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Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s.
Spolek pro rozvoj turistické oblasti Pardubicko
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Spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. je organizace 
založená na podporu rozvoje cestovního ruchu v turistické 
oblasti Pardubicko. 

Spolek byl založen k 1. červenci 2017 na základě shody 
zakládajících členů. Mezi tyto zakládající členy patří: Statutární 
město Pardubice, MAS Region Kunětická hora, MAS 
Bohdanečsko, MAS Holicko a MAS Železnohorský region. 

Za svůj cíl si Spolek klade propagaci celé oblasti Pardubicko a 
také propagaci co možná nejširší nabídky turistických produktů. 

Spokojenosti návštěvníků oblasti Pardubicko chce Spolek 
dosáhnout důrazem na kvalitu poskytovaných služeb a také 
síťováním a propojováním aktérů cestovního ruchu v oblasti 
Pardubicko. 

O nás
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Účel a poslání Spolku

Účel Spolku vychází a navazuje na Koncepci cestovního ruchu 
pro turistickou oblast Pardubicko schválenou v roce 2016 
Statutárním městem Pardubice a Deklaraci o partnerství a 
spolupráci v rámci Kraje Pernštejnů, která je naplňována od 
roku 2016.

Účelem Spolku je propojení subjektů veřejného, soukromého a 
neziskového sektoru, přispívat k rozvoji cestovního ruchu v 
turistické oblasti Pardubicko a k vytvoření fungující spolupráce 
vedoucí k obohacení cestovního ruchu v oblasti.

Posláním Spolku je sdružování, spolupráce a společná 
propagace oblasti, prosazování společných zájmů v oblasti 
cestovního ruchu, včetně zlepšení kvality vedoucí ke zvýšení 
ekonomického prospěchu v oblasti.

Co děláme

Prosazujeme, hájíme a koordinujeme společné zájmy našich 
členů. Našim členům poskytujeme servis v oblasti propagace, 
marketingu a reklamy.

Propagujeme turistické cíle a atraktivity oblasti Pardubicko. 
Vydáváme propagační materiály, provozujeme webový portál 
www.TOPardubicko.cz, účastníme se veletrhů cestovního ruchu 
a prezentačních akcí.

Spolupracujeme s naším partnerem na úrovní regionálního 
destinačního managementu – s Destinační společností Východní 
Čechy a taktéž spolupracujeme se všemi 7 turistickými 
informačními centry v oblasti Pardubicko.

Spolupracujeme s podnikateli v cestovním ruchu, místními 
organizacemi, zájmovými sdruženími a místní samosprávou.
Zprostředkováváme spolupráci mezi organizacemi, které jsou 
činné v cestovním ruchu, sportu a kultuře.

.

O nás
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Členové Spolku přijati Radou Spolku dne 19.12.2017 
Barocco sempre giovane o. p. s.
Dostihový spolek a.s.
Lokus Pardubice s.r.o.
Hotel Trim s.r.o.
Pardubický klub kouzel a magie z.s.
RETROMĚSTEČKO s.r.o. 
Sport Motion s.r.o.
Hotel Arnošt s.r.o.

Orgány Spolku
Předseda a místopředseda - statutární orgán 
Valná hromada - nejvyšší orgán
Rada - výkonný a rozhodovací orgán
Kontrolní výbor - kontrolní orgán

Zaměstnanci Spolku
Petra Pacholíková - ředitelka, plný úvazek
Martina Albrechtová - produktová manažerka, plný úvazek

Identifikační údaje
Pardubicko - Perníkové srdce Čech., z.s.
Klášterní 54, 530 02 Pardubice
IČO: 061 49 006

Zápis ve spolkovém rejstříku
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl L, vložka číslo 11330 ze dne 
16.6.2017. Poslední změna provedena dne 8.1.2018, změna se 
týká změny předsedy Spolku ke dni 19.12.2017, 
L11330/RD14/KSHK, Fj1134/2018/KSHK

Zakládající členové Spolku 
Statutární město Pardubice – zastoupeno Martinem Charvátem 
MAS Region Kunětické hory, z.s - zastoupen Jozefem Petrencem
MAS Bohdanečsko, z.s. – zastoupen Timonou Čermákovou
MAS Holicko, o.p.s. – zastoupena Michaelou Kovářovou
MAS Železnohorský region, z.s. – zastoupen Josefem Blažkem

Základní údaje
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Členové Rady Spolku 
Martin Charvát, Jakub Rychtecký, Martin Karas za Statutární 
město Pardubice, Jozef Petrenec za MAS Region Kunětické hory, 
z.s, Timona Čermáková za MAS Bohdanečsko, z.s., Michaela 
Kovářová za MAS Holicko, o.p.s. a Josef Blažek za MAS 
Železnohorský region, z.s.

Členové kontrolního výboru Spolku
Jiří Lejhanec a Jan Mazuch za Statutární město Pardubice, 
Kateřina Korejtková

Statutární orgán Spolku 
Jakub Rychtecký - předseda Spolku
Josef Blažek - místopředseda Spolku

Členové Valné hromady Spolku
Martin Karas za Statutární město Pardubice, Jozef Petrenec za 
MAS Region Kunětické hory, z.s, Timona Čermáková za MAS 
Bohdanečsko, z.s., Michaela Kovářová za MAS Holicko, o.p.s. a 
Josef Blažek za MAS Železnohorský region, z.s.

Základní údaje
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Stranou nezůstaly ani propagační materiály oblasti Pardubicko. 
Podařilo se vytvořit základní sadu tištěných materiálů, které 
budou do budoucna doplňovány o další tematické brožury dle 
zaměření cílových skupin návštěvníků.

Přesto, že příprava tištěných materiálů a tvorba obsahu webu 
byla hlavní náplní práce zaměstnanců Spolku, energie byla 
zaměřena i na síťování aktérů cestovního ruchu v oblasti. 

Intenzivní spolupráce byla navázána s Destinační společností 
Východní Čechy, Spolek byl zapojen do press tripu anglických 
novinářů. Spolek se také zaměřil na prezentaci oblasti při 
příležitosti Sportovního parku Pardubice.

Realizován byl také výjezdní seminář pro zástupce členů Spolku 
a informačních center v oblasti. Pozornost byla věnována 
potenciálu regionálních producentů Kraje Pernštejnů,  
komunikačnímu schématu v oblasti i kvalitě služeb. 

Začátkem listopadu došlo k oslovení aktérů cestovního ruchu s 
nabídkou členství ve Spolku. Zájem o činnosti Spolku a možnosti 
členství byl potěšující – na prosincové Radě Spolku došlo k 
přijetí 8 nových členů Spolku. 

Činnost Spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. byla 
zahájena v červenci 2017. První fáze činnosti byla zaměřena 
na chod Spolku coby nové organizace. Pozornost byla věnována 
formálním náležitostem spojeným s chodem nové organizace.

Od srpna 2017 byla pozornost věnována tvorbě a budování 
nové značky oblasti Pardubicko. Podařilo se vytvořit nové logo 
a jednotný vizuální styl. Značka byla navržena pro dlouhodobé
použití a je možné ji kombinovat s historickou i moderní 
tématikou, i v kontextu s různými činnostmi a je přijatelná pro 
širokou veřejnost. Smyčky v srdci připomínají tradiční zdobení 
perníku i různé cesty, po kterých se návštěvníci oblasti mohou 
vydat. 

Mimo tvorbu loga a vizuálního stylu byla činnost zaměřena na 
tvorbu nového webu, který uživatelky příjemným způsobem 
představuje to nejlepší z turistických atraktivit i širokou nabídku 
tipů na výlety. Mimo nové databáze cílů a výletů web obsahuje 
také kalendář akcí, který kombinuje položky celostátního 
systému CZeCOT s vlastní databází Spolku. Web byl spuštěn v 
polovině prosince 2017 a stejně tak i sociální sítě. 

Aktivity v roce 2017
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Elektronická komunikace v roce 2017 

Spuštění webu www.TOPardubicko.cz/cs a 
www.TOPardubicko.cz/en ke dni 15.12.2017
Spuštění sociálních sítí
www.twitter.com/TOPardubicko/ ke dni 17.12.2017
www.facebook.com/TOPardubicko/ ke dni 18.12.2017
www.instagram.com/topardubicko/ ke dni 18.12.2017
https://www.youtube.com/channel/UC4uErvglCTVW7lN9wNN2
JBg ke dni 17.12.2017

Prezentace, spolupráce

Sportovní park Pardubice 2017 (14. - 20. 8. 2017)
Press trip ve spolupráci s DSVČ (7. – 10. 9. 2017)
Poznáváme Kraj Pernštejnů (9. 10. 2017) akce pro zástupce 
členů Spolku a zástupce TIC v oblasti za účelem síťování, 
stanovení pravidel komunikace, představení oblasti a 
regionálních producentů, přednáška věnována ČSKS.
Spolupráce při vlajkovém projektu Kulturní a přírodní dědictví 
pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“, účast 
na semináři a workshopu pod záštitou DSVČ.

Ediční činnost v roce 2017 

Informační brožury v českém jazyce: 
Poznejte Pardubicko - formát A5, náklad 6.000 ks
Pardubicko s dětmi - formát A6, náklad 5.000 ks
Pardubicko netradičně - formát A6, náklad 5.000 ks

Informační brožury v anglickém jazyce:
Discover Pardubicko - formát A5, náklad 2.500 ks
Pardubicko with Children - formát A6, náklad 2.500 ks
Non-traditional Pardubicko - formát A6, náklad 2.500 ks

Skládací mapa v česko-anglické jazykové verzi:
Pardubicko TOP cíle / TOP Destination - formát A3 / A6, náklad 
10.000 ks

Vydání 1. tiskové zprávy informující o dosavadní činnosti vč. 
spuštení webu a sociálních sítí ke dni 20.12.2017 
https://www.topardubicko.cz/public/dokumenty/TZ_Spolek_Pa
rdubicko.pdf

.

Aktivity v roce 2017
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Projekty v udržitelnosti

Název projektu: Pardubicko - v cestovním ruchu si musíme 
pomáhat - společně za jeho udržitelný rozvoj

Regionální operační program NUTS Il Severovýchod; Smlouvu o 
poskytnutí dotace č. PU/0832/S; 
Doba udržitelnosti byla započata v červenci 2014.

Realizované projekty v roce 2017 

Název projektu: Podpora činnosti a provozu oblastní organizace 
cestovního ruchu Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s.

Dotace Pardubického kraje ve výši 400.000,- Kč byla v roce 
2017 použita ve prospěch tvorby nových materiálů, mapových 
podkladů, webových stránek a zajištění akcí, které mají do 
budoucna podporovat intenzivnější propagaci turistické oblasti 
Pardubicko a jejích atraktivit. 
Výstupy, které se podařilo do konce roku 2017 zrealizovat slouží 
k širší propagaci a zejména zviditelnění turistické oblasti 
Pardubicko na trhu cestovního ruchu.

Aktivity v roce 2017
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Celkový přehled nákladů a výnosů k 31.12.2017

Výnosy celkem: 1.765.743,12 Kč

Náklady celkem: 1.532.259,42 Kč

Hospodářský výsledek – zisk: 233.483,70 Kč

Finanční zpráva

Výnosy

Dotace – Pardubický kraj 400.000 Kč

Členské příspěvky 1.020.000 Kč

Nefinanční dary (DHIM do 40.000 Kč) 345.743,10 Kč

Jiné ostatní výnosy (zaokrouhlení) 0,02 Kč

Výnosy celkem 1.765.743,12 Kč

Náklady

Spotřeba materiálu 671.124,54 Kč

Spotřeba energie 5.640 Kč

Cestovné 991 Kč

Náklady na reprezentaci 5.308 Kč

Ostatní služby 436.112,09 Kč

Mzdové náklady 307.648 Kč

Zákonné sociální pojištění 103.412 Kč

Jiné ostatní náklady 2.023,79 Kč

Náklady celkem 1.532.259,42 Kč 

Přehled získaných dotací za rok 2017

Název dotace Poskytovatel dotace Částka dotace

Podpora činnosti a provozu oblastní organizace cestovního 
ruchu Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s.

Pardubický kraj 400.000 Kč

10



Finanční zpráva – rozvaha k 31. 12. 2017

Aktiva Stav v Kč

Pokladna 4.483

Bankovní účty 194.968,75 

Poskytnuté provozní zálohy 5.050

Náklady příštích období 141.217,95

Aktiva celkem 345.719,70

Pasiva Stav v Kč

Zaměstnanci 56.352

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 34.115

Ostatní přímé daně 11.115

Výdaje příštích období 5.604

Dohadné účty pasivní 5.050

Výsledek hospodaření celkem 233.483,70

Pasiva celkem 345.719,70
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Náklady

Náklady za spotřebu materiálu zahrnují zejména pořízení DHIM 
do 1.000 Kč, pořízení DHIM do 3.000 Kč, pořízení DHIM do 
40.000 Kč a to vč. nefinančních darů ve výši 345.743,10 Kč, 
výrobu propagačních materiálů a kancelářský materiál.
Náklady na spotřebu energie zahrnují energie spojené s 
nájmem kanceláře.
Cestovné zahrnuje náklady na cestovné - cesty po oblasti 
Pardubicko zaměstnankyněmi Spolku.
Náklady na reprezentaci zahrnují náklady na občerstvení v 
rámci akcí a jednání.
Ostatní služby zahrnují nájemné, odpady, poštovné, telefonní 
poplatky, náklady na pořízení nehmotného DIM, náklady na 
semináře, náklady na překlady a korektury, náklady na 
ekonomické služby náklady na pořízení fotografií a videí, tvorbu 
internetových stránek, výrobu tiskových materiálů.
Mzdové náklady zahrnují mzdy zaměstnankyň.
Zákonné sociální pojištění zahrnuje sociální a zdravotní 
pojištění zaměstnankyň.
Jiné ostatní náklady zahrnují bankovní poplatky, zákonné 
pojištění odpovědnosti, zaokrouhlení.

Komentář k hospodářskému výsledku

Veškerá činnost prováděna Spolkem Pardubicko - Perníkové 
srdce Čech, z.s. byla činností hlavní. 
Doplňková činnost nebyla v roce 2017 realizována.

Výnosy

Výnosy zahrnují dotaci na provoz OOCR z Pardubického kraje ve 
výši 400.000 Kč - dotace byla zcela a bez zůstatku vyčerpána.
Výnosy zahrnují nefinanční dary DHIM do 40.000 Kč ve výši 
345.743.10 Kč
Výnosy jsou dále tvořeny členskými příspěvky zakládajících 
členů Spolku:
Statutární město Pardubice 1.0000.000 Kč
MAS Region Kunětická hora 5.000 Kč
MAS Bohdanečsko 5.000 Kč
MAS Holicko 5.000 Kč
MAS Železnohorský region 5.000 Kč

Finanční zpráva
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V Pardubicích dne: 19. 6. 2018

Petra Pacholíková
ředitelka Spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.

Kontrolní komise Spolku Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. 
provedla kontrolu účetních dokladů a účetní závěrky za rok 
2017 a neshledala žádné nedostatky.

Výroční zpráva a účetní závěrka byly schváleny Valnou 
hromadou Spolku Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. dne 
19. 6. 2018 v Pardubicích.

Schválení výroční zprávy za rok 2017
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