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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2019 a 
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hromady Festivalu světel Valašsko konané dne 14. února 2020 
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:   Festival světel Valašsko z.s. 
Sídlo:   Hranická 93, Krásno nad Bečvou, 757 01 

Valašské Meziříčí  
IČ:   06151604    
DIČ:   CZ06151604    
Právní forma:   spolek  
Spisová značka:    L 16010 vedená u Krajského soudu v 

Ostravě 
 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace  
Festival světel Valašsko má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve 
sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména: 

a) provozovat a organizovat společenské kulturní akce pro své členy i 
veřejnost a to hlavně kulturní festival Světlo Valmez, 

b) vést osvětovou a veřejně prospěšnou činnost včetně prosazování 
základních uměleckých a mravních pravidel nejen u svých členů, 

c) hájit zájmy svých členů a za tím účelem spolupracovat s orgány státní 
správy a samosprávy, dalšími organizacemi i jednotlivci,  

d) zajišťovat další vzdělávání a školení svých členů v oblasti kultury a sportu.  
 

Za účelem financování hlavní činnosti provozoval Festival světel Valašsko také 
vedlejší činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti za účelem 
podpory hlavní činnosti a hospodárného využití spolkového majetku.  

3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem Festival světel Valašsko je valná hromada. Nejvyšším 
výkonným orgánem je výbor spolku. Festival světel Valašsko organizačně 
zahrnuje oddíly světelných instalací, hudební produkce a eventu. Oddíly 
provozují a organizují svoji eventovou činnost samostatně, avšak v součinnosti, 
vždy však v zájmu Festival světel Valašsko jako celku. 
 
Statutárním orgánem je: 
Pavel Röder, předseda 
 
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve 
složení statutárních orgánů 
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4) Členská základna          

Festival světel Valašsko evidovala na konci sledovaného období 3 členů 
v následující struktuře:  
 
Pavel Röder 

David Schwager 

Martin Vozár 

 

5) Hospodaření organizace  

Festival světel Valašsko z.s. v průběhu roku financovala svoji činnost zejména 
z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od 
kulturních organizací a z pořádání festivalu světel na Valachách. 
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření + 3.781 Kč. 
Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. 
Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní 
činnosti v následujícím období. 
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou 
uvedeny v přílohách této výroční zprávy: 
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  
Příloha č. 2 – Rozvaha  
 
 
 

Sestavil Pavel Röder 
Dne 14.3.2020 

 


