Výroční zpráva
obecně prospěšné
společnosti
LABYRINT BOHEMIA

Období:
2006

1.

Identifikační údaje:
1.1.
1.2.

LABYRINT BOHEMIA

Název firmy:
Právní forma:

obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost LABYRINT BOHEMIA je nestátní nezisková
organizace, jejíž postavení je vymezeno zákonem o obecně prospěšných
společnostech č. 248/1995 Sb. v aktuálním znění. Jde o samostatný právní a
ekonomický subjekt, jehož činnost je vymezena zakladatelskou smlouvou a
statutem.
Obecně prospěšná společnost LABYRINT BOHEMIA byla zřízena za účelem
poskytování obecně prospěšných služeb s možností vyvíjet i doplňkovou činnost
pro efektivní využití prostředků a tvorbu zdrojů využitelných při hlavní činnosti.
1.3.

Sídlo firmy:

Košická 6, 460 12 Liberec III

1.4.

IČO:

25444565

1.5.

Datum zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem: 18.3.2002
Oddíl O, vložka 108.
Základní vklad do společnosti:
100 000,- Kč

1.6.

1.7.

Správní rada
Správní rada pracovala v roce 2006 v tomto složení:
Do 21.6.2006
Ing. Milan Šťastný
Ing. Ivan Zvolánek
Marcela Teplíková
Od 22.6.2006

Václav Bernard
Ing. Ivan Zvolánek
Ing. Miloslav Procházka

Dozorčí rada
Dozorčí rada pracovala v roce 2006 v tomto složení:
Olga Medunová
Radmila Kořínková
Jiří Voříšek
2.

Vykonávané činnosti v roce 2006
2.1.

V souladu se zakladatelskou smlouvou a statutem byla v roce 2006 vykonávána
jako hlavní činnost provozování Muzea zábavného poznávání v areálu Centra
Babylon. Jeho cílem je seznamovat návštěvníky všech věkových skupin zábavnou
formou s poznatky různých vědních oborů. V průběhu své existence od roku 2004
bylo Muzeum prezentováno v řadě novin, časopisů, na různých výstavách a
veletrzích, prostřednictvím propagačních materiálů. LABYRINT BOHEMIA,
o.p.s., se také účastnil grantových řízení s cílem rozvíjet a obohacovat exponáty
v Muzeu zábavného poznávání.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Jako doplňková zisková činnost v roce 2006 byla provozována aktivita prodej
hlavolamů a rébusů, případně dalšího zboží a hraček, které rozvíjí tvořivost a
představivost s technickým zaměřením.
Od září 2006 převzal LB od Nadace škola hrou provozování internetového
informačního centra, který je umístěn v jednom z krámků v nákupním městečku
Centra Babylon. Prostřednictvím grantu ze státního rozpočtu a z evropských
strukturálních fondů obdržel LB na základě grantového řízení příslib dotace ve
výši 387 000 Kč na vybavení novými informarčními technologiemi a dalším
zřízením. Tento projekt byl také podpořen Nadací škola hrou darem ve výši
43 000Kč. Za tyto prostředky byl realizován projekt, který navazoval na dříve
provozovanou inernetovanou kavárnu. Bylo pořízeno 10 ks nových počítačů
včetně dokonalého softwarového vybavení, laserová tiskárna, plazmová
obrazovka, stolky, židle a další internetové doplňky. Toto internetové centrum
vedle běžných služeb pro návštěvníky zajišťuje i některé školící akce, mj. i pro
zdravotně handicapované seniory ve spolupráci s NŠH a Občanského sdružení
D.R.A.K.. LB tak navazuje na již velmi oblíbenou a zavedenou akci, která začala
již v předešlé internetové kavárně v březnu v r. 2006. Toto školení je organizováno
vlastními silami, možná se později najme odborník. Probíhalo do konce roku a
mělo velmi pozitivní ohlas.
V roce 2006 již nebyl realizován drobný prodej skleněných předmětů. A pouze jen
okrajově se podařilo distribuovat brožuru Matematika je jen jedna.
Výtěžek ze ziskových činností se využívá v dalších letech pro spolufinancování
hlavních činností.

3. Roční účetní závěrka
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2006
Položka

Celkem
v tis. Kč

Spotřeba materiálu
Prodané zboží
Ostatní služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

520
89
1888
74
2
733
3306

Hlavní činnosti
v tis. Kč
122
1729
74
733
2658

Doplňkové
činnosti v tis. Kč
398
89
159
2
648

Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Přijaté příspěvky - dary
Provozní dotace
Úroky přijaté
Výnosy celkem

2169
111
43
380
1
2704

2112
1
2113

57
111
43
380
591

Výsledek hospodaření

-602

-545

-57

ROZVAHA 2006
AKTIVA

2005
v tis. Kč

Nedokončený dlouhod.hmotný majetek
Zboží na skladě
Odběratelé
Pokladna
Bankovní účty
Náklady příštích období
Úhrn aktiv
PASIVA
Vlastní jmění
Fondy
Účet výsledku hospodaření
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Zaměstnanci
Ostatní přímé daně
Úhrn pasiv

1115
84
73
378
1650

2006
v tis. Kč
18194
318
291
961
36
19 800

100
1175
155
209
9
2
1650

2006
v tis.Kč
15149
975
-602
3525
750
3
19800

2005
v tis.Kč

Pohyb prostředků na účtech odpovídá provozovaným aktivitám, které jsou popsány v této
výroční zprávě.
4. Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Přehled rozsahu příjmů v členění dle zdrojů
Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění
obecně prospěšných služeb, na vlastní činnost (správu) o.p.s. a pro plnění činností
doplňkových

VH podle činností: v tis. Kč
Neziskové aktivity
Hlavní činn.
Muzeum
Ost.nezisk.akt. Spr.rež. Celkem Doplňk. činn. Celkem LB
iQpark
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady
1.782
779
97
2.658
648
3.306
Výnosy
2.112
0
1
2.113
591
2.704
Účetní VH +330
-779
-96
-545
-57
-602 ZTR.

Z toho: doplňkové činnosti
Matematika Prodej hraček Internet
Celkem doplň.činn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady
2
95
551
648
Výnosy
1
110
480
591
Účetní VH
-1
+15
-71
-57 ZTRÁTA
Správní režie
Výdaje na správní režii ve formě drobných nákladů, nájmu kanceláře, odměny za vedení
účetnictví, bankovních poplatků, činily v roce 2006 96 842 Kč. Proti těmto výdajům stojí
výnosy z úroků běžného účtu 750 Kč.
Účetní ztráta správního střediska činila 96 092 Kč.
Správní rada si stanovila náklady na správní režii pro rok 2006 ve výši 135 000 Kč.
Poměr správní režie k celkovým provozním nákladům je 2,88%.
Poměr správní režie k celkovým finančním výdajům, včetně investičních, je 0,48%.

5. Vývoj a konečný stav fondů
Rezervní fond - PS k 1.1.06 1 175 504,35 Kč nárůst 390 312,93 Kč úbytek 590 083 Kč
KS k 31.12.06 975 734,28
Na RF se převedl zisk z roku 2005 ve výši 154 712,93 Kč
Zaúčtoval se věcný dar DKP od NŠH
40 600,-- Kč
Finanční dary od tří FO
195 000,-- Kč
Celkem nárůst fondu
390 312,93 Kč
Převedlo se krytí vlastních investic na fond reprodukce ve výši
547 583,- Kč
Vrátila se záloha na dotaci z roku 2004
42 500,- Kč
Celkem úbytek fondu
590 083,- Kč
Vlastní jmění - PS k 1.1.06
100 000 Kč ( vklady zakladatelů)
KS k 31.12.06 15 148 583 Kč
Na VJ se zaúčtovaly dary od NŠH na výstavbu iQparku
13 250 000,- Kč
Převedly se prostředky na vlast. krytí investic z rezerv.fondu
547 583,- Kč
Přijaté dotace 2006 ze SR na iQpark
1 251 000,- Kč
Celkem nárůst vlastního jmění
15 048 583,- Kč.

6. Investice
V roce 2006 bylo proinvestováno na iQpark v areálu Centra Babylon 17 809 277 Kč a to za
finanční podpory NŠH ve výši 13 250 000 Kč a dále LB obdržel investiční dotace od
Ministerstva financí ze státního rozpočtu ve výši 1 251 000 Kč. Celkem bylo proinvestováno
k 31. 12. 2006 18 193 966 Kč.

7. Stav a pohyb majetku a závazků
LB námá v evidenci dlouhodobý majetek, eviduje pouze nedokončené stavební investice ve
výši 18 193 966Kč a vlastní pouze drobný hmotný majetek ve výši 455 362 Kč. Nemá
pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.
Správní rada Labyrintu Bohemia o.p.s. na svém zasedání dne 4.6.2007 schválila výsledek
hospodaření za rok 2006 a účetní ztrátu ve výši 602 844,24 Kč schválila převést a krýt
z rezervního fondu společnosti.
8. Změny zakládací listiny a statutu
V červnu roku 2006 došlo ke změně ve Výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností
Labyrintu Bohemia o.p.s. a ve statutu, v souvislosti se změnami ve správní radě.
9. Budoucí vývoj
V roce 2007 předpokládáme otevření rozšiřující části Muzea zábavného poznávání v budově
bývalého SVUT a spojení se stávající části do jednoho spojitého celku pod názvem iQpark.
Tato změna je nejen výrazným rozšířením a velkou stavební investicí, ale po stránce
zaměření a vývoje exponátů půjde o podstatné zvýraznění jedinečnosti stávajícího zařízení.
Otevření iQparku předpokládá další a komplexnější změny, které souvisí i s nárůstem
pracovníků, organizací a financováním celého projektu.
Výrok auditora
Audit provedla firma AT-audit, s.r.o., Andělská Hora 9, 463 31 p. Chrastava, IČO/DIČ CZ
250038644, auditor Ing. Jarmila Bartošová a Jaromír Bartoš. Výrok auditora zní: „bez
výhrad“.

V Libereci dne 2. 7. 2007

Ing. Miloslav Procházka
Člen správní rady LABYRINT BOHEMIA o.p.s.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Dle §18 odst. 2 ZoÚ

Rozvahový den 31.12.2006

Název účetní jednotky:

LABYRINT BOHEMIA, o.p.s.

Sídlo účetní jednotky:

Košická 6, Liberec 3 460 12

IČ:

25 444 565

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost
Založena dle zákona č. 248/95 Sb., Zákon o obecně prospěšných
společnostech

Předmět činnosti: DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB
Výzkum a vývoj didaktických pomůcek
Vytváření univerzálního interaktivního prostředí pro poznávání,
obsahujícího kontaktní exponáty, demonstrující nejširší spektrum
lidského poznání
Efektivní a plnohodnotné volnočasové aktivity dětí a mládeže a
dospělých
Organizace akcí volného času dětí a mládeže
DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Specializovaný maloobchod
Zprostředkování obchodu a služeb, kopírovací práce
Vznik právní subjektivity: 18.3. 2002
Místo registrace:

Krajský soud Ústí n.L., Odd O, vložka 108

Statutární orgán: do 21.6.2006

Předseda správní rady
Místopředseda spr. rady
Člen správní rady

ing. Milan Šťastný
ing. Ivan Zvolánek
p. Marcela Teplíková

od 22.6.2006

Předseda správní rady
Místopředseda spr. rady
Člen správní rady

Václav Bernard
ing. Ivan Zvolánek
ing. Miloslav Procházka

Účetní období:

Kalendářní rok

Použité účetní metody:
Účetní jednotka používá České účetní standardy č. 66/2004
Fin.zpravodaje, řídí se vyhláškou 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem není podnikání, účtuje v soustavě podvojného účetnictví, v souladu se zákonem o
účetnictví č 563/91 Sb., v platném znění.
Způsob zpracování účetních záznamů: Plný rozsah účetnictví, v souladu se zákonem
o účetnictví, na počítači, program Altus VARIO. Dle zák. 248/95 Sb. O obecně prospěšných
společnostech §19/3a,c musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Od 1. 12. 2005 je plátcem DPH pro doplňkové hospodářské činnosti.
Úschova účetních záznamů: Dle § 31 zák.č.563/91 Sb., v místě zpracování účetnictví
VH podle činností:
Neziskové aktivity
Hlavní činn.
Muzeum
Ost.nezisk.akt. Spr.rež. Celkem Doplňk. činn. Celkem LB
iQpark
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady
1.782
779
97
2.658
648
3.306
Výnosy
2.112
0
1
2.113
591
2.704
Účetní VH
330
-779
-96
-545
-57
-602 ZTR.
Z toho: doplňkové činnosti
Matematika Prodej hraček Internet
Celkem doplň.činn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady
2
95
551
648
Výnosy
1
110
480
591
Účetní VH
-1
15
-71
-57 ZTRÁTA

Hlavní činnosti
Muzeum zábavného poznávání
V září 2004 byla slavnostně otevřena první část Muzea zábavného poznávání v areálu
komplexu CENTRUM BABYLON, jehož cílem je seznamovat návštěvníky všech
věkových skupin zábavnou formou s poznatky z různých vědních oborů. Inspirací jsou
např. science museums ve světě běžná.
Muzeum, nyní pod novým názvem iQpark je prezenován v řadě novin, časopisů, na
různých výstavách a veletrzích, prostřednictvím propagačních materiálů. Existence
iQparku byla prezentována i na výstavě Nisa Schola v Liberci.
Návštěvnost v muzeu byla v roce 2006 velmi dobrá. Zájem ze strany návštěvníků byl
velice pozitivní, což potvrzují tržby z prodaných vstupenek, které vzrostly na 2 112 331
Kč. Ekonomické výsledky jsou úměrné době provozování. Výnosy celkem činily na toto

středisko 2 112 331 Kč. Celkové náklady za středisko za období 2006 činily 1 782 531
Kč. Jedná se o náklady za nájem a služby s tím spojené, spotřebu drobného materiálu,
nákup DKP.
Dílčí účetní výsledek hospodaření v této části činnosti je zisk 329 799 Kč.
Ostatní neziskové aktivity
V roce 2006 se ve středisku Muzeum účetně vyčlenilo sledování provozních i
investičních výdajů na nově přistavovanou část muzea - iQpark. 1.8. 2006 byla
slavnostně zahájena jeho výstavba. Tento projekt je podporovaný NŠH, strukturálními
fondy EU, a SR. Celkové výdaje projektu jsou plánovány ve výši 39 501 000 Kč.
Obdrželi jsme Rozhodnutí o účasti státního rozpoču a strukturálních fondů EU na
spolufinancování projektu v celkové výši 13 257 000 Kč. Slavnostní otevření a zahájení
provozu iQparku je plánováno v květnu 2007.
Provozní náklady za nájem a mzdu činily v 49.125 Kč. Významná položka do
nedaňových nákladů, která ovlivnila celkový výsledek hospodaření této části, byla částka
ve výši 730.186 Kč. Přehodnotily se investiční výdaje, vynaložené v minulých obdobích,
do provozních nákladů na zmařené investice. Správní rada toto přehodnocení jednohlasně
odsouhlasila.
Dílčí celkové náklady v této části činnosti byly 779.311 Kč (ztráta).
Celkový výsledek hospodaření muzea-IQparku, je ztráta 449.512 Kč, ovšem daňově
uznatelný výsledek hospodaření je zisk ve výši 280.674 Kč.
Správní režie
Výdaje na správní režii ve formě drobných nákladů, nájmu kanceláře, odměny za vedení
účetnictví, bankovních poplatků, činily v roce 2006 96 842 Kč. Proti těmto výdajům stojí
výnosy z úroků běžného účtu 750 Kč.
Účetní ztráta správního střediska činila 96 092 Kč.
Správní rada si stanovila náklady na správní režii pro rok 2006 ve výši 135 000 Kč.
Poměr správní režie k celkovým provozním nákladům je 2,88%.
Poměr správní režie k celkovým finančním výdajům, včetně investičních, je 0,48%.
Doplňkové činnosti
Další aktivitou, avšak doplňkovou, vykonávanou o.p.s. Labyrint Bohemia, byl prodej
rébusů a hlavolamů souvisejících s posláním Muzea zábavného poznávání. Celkové
náklady na pořízení zboží a služeb činily 95 036 Kč a výnosy z prodeje činily 109 754
Kč.
Účetní výsledek hospodaření z této aktivity byl zisk 14 718 Kč. Zisk bude použit
následně pro financování hlavní činnosti.
Jako další doplňkovou činnost společnost Labyrint Bohemia začala rozvíjet Internetové
informační centrum v areálu Centra Babylon, převzaté od Nadace škola hrou v září
2006.Náklady celkem na tuto činnost za část roku 2006 činily 550 909 Kč. Nakoupilo se
deset nových počítačů, technické vybavení, nábytek, plazmová televize, a další zařízení
v hodnotě 398 039 Kč. Dále byly náklady za nájem, úklid, údržbu technických dat ve
výši 152 870 Kč. Výnosy celkem byly ve výši 480 102 Kč. Z toho tržby z prodeje služeb
za období září až prosinec 57 469 Kč, provozní dotace ze státního rozpočtu na pořízení
vybavení 379 633 Kč, dar od NŠH 43 000 Kč. Účetní ztráta internetového centra je
70 807 Kč.

Doplňková činnost Matematika byla v roce 2006 jen okrajovou činností, náklady na
propagaci činily 1 800 Kč, výnosy z projdeje brožury Matematika je jen jedna 648 Kč.
Celková ztráta 1 152 Kč.
Celkové náklady na doplňkové činnosti činily 647 745 Kč a výnosy 590 504 Kč.
Celkový účetní výsledek hospodaření doplňkových činností ztráta, ve výši 57 241 Kč.
Způsob zjištění základu daně z příjmů:
Dle zákona 563/91 Sb., zákona 586/92 Sb., §18/2,4,6,7 §23/3a2 a §23/5 se k
celkové účetní ztrátě ve výši 602 844 Kč přičetly náklady, a odečetly výnosy, které
nejsou předmětem daně z příjmu. Hlavní položkou, která ovlivnila účetní ztrátu, byly
investice z minulých období na iQpark, převedené do nákladů ve výši 730 186 Kč.
Celkový základ daně roku 2006 za hlavní a doplňkovou činnost společnosti Labyrint
Bohemia činil zisk 295 392 Kč a po zohlednění části nákladů správní režie byl základ
daně 239 002 Kč. Náklady správní režie pro zjištění základu daně se rozpouštěly metodou
procentního poměru skutečných daňových nákladů na jednotlivé činnosti. Uplatnili jsme
možnost odečtu plné částky ze základu daně dle §20 odst. 7 zákona o daních z příjmu, ve
výši 239 002 Kč. Konečný základ daně z příjmu je 0.
Uplatněnou částku odečtenou ze základu daně LB využije na další rozvoj společnosti
v hlavních činnostech v budoucích obdobích.
Počet a postavení zaměstnanců: Společnost LB nezaměstnávala v r. 2006 žádné pracovníky
na stálý pracovní poměr. Provoz muzea a internetu zajišťují pracovníci Centra Babylon a.s
na základě smlouvy o provozování.
Odměny členům statutárního orgánu: Odměny vypláceny nebyly.
Dotace na provozní účely:
1) Ze Státního rozpočtu a strukturálních fondů EU jsme obdrželi na financování
Internetového informačního centra příslib dotace ve výši 387 tisíc. Skutečná částka
provozní dotace byla ve výši 379 633 Kč.
2) V roce 2004 jsme obdrželi od Libereckého kraje zálohu dotace na Podporu
mimoškolských vzdělávacích aktivit ve výši 42.500 Kč. Bohužel, tuto zálohu jsme museli
v roce 2006 vrátit, protože jsme nesplnili daná dotační kriteria.
Dotace na investice:
Ze státního rozpočtu jsme odbrželi plánovanou část dotace na rok 2006 na stavební investiční
práce ve výši 1 251 000 Kč.
Přijaté dary:
Společnost LB obdržela od Nadace škola hrou na projektovou dokumentaci spojenou
s plánovanou výstavbou iQparku 750.000 Kč a 12 500 000 Kč na stavební investiční práce
iQparku.
Dále obdržela od NŠH finanční dar ve výši 43 000 Kč na podporu Internetového
informačního centra a dar ve formě některého zařízení DKP z internetové kavárny, kterou
NŠH doposud provozovala, a to ve výši 40 600 Kč.

Dále jsme obdrželi finanční dary od fyzických osob:
Ing. Vajnerové 90 000 Kč
Ing. Krátkého 60 000 Kč
Ing. Vajnera
45 000 Kč
Investice:
Za rok 2006 bylo vynaloženo na stavební investiční výstavbu v areálu Centra Babylon,
v bývalé budově SVÚT 17 809 277 Kč. Celkem na nedokončených stavebních investicích
k 31.12.2006 je za 18 193 966 Kč. Z toho na účtu pořízení investic, sledovaném dotacemi
17 646 383 Kč a 547 583 Kč mimo dotace.
Fondy:
Rezervní fond - PS k 1.1.06 1 175 504,35 Kč nárůst 390 312,93 Kč úbytek 590 083 Kč
KS k 31.12.06 975 734,28
Na RF se převedl zisk z roku 2005 ve výši 154 712,93 Kč
Zaúčtoval se věcný dar DKP od NŠH
40 600,-- Kč
Finanční dary od tří FO
195 000,-- Kč
Celkem nárůst fondu
390 312,93 Kč
Převedlo se krytí vlastních investic na fond reprodukce ve výši
547 583 Kč
Vrátila se záloha na dotaci z roku 2004
42 500 Kč
Celkem úbytek fondu
590 083 Kč
Vlastní jmění - PS k 1.1.06
100 000 Kč ( vklady zakladatelů)
KS k 31.12.06 15 148 583 Kč
Na VJ se zaúčtovaly dary od NŠH na výstavbu IQparku
13 250 000 Kč
Převedly se prostředky na vlast. krytí investic z rezerv.fondu
547 583 Kč
Přijaté dotace 2006 ze SR na iQpark
1 251 000 Kč
Celkem nárůst vlastního jmění
15 048 583 Kč.
Vypořádání VH z minulých období: Správní rada na svém zasedání dne 30.6.2006
schválila účetní disponibilní zisk z roku 2005 převést do rezervního fondu ve výši
154 712,93 Kč.

Okamžik sestavení účetní závěrky
8.6. 2007
Zpracovala: Stránská M.

