
VÝROČNÍ ZPRÁVA  ZA  ROK 2020
(Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku)
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1. Poslání a cíle

a) Poslání:

Spolek Made in Litomyšl je volné spojení firem a lidí, kteří mají silný vztah k Litomyšli a 
nabízí originální a zajímavé produkty nebo netradiční služby. V rodišti B.Smetany a 
Z.Kopala, kde tvořily osobnosti od Váchala po Rettigovou, vznikají i dnes výrobky, 
služby a kreativní myšlenky s geniem loci. Občanská aktivita, desítky spolků a úspěšné 
podnikatelské příběhy – to vše je Litomyšl. Sdružujeme živnostníky, umělce, 
podnikatele i velké firmy se vztahem k modernímu historickému městu na říčce Loučné.
Společným jmenovatelem nám je aktivita, kvalita, originalita, zájem o dění kolem sebe. 

b) Cíle:
a) podpora a rozvoj komunitního, společenského i podnikatelského života
b) propagace města Litomyšl
c) účast na kulturních a společenských aktivitách města pod značkou Made in Litomyšl
d) propagace a podpora při organizaci společných aktivit členů spolku
e) podpora vzájemné spolupráce členů spolků

c) Plány pro rok 2021:
 rozšíření nové části webu madeinlitomysl.cz s názvem „Produktová galerie“
 udržování aktuálnosti společné mapy města s vyznačením míst sídel všech členů 

spolku (jsou umístěny v sídlech některých členů nebo použity dle potřeby)
 každoroční dar pro zajímavý účel ve výši 10.000 Kč (nebo dle další dohody)
 rozšíření povědomí členů o možné spolupráci mezi ostatními členy
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2. Aktivity v     roce 20  20

a) web www.madeinlitomysl.cz

  v  průběhu  roku  2020  byl  doplňován  oficiální  web  spolku  na  adrese
www.madeinlitomysl.cz,  kde  jsou  prezentováni  všichni  členové  a  umisťovány
informace o fungování spolku a jeho aktivitách.

  Byla spuštěna Prodejní galerie, kde mohou členové, kteří projeví zájem, prezentovat
své výrobky

b) (ne)pravidelné schůzky

   schůzky spolku se konají nepravidelně cca jednou za nškolik měsíců, v roce 2020 se
kvůli vládním restrikcím a omezením uskutečnila pouze 2x, z toho jednou se jednalo o
Valnou hromadu, zápis ze schůzek je zasílán všem členům e-mailem, prezentují  se i
příspěvkové organizace nebo subjekty zaměřené na podporu podnikání (Czechinvest,
Pardubický inkubátor...).

c) schůzky spolku a setkání se starostou

  na  setkáních  se  jednotliví  členové  prezentují  ostatním,  jsou  navrhovány  a
diskutovány projekty, kterých se spolek nebo jeho jednotliví členové mohou účastnit.
Na všech schůzkách v roce 2020 byl přítomen i jeden z iniciátorů vzniku spolku MIL Dan
Brýdl, současný starosta města Litomyšl, který s přítomnými členy diskutoval o plánech
města Litomyšle. Z tohoto setkávání  se stala  tradice.

d) prezentace spolku na městském webu www.litomysl.cz

-  spolek  byl  do  spuštění  nového  designu  městského  webu  prezentován  aktivním
odkazem na web spolku Made in Litomyšl na oficiálním webu města Litomyšl:
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- po spuštění nového webu města Litomyšl zatím hledáme správné a vhodné místo pro
umístění odkazu na webové stránky spolku

e) realizace nápadu na Prodejní galerii umístěnou na webu madeinlitomysl.cz

-  v průbehu roku jsme zrealizovali  rozšíření  webu madeinlitomysl.cz o tzv.  Prodejní
galerii, kde mohou členové spolku prezentovat na jednom místě své výrobky a služby.
Každý zájemce dostane své přístupové heslo a sám si edituje a upravuje výrobky, které
na  této  části  webu  bude  prezentovat.  Nejedná  se  o  e-shop,  který  by  obnášel  v
zamýšleném provedení mnoho administrativní a organizační práce (nehledě na právní,
logistické a finanční nároky),  ale  pouze o galerii,  ve které se zájemce o výrobek  /
službu může spojit přímo s prodejcem nebo výrobcem (telefonicky, emailem, odkazem
na eshop atd.).

f) vydání knihy Cirkusový svět doktora Bubeníčka

– spolek MIL se aktivně podílel na vydání knihy Cirkusový svět doktora Bubeníčka, kterou 
vydalo RML ve spolupráci s Pardubickým krajem, který na realizaci přispěl částkou 20.000 Kč

– jako bonus za tuto spolupráci obdržel každý člen jeden výtisk této knihy

– grafické zpracování knihy a sazbu připravil Jiří Lammel, tisk zajistilo HRG a vydavatelem je 
RML – tedy kompletní spolupráce Made in Litomyšl
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3. Hospodaření v roce 20  20

Finanční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2020:

Made in Litomyšl, z.s. za rok 2020 podal Přiznání k dani z příjmů právnických osob bez
povinnosti odvést daň z příjmů. 

a) Převod z roku 2019 (banka - stav na účtu): 31 115,- Kč

b) Příjmy (faktury vydané + dotace kniha ):

1. členské vklady     34.800,- Kč

      2. pohlednice prodej                                  1.160,- Kč

      3. prodej pohlednic z roku 2019           400,- Kč

      4. Pardubický kraj  (dotace kniha Doktor Bubeníček)    20.000,- Kč

            Celkem příjmy                                                                56.360,- Kč

 c) Výdaje (faktury přijaté - celkem  Kč):

1.   údržba domény www.madeinlitomysl.cz 650,98 Kč

2.   wwworks -web    12.100,- Kč

3. kniha - grafika p. Lammel 20.086,- Kč

4. wwworks – sazba a grafika mapa členů 2.118.- Kč

5. prodloužení domény www.madeinlitomysl.cz     711,48 Kč          

6. polepy mapy p. Knettig                                              3.415,- Kč

7. výroční zpráva tisk HRG                                            2.860,- Kč

8. dar pamětní deska p. Horáček                                10.000,- Kč

9. wwworks – programátorské práce             4.719,- Kč 

10. poplatky banka                                                             324,- Kč

             Celkem výdaje                                                                 56.984,46 Kč

d) Stav na účtu k 31.12.2020                                   30. 490,54 Kč

e) Pokladna bez změny

Stav pokladny k 31.12.2020: 544,- Kč 
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4. Organizační členění spolku

Složení kontrolní komise:

Leoš Tupec / HRG, spol. s r.o.
Jiřina Kubešová / Tradiční výroba pralinek s.r.o.
Jiří Vogel / youngblock s.r.o.

Členové spolku se scházeli nepravidelně jednou za cca 6 měsíců.

Statutárním zástupcem spolku Made in Litomyšl je ředitel. 

Počet členů Made in Litomyšl, z.s. k 31.12.2020: 57  fyzických nebo právnických osob (z
toho 2 čestní členové – Zámecké návrší a Regionální Muzeum)

5. Poděkování

Děkujeme všem členům i sympatizantům Made in Litomyšl, z.s. za aktivity, které 
společně realizujeme!

Děkujeme všem, kteří přicházejí s nápady a pomáhají je realizovat.

Děkujeme všem za propagaci značky a spolku na svých výrobcích nebo propagačních 
materiálech.

Děkujeme všem, kteří podpořili nebo se spolupodíleli na našich aktivitách, jmenovitě: 

Za správu webu a další grafickou práce  pro Made in Litomyšl děkujeme 
Matyášovi Hájkovi a jeho wwworks.cz.

Tiskárně H.R.G. za tisk propagačních materiálů,  výroční zprávy, poskytnutí 
notářských služeb a poskytnutí domovské adresy pro zapsání spolku.

Zámeckému návrší Litomyšl, zastoupeném p. Zandlerem za poskytnutí 
prostoru Co-workingového centra při setkáních.

Renatě Edlmanové (Český Patchwork) za průběžnou a pravidelnou propagaci 
členů spolku na Facebooku.

…. a všem dobrovolníkům a společnostem, které i zdarma ve svém volném 
čase přiložili a přiloží ruku k dílu 
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6. Kontaktní a identifikační karta

Made in Litomyšl, z.s.
Svitavská 1203
570 01 Litomyšl

email: info@  madeinlitomysl.cz

www.  madeinlitomysl.cz

IČO: 04887263

Bankovní spojení: KB Litomyšl č.ú: 115-3213560267/0100

Kontaktní osoba – ředitel: 

David Edlman, tel: 602 109 966, email: info@  madeinlitomysl.cz

Ustavující schůze spolku za přitomnosti notářky JUDr. Valerie Vodičkové proběhla dne 
29.2.2016.

Spolek Made in Litomyšl, z.s. byl u KS v Hradci Králové registrován dne 9.3.2016 a je 
vedený pod spisovou značkou L 10639 u KS v Hradci Králové.
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