu  ke dni 31.12.2021  (v celých tisících Kč) 

      

A. Náklady   B. Výnosy   

Spotřebované nákupy 405  Tržby za vlastní výkony a za zboží 302  

Služby 277  Jiné ostatní výnosy 2  

Osobní náklady  364  Přijaté příspěvky zúčt. mezi org. složkami 237  

Ostatní náklady 9  Přijaté příspěvky (dary) 427  

   Přijaté členské příspěvky 9  

   Provozní dotace 70  

Náklady celkem 1 055  Výnosy celkem 1 047  

      

C. Rozdíl   Rozdíl (výnosy - náklady) -8  

      
 

Oblastní spolek ČČK Prachatice nakládá s majetkem a hospodaří v souladu se Stanovami, hlava III. Prostředky 
k hrazení nákladů na svoji činnost získává členskými a jinými příspěvky, dary, odkazy, sbírkami, fondy 
a nadacemi, výnosy z vlastního majetku a činnosti, výnosy z vlastní hospodářské činnosti, dotacemi 

a subvencemi. 

V roce 2021 jsme investovali do rozvoje organizace z vlastního 
jmění nastřádaného díky výnosům minulých let. 
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DONÁTOŘI V ROCE 2021: 

ČEPS  

ČSOB 

Fórum dárců   

Jihočeský kraj 

MAS Šumavsko 

Město Husinec 

Město Netolice 

Město Prachatice 

Město Vimperk 

Město Vlachovo Březí 

Město Volary 

Městys Lhenice 

Ministerstvo obrany ČR 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Nadace ČEZ   

Nadace rozvoje občanské společnosti 

Nadační fond Tesco 

Obec Čkyně 

Obec Lenora 

Obec Vitějovice 

 

Co říci úplným závěrem?   DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ČLENŮM 
I DOBROVOLNÍKŮM, BEZ JEJICHŽ POMOCI BYCHOM NEZAJISTILI ŽÁDNOU 

Z ČINNOSTÍ. Děkujeme také našim partnerům a sponzorům, autorům 
fotografií i těm, kdo naše akce podpořili finančně, materiálně, dobrou 

radou nebo osobním přispěním. 

Do všech našich 
aktivit se může 

zapojit každý, kdo má 
zájem přispět svou 
troškou ke zlepšení 

života i prostředí, kde 
žijeme. 

  
POMOZTE NÁM 

POMÁHAT. 
 


