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1. Identifikační údaje:
1.1. Název společnosti:

LABYRINT BOHEMIA, o. p. s.

1.2. 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 společnosti:

Košická 6, 460 12 Liberec 3

1.4. IČO:

25 44 45 65

1.5.Datum zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem
v Ústí nad Labem:
18. 3. 2002, Oddíl O, vložka 108.
1.6. Základní vklad:
100 000,- Kč
1.7. Orgány společnosti:
1.7.1. Zakladatelky společnosti
Dne 29. 7. 2007 ukončila svoji účast a členství ve společnosti LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. paní
Radmila Kořínková a následně byla tato změna zanesena do rejstříku obecně prospěšných
společností. Zakladatelkou společnosti zůstala paní Olga Medunová.
1.7.2. Správní rada
Na přelomu července a srpna došlo ke změnám ve složení správní rady. Změny byly řádně zapsány
v rejstříku obecně prospěšných společností. Správní rada pracovala v roce 2007 v následujícím
složení:
předseda SR
Václav Bernard
do 28. 7. 2007
předseda SR
Ing. Pavel Žák
od 3. 8. 2007, (člen od 28. 7. 2007)
místopředseda SR
Ing. Václav Zvolánek
do 1. 8. 2007
člen SR
Ing. Miloslav Procházka
člen SR
Libuše Kratochvílová
(od 2. 8. 2007)
1.7.3. Dozorčí rada
Na přelomu července a srpna došlo ke změnám dozorčí rady. Změny byly řádně zapsány v rejstříku
obecně prospěšných společností. Dozorčí rada pracovala v roce 2007 v následujícím složení:
předseda DR
Olga Medunová
člen DR
Jiří Voříšek
člen DR
Radmila Kořínková
do 27. 7. 2007
člen DR
Ing. Pavla Zoláková
od 28. 7. 2007
1.7.4. Ředitel společnosti
Správní rada jmenovala ke dni 1. 6. 2008 do funkce ředitele společnosti Mgr. Pavla Coufala.
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2. Přehled činnosti společnosti v roce 2007
Provoz a činnosti obecně prospěšné společnosti byly v roce 2007 rozděleny na jednotlivá střediska
podle hlavní a doplňkové činnosti.
2.1. Hlavní činnost:
2.1.1. Středisko 100, Muzeum zábavného poznávání / iQpark
Cílem Muzea zábavného poznávání /iQparku je v praxi prosazovat myšlenku „škola hrou“ a pomocí
interaktivních exponátů demonstrovat přírodní zákony a jevy. Muzeum zábavného poznávání bylo
otevřeno v roce 2004,
a protože se koncept ukázal jako životaschopný, bylo přistoupeno k
rozšíření dosavadních prostor.
V průběhu prvních čtyř měsíců roku 2007 probíhala intenzivní stavební činnost spojená
s plánovaným rozšířením prostor Muzea zábavného poznávání. V pronajatých prostorech majitele
CENTRA BABYLON, a. s. na základě nájemní smlouvy č. 2409049 byla firmou Havax a.s. provedena
rekonstrukce, která zhodnotila celkem tři podlaží objektu. Prostory bezbariérově navázaly na
dosavadní pronajaté prostory v Nákupním městečku. Zároveň byl přijat na plný úvazek manažer
expozice, který spolu s dodavateli zajišťoval výrobu exponátů pro nové expozice. Rekonstruované
prostory byly zkolaudovány 2. 5. 2007.
V roce 2007 obdržela společnost na projekt vybudování „Interaktivního centra poznávání“
(registrační číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/0988, evidenční číslo 21711A4060) dotace ve výši
12,005.298,- Kč. (Celkem (v r. 2006 a 2007) společnost obdržela na tento projekt dotace ve výši
13,256.298,- Kč. Z toho dotace ze státního rozpočtu činila 2,070.827,- Kč a ze strukturálních fondů
EU 11,185.471,- Kč.)
Dne 4. května 2007 byly nové prostory slavnostně otevřeny pro veřejnost a název provozovny byl
změněn na „iQpark science centre“. Záštitu nad otevřením převzal hejtman Libereckého kraje pan
Petr Skokan.
Obr. č. 1: Slavnostní otevření iQparku

Otevřením nových prostor došlo k výraznému růstu návštěvnosti a celková návštěvnost za rok
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2007 byla 92301 platících návštěvníků.
V průběhu roku bylo v souladu se stanoveným projektem vytvořeno 12,5 nových pracovních míst.
Do srpna 2007 byl iQpark řízen projektovým týmem, od září byla stanovena struktura společnosti a
úkoly členů projektového týmu převzali noví pracovníci společnosti.
V průběhu druhého pololetí byla instalována dvacítka nových exponátů, započala výstavní činnost
a systematická práce se školami. Podána byla přihláška do asociace science center ECSITE.
Od prosince 2007 probíhala kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu zaměřená na plnění podmínek
projektu „Interaktivní centrum poznávání“ a úplnost a správnost finanční stránky projektu. Kontrola
shledala pouze drobné nedostatky, které byly odstraněny.
Výstavní činnost
Pro obohacení nabídky iQparku přistoupila společnost k organizování výstav. V říjnu se uskutečnila
první výstava „Zlatá šedesátá“ v rámci celostátního cyklu „Muzea a dvacáté století“.
Druhou výstavou byla expozice spojená s projekcí u příležitosti výročí 17. listopadu.
Účast na výstavách a veletrzích
Za účelem propagace aktivit společnosti se společnost prezentovala na mnoha akcích: v červnu
proběhla Muzejní noc v iQparku a poté Muzejní noc v Národním muzeu v Praze. V červnu se iQpark
prezentoval na výstavě Věda v ulicích v Praze. Na stejné akci byly aktivity prezentovány v září také
v Plzni. V září následoval veletrh Amos v Jablonci n. N., v říjnu Noc vědců v Praze a v prosinci
veletrh Educa v Liberci. Drobnější akce byly Den s Deníkem v červnu v Liberci, Trhy na Sychrově
v říjnu a mnoho dalších akcí v průběhu celého roku.
Graf č. 1: Návštěvnost Muzea zábaného poznávání /iQparku
Návštěvnost MZP/iQp
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Tabulka č. 1: Ceník vstupného iQparku
Do 1.10.2007

Od 1.10.2007

Do 100 cm

0

0

100-140 cm

40

50

Nad 140 cm

80

100

Dětské kolektivy

20

20

prosinec
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2.1.2 Středisko 120, Zrcadlový labyrint
V průběhu června společnost CENTRUM BABYLON, a.s., vybudovala a následně
LABYRINT BOHEMIA za částku 667.155 Kč. odprodala systém bludišť, který nadále
provozuje jako svoji provozovnu Zrcadlový labyrint. Jedná se o čtyři místnosti s
zrcadlovým, křišťálovým a tajemným a o prostor s křivými zrcadly a kaleidoskopy.
Slavnostní otevření se uskutečnilo 11. července za účasti zástupců médií. Reportáže
českými televizními stanicemi velmi pomohly počáteční vysoké návštěvnosti.

společnost
společnost
labyrintem
odvysílané

Graf č. 2: Návštěvnost Zrcadlového labyrintu
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Tabulka č. 2: Ceník vstupného ZL
Do 1.10.2007

Od 1.10.2007

Do 100 cm

0

0

100-140 cm

40

40

Nad 140 cm

80

80

Dětské kolektivy

40

20

2.2. Doplňkové činnosti:
2.2.1. Středisko 230, iQshop
V roce 2007 došlo k výraznému nárůstu prodeje drobného zboží. Středisko bylo pojmenováno jako
„iQshop“. V nabídce bylo jednak dílo z vlastní produkce „Matematika je jen jedna“, kterého se
prodalo několik kusů, jednak nabídka zboží dalších dodavatelů. IQshop nabízí především hračky
a hlavolamy rozvíjející představivost a tvořivost.
Smlouvy o konsignačnícm skladu s komisním prodejem byly uzavřeny s firmami
Petr Kvasnička - TIS, Merkur, Elgeo a Glanzbijou. Dále jsou prodávány výrobky firem Hlavolamy
Miroslav Sluk, 3D pohlednice MapCards a další drobné předměty.
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2.2.2. Středisko 240, Internetové Informační Centrum Labyrint
Tato provozovna se v roce 2007 potýkala s postupným poklesem tržeb a personálními problémy.
Z navržených opatření budou v roce 2008 realizovány kroky k úsporám a zvýšení tržeb. Součástí
provozovny je 11 stanic počítačů, barevná laserová tiskárna a další potřebné vybavení. Provozovna
je každou středu od 8 do 10 hodin využívána zdarma partnerem projektu o.s. D.R.A.K. jako školicí
středisko pro handicapované.
Správní středisko:
2.2.3. Středisko 999, správní středisko
Do střediska jsou soustředěny služby účetní a webmastera. V roce 2007 došlo k výraznému
navýšení účetní agendy, a proto došlo ke zvýšení úvazku účetní.

3. Pracovníci společnosti
Společnost v průběhu roku 2007 v souladu s rozšířením provozu iQparku přijala celkem 11
pracovníků na plný úvazek, jednoho pracovníka na úvazek poloviční a dva pracovníky na dohodu o
pracovní činnosti. Zároveň společnost zaměstnala dva pracovníky pro zajištění provozu IICL.
Obr. č. 2: Organigram
Zakladatelka
Správní rada

Dozorčí rada

Ředitel
Asistentka
Referent marketingu
Technicko-administrativní pracovník

Referent programu
Účetní
Webmaster
Manager expozice
Údržba
Lektorka
Lektorka
Lektorka
Lektorka
Pokladní
Pokladní
Internetové informační centrum
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4. Roční účetní závěrka
Položka
Spotřeba mater. a zboží
Ostatní služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Odpisy ZP
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
Tržby z prod. služ. a zboží
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky - dary
Provozní dotace
Výnosy celkem
VH před zdaněním
VH po zdanění

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ZA ROK 2007
Celkem
Hlavní činnosti
v tis. Kč
v tis. Kč
5060
4947
4535
4272
2263
2006
4
3
16
16
1004
1004
1
1
12883
12249
7266
357
6242
0
13865

6943
357
6242
0
13542

323
0
0
0
323

982
982

1293
1293

-311
-311

ROZVAHA KE 31. 12. 2007
ke 31. 12. 2006
v tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek
18194
Oprávky k ZP
0
Zásoby - zboží na skladě
0
Pohledávky celkem
318
Krátkodobý finanční majetek
1252
Jiná aktiva - náklady příštích období
36
Úhrn aktiv
19800
AKTIVA

PASIVA
Vlastní jmění
Fondy
Účet výsledku hospodaření
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
Úhrn pasiv

Doplňkové
činnosti v tis. Kč
113
263
257
1
0
0
0
634

2006
v tis.Kč
15149
975
-602
4278
0
19800

ke 31. 12. 2007
v tis. Kč
36290
-1004
69
1217
5176
0
41748
2007
v tis.Kč
36080
2920
982
1759
7
41748

Pohyb prostředků na účtech odpovídá provozovaným aktivitám, které jsou popsány v této výroční
zprávě.
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5. Přehled o peněžních výnosech a nákladech
VH podle činností: Neziskové aktivity
MZP/iQp

Výstavba iQp

Celkem iQp

ZL

Spr. režie

hl. činn.
celkem

náklady

6381

4325

10706

1342

201

12249

výnosy

8927

3000

11927

1568

47

13542

Účetní VH

2546

1325

1221

226

154

1293

VH podle činností: Doplňkové aktivity
Matematika

iQshop

IICL

dopl. činn. celkem

0

128

506

634

výnosy

0,5

159,5

163

323

Účetní VH

0,5

31,5

-343

-311

náklady

Účetní VH celkem
Hlavní činnost

Doplňková činnost

celkem

náklady

12249

634

12883

výnosy

13542

323

13865

1293

-311

982

Účetní VH

Správní režie
Náklady na správní režii za nájem kanceláře, odměny auditorské firmy, mzdové náklady za vedení
účetnictví, cestovné, bankovní poplatky a drobné materiálové náklady v roce 2007 činily 200.877
Kč. Náklady úměrně vzrostly s rozšířením činností celé společnosti. Přijaté výnosy z úroků
běžných účtů v bance byly 46.801 Kč. Účetní ztráta správního střediska činila 154.076 Kč. Poměr
správní režie k celkovým provozním nákladům je 1,56 %. Poměr správní režie k celkovým
finančním výdajům, včetně investičních je 0,65 %.
Fondy:
Rezervní fond (RF)
- Počáteční stav k 1. 1. 2007:
- Koncový stav k 31. 12. 2007:

975.734,28 Kč, nárůst 2,547.835 Kč, úbytek 602.844,24 Kč
2,920.725,04 Kč

Na RF se převedla část darů na investice, převyšující cenu pořízení, ve výši 2,463.735 Kč
Věcné dary přijaté – DKP: 84.100 Kč
Celkem nárůst fondu: 2,547.835 Kč
Zaúčtovaná ztráta z r. 2006: 602.844,24 Kč
Celkem úbytek fondu: 602.844,24 Kč
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Vlastní jmění (VJ)
-Počáteční stav k 1. 1. 2007: 15,148.583 Kč, nárůst 23,705.298 Kč

úbytek 2,773.576 Kč

-Koncový stav k 31. 12. 2007: 36,080.305 Kč
Dary zaúčtované na VJ od NŠH na výstavbu iQparku: 11,700.000 Kč
Přijaté dotace 2007 ze SR a fondů EU na iQpark: 12,005.298 Kč
Celkem nárůst vlastního jmění: 23,705.298 Kč
Převod část darů investičních do RF: 2,463.735 Kč
Účetní opisy dotačních ZP: 309.841 Kč
Celkem úbytek VJ: 2,773.576 Kč

6. Investice
Stavební a ostatní investice na iQpark
Do konce roku 2006 bylo na stavební investiční výstavbu iQpark v areálu Centra Babylon v bývalé
budově SVÚT vynaloženo 18,193.966 Kč. V roce 2007 bylo proinvestováno na budovu 15,778.743
Kč, celkem 33,972.709 Kč. Ostatní investiční exponáty do iQparku stály 1,650.282 Kč. Celkové
investiční výdaje na iQpark byly 35,622.991 Kč.
Zrcadlový labyrint
Investiční výdaje na pořízení bludiště činily celkem 667.155 Kč. Účetní evidence základních
prostředků pořízených z vlastních zdrojů a ze zdrojů dotačních se vede odděleně.
Správní rada Labyrintu Bohemia, o. p. s., na svém zasedání dne 23. 6. 2008 schválila výsledek
hospodaření za rok 2007 a disponinbilní účetní zisk ve výši 981739,92 Kč schválila převést na
rezervní fond společnosti.

8. Budoucí vývoj
V roce 2008 budou připraveny a do předpokládané vyhlášené výzvy ROP podány žádosti o granty
na dostavbu iQparku a Fitparku a na výstavbu iQhostelu, který rozšíří aktivity společnosti.
V další etapě je počítáno s rekonstrukcí pronajatých prostor bývalého SVÚT za účelem výstavby
Playparku.
V roce 2008 bude připravena putovní výstava s cca. 50 exponáty v hodnotě 500.000 Kč a výstava
bude nabízena možným vystavovatelům s cílem podpořit propagační aktivity.

Výrok auditora
Audit provedla firma AT-audit, s.r.o., Andělská Hora 9, 463 31 p. Chrastava, IČO 250038644,
auditoři Ing. Jarmila Bartošová a Jaromír Bartoš. Výrok auditora zní: Bez výhrad.

10

Zprávu vypracoval
v Liberci dne 30. 5. 2008
Mgr. Pavel Coufal, ředitel společnosti

v Liberci dne 30. 6. 2008
Za LABYRINT BOHEMIA o.p.s.
…...................................................
Ing. Pavel Žák, předseda správní rady
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