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Přestože byl průběh roku 2021 velmi ovlivněn pandemií
onemocnění Covid-19 a souvisejícími vládními opatřeními, podařilo
se nám uspořádat řadu vzdělávacích a informačních akcí a projektů.
Vzniklé situace jsme se snažili využít jako podnět k dalšímu rozvoji
organizace. Mimo jiné jsme se naučili efektivně využívat moderní
digitální technologie při výuce vzdělávacích programů i během online
seminářů.
Nezapomněli jsme však ani na důležitost přímého kontaktu mezi
lidmi a přírodou a veřejnosti jsme nabídli řadu akcí, kde se mohli
účastníci seznámit se zajímavými přírodními fenomény Bílých
Karpat.
Rovněž jsme pokračovali v realizaci několika projektů, případně
jsme s realizací některých začali, i když i zde mnohdy nepříznivě
zasáhla vládní opatření související s celosvětovou pandemií a
některé z akcí se přesouvaly buď na jiné termíny nebo, v horším
případě, do online prostředí.
Nakonec nezbývá než doufat, že se virus již dostatečně vyřádil a
že další fungování naší organizace, ale i dalších, bude v následujících
letech probíhat již bez problémů.

Marie Petrů, DiS., ředitelka

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO BÍLÉ KARPATY
obecně prospěšná společnost
sídlo nám. Bartolomějské 47
698 01 Veselí nad Moravou
doručovací adresa nám. Míru 664
698 01 Veselí nad Moravou
telefon 734 645 760, 736 682 614
email visbk@bilekarpaty.cz
web http://www.bilekarpaty.cz/vis
IČ 255 045 25
bankovní spojení 2000628956/2010

V roce 2021 jsme úspěšně zrealizovali 100 výukových programů
pro děti z mateřských školek a žáky základních i středních škol.

Lhotě, v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou či v terénu v Bílých
Karpatech nebo Dolnomoravském úvalu.

Celkem jsme za uplynulý rok oslovili našimi výukovými programy
2 115 dětí a žáků a dosáhli 4 211 účastníkohodin. Z rozmanité
nabídky našich programů byl největší zájem o polytechnickou
výchovu pro mateřské školy. Na základních a středních školách byla
největší poptávka o výukové programy o vodě a o roháčovi. Realizace
výukových programů probíhala nejčastěji přímo ve školkách
a školách. Část programů proběhla na Ekocentru Karpaty v Nové

Začátkem roku jsme si v návaznosti na vládní protikoronavirová
opatření vyzkoušeli online výuku. Upravili jsme vybrané stávající
výukové programy a přizpůsobili je pro online prostředí. Tímto
způsobem proběhla výuka tří programů. Z průběhu výuky bylo
zřejmé, že online prostředí je dobrým pomocníkem při krizové
situaci, ale nenahradí osobní kontakt mezi žáky a lektorem.

Při fyzické realizaci byl jednoznačně nejžádanějším výukovým
programem Milovník z pařezin. K programu byly průběžně
dokončovány metodiky pro jeho vnitřní i venkovní varianty pro
mateřské, základní i střední školy. Program byl doplněn také dalšími
pomůckami – sadou razítek a maket s motivem vývojového cyklu
roháče obecného.

Také v uplynulém roce jsme v době letních prázdnin nabízeli
možnost realizovat naše výukové programy na příměstských
táborech. V roce 2021 využili pořadatelé tuto možnost patnáctkrát.
Tyto letní výukové programy přizpůsobujeme konkrétním
podmínkám a poptávce. Tak jsme třeba program o vodě ušili na míru
příměstskému táboru v Javorníku, který měl téma „Pirátská plavba“.

I v roce 2021 jsme pokračovali ve školení pedagogických
pracovníků, zejména školních koordinátorů EVVO. Podstatná část
školení se odehrávala v první polovině roku, kdy byla vládní
protikoronavirová opatření nejpřísnější. Proto jsme je uspořádali
v online prostředí.

 9. 6. 2021: 3,5 hodiny, 6 účastníků (Blatnička)
terénní exkurze Příroda za humny

 9. 3. 2021: 4 hodiny, 25 účastníků (online)
Specializační studium školních koordinátorů EVVO

 28. 6. 2021: 3 hodiny, 8 účastníků (Uherský Brod)
Polytechnická výchova v přírodní zahradě

 10. 3. 2021: 4 hodiny, 26 účastníků (online)
Specializační studium školních koordinátorů EVVO
 3. 5. 2021: 1 hodina, 8 účastníků (online)
seminář Ornamenty pro radost
 18. 5. 2021: 1 hodina, 13 účastníků (online)
seminář Polytechnická výchova v přírodní zahradě
 20. 5. 2021: 9,5 hodin, 28 účastníků (Vsetín)
Specializační studium školních koordinátorů EVVO
 24. 5. 2021: 1 hodina, 7 účastníků (online)
seminář Příroda za humny

 12. 6. 2021: 3,5 hodiny, 7 účastníků (Veselí nad Moravou)
Ornamenty pro radost

Vládní restriktivní opatření nám znemožnila pořádání tradiční
série cestopisných večerů, stejně jako některých dalších plánovaných
akcí. V květnu se nám však podařilo uspořádat tři exkurze za
orchidejemi.
Přehled realizovaných exkurzí:
 15. 5. 2021: 3,5 hodiny, 32 účastníků
 22. 5. 2021: 3 hodiny, 16 účastníků
 29. 5. 2021: 3,5 hodiny, 35 účastníků

Uspořádali jsme sérii kurzů a exkurzí, které byly primárně určeny
ke vzdělávání místních průvodců, ale byly zpřístupněny také
zájemcům z řad veřejnosti. V tomto bloku jsme uspořádali
13 jednodenních akcí a 2 vícedenní o celkové délce trvání téměř
115 hodin.
 2. 2., 3. 2. 2021: 2  6 hodin, 2  20 účastníků
online kurz Práce s médii
 2. 3., 3. 3. a 23. 3. 2021: 3  6 hodin, 22, 19 a 14 účastníků
online kurz Fundraising
 10. 5. 2021: 8,5 hodin, 12 účastníků
výjezd na Drahanské vrchovině
 17. 5. 2021: 8 hodin, 15 účastníků
cesta do ostravského (v)nitrozemí
 22. 5. 2021: 8 hodin, 15 účastníků
výjezd Dolní Vítkovice
 14. 6. 2021: 8 hodin, 9 účastníků
výjezd CHKO Brdy

 15. 6. 2021: 8 hodin, 8 účastníků
výjezd Krušné hory

 7. 12. 2021: 4 hodiny, 13 účastníků
Závěrečné setkání poblíž Blatnice pod sv. Antonínkem

 16. 6. 2021: 8 hodin, 10 účastníků
výjezd Dům Přírody Žďárských vrchů

Dne 12. 8. jsme uspořádali akci Motýli zahaleni tmou pod
vedením zkušeného entomologa. Exkurze proběhla ve všední den na
loukách poblíž rekreační oblasti Lučina v pozdních večerních až
nočních hodinách. Navštívilo ji 10 účastníků. Zato zážitek při
pozorování stovek nočních motýlů mnoha druhů třepetajících se na
osvětleném plátně byl o to větší a zejména přítomné děti poznaly, že
spoustu krasavců lze nalézt i mezi můrami.

 1. 7. 2021: 6 hodin, 10 účastníků
exkurze Starobylá historie moravských Karpat
 2. 7. 2021: 6 hodin, 10 účastníků
exkurze Šavle a píseň
 26. 8. 2021: 6 hodin, 20 účastníků
exkurze Netradiční přírodní hodnoty Pálavy
 27. 8. 2021: 6 hodin, 17 účastníků
exkurze Staré kultury na území moravských Karpat
 30. 8. a 31. 8. 2021: 2  6 hodin, 2  33 účastníků
kurz Zdravověda
 16. 11. 2021: 6 hodin, 24 účastníků
exkurze Overturismus v Beskydech
 24. 11. 2021: 4 hodiny, 21 účastníků
exkurze Ochrana přírody v Beskydech

Ve dnech 1. 8., 22. 8. a 29. 8. jsme, podobně jako v předchozích
letech, zajišťovali program pro turisty plavící se po Baťově kanále
z Veselí nad Moravou do Uherského Ostrohu a zpět. Navzdory
stálému napětí z doznívajících vládních protikoronavirových
opatření a v jednom termínu i velmi špatnému počasí jsme takto
ovlivnili na 80 plavících se turistů.
Velké množství lidí jsme zaujali na dvou velkých akcích. První
z nich (Ozvěny Horňácka) proběhla 21. 8. a druhá (Den Zlínského
kraje) pak 25. 9. Na stáncích jsme prezentovali nejen činnost
střediska, ale pro návštěvníky jsme měli připraveny i drobné

osvětové aktivity. Zhruba 1 500 oslovených lidí na Ozvěnách a 3 000
na Dnu Zlínského kraje nás zkrátka nenechali vydechnout.
15. října jsme se zúčastnili krajského kola soutěže Zlatý list
v Boršicích u Buchlovic. Pro mladé účastníky soutěže naše středisko
organizačně zajistilo jedno ze stanovišť, kde byly připraveny
nejrůznější aktivity týkající se světa hub.

V rámci osvěty působíme i jako informační a poradenské středisko
pro občany a návštěvníky města Veselí nad Moravou, ale i okolních
měst a obcí. V sezonu (duben až říjen) tuto činnost poskytujeme
v úterý a čtvrtek od 12.00 do 16.00 a ve středu od 8.00 do 16.00.
Mimo sezonu (listopad až březen) pak v úterý a čtvrtek od 12.30 do
16.00. V kanceláři jsme však obvykle k zastižení i v pracovní dny
mimo uvedené hodiny.
Zájemci nás kontaktují nejen osobně, ale i telefonicky a pomocí
emailu. V případě osobní návštěvy střediska můžeme návštěvníkovi
nabídnout spoustu propagačních a informačních materiálů nebo
třeba map z regionu a okolí.
V posledních letech se stále častěji stávají našimi komunikačními
kanály online platformy. Patří mezi ně Facebook, kde zveřejňujeme
nejrůznější příspěvky (94 za rok 2021), mimo jiné i informačního
a edukativního charakteru. Ke konci roku stránku @visbilekarpaty
označilo „To se mi líbí“ již 540 uživatelů. Dosah profilu je pak téměř
7 000 uživatelů.
Příspěvky nejrůznějšího charakteru zveřejňujeme i na webových
stránkách střediska vis.bilekarpaty.cz. Za rok 2021 jich bylo 14
a stránky navštívilo 5 950 lidí. Přispíváme také na stránky Domů
přírody (www.dumprirody.cz), kde jsme publikovali 9 příspěvků.

Mimo to působíme i jako informační středisko pro CHKO Bílé
Karpaty. Zájemcům tak poskytujeme obecné informace týkající se
ochrany přírody a krajiny, ale zodpovídáme i odbornější dotazy
ohledně území CHKO, jeho historie, kultury, přírodních zajímavostí
apod. Zájemcům také nabízíme procházky s průvodcem.
Samozřejmě, že tato naše činnost, zejména návštěvy v kanceláři,
utrpěla kvůli vládním protipandemickým opatřením, ale i tak jsme
poskytli informace 185 návštěvníkům v celkovém čase 2 515 minut.
Velkou část materiálů, které máme na středisku (publikace,
výukové programy…), půjčujeme zájemcům ze školství, studentům
a dalším jednotlivcům či organizacím. Kvůli uzávěrce kanceláře po
část roku navázané na vládní protikoronavirová opatření nebyl počet
výpůjček velký, ale i tak jsme vypůjčili materiály v 11 případech.
V rozsahu 120 hodin jsme se věnovali studentce Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v rámci její studentské stáže.
Středisko a jeho činnost byla v devíti případech prezentována na
stránkách místních i celostátních tiskovin, v jednom případě pak
i v reportáži Televize Slovácko.

I v roce 2021 jsme se věnovali tvorbě metodických materiálů. Pro
druhé stupně základních škol jsme vytvořili metodiku Přírodopis za
humny pro 6.–9. třídu. Pomocí pracovních listů a vzdělávacích aktivit
mohou ve čtyřech tematických okruzích (půda, voda, louka, les)
lektoři či učitelé představit žákům přírodu podhůří Chřibů.

Pro město Tišnov jsme navrhli a vytvořili informační panel, který
je umístěn v přírodní památce Květnice u Tišnova. Pultík návštěvníky
informuje o nerostném bohatství této krásné lokality a zároveň je
seznamuje s problematikou ochrany minerálů před vandalskými
sběrači. Panel byl realizován ve spolupráci s Odborem životního
prostředí Městského úřadu Tišnov.

Další dva naučné panely jsme zrealizovali ve spolupráci se ZO
ČSOP Hluk. Jsou zaměřeny na neživou přírodu a představují dva
geologické odkryvy – přírodní památku Pod Husí horou a přírodní
památku Okluky. Stručné informace na panelech jsou návštěvníkovi
předloženy poutavou komiksovou formou, pro náročnější uživatele
jsou panely opatřeny QR kódy odkazujícími na podrobnější
informace i na webové stránky.

LIFE „Ze života hmyzu“
Ve spolupráci s partnery z České republiky i ze zahraničí jsme
pokračovali na mezinárodním projektu LIFE „Ze života hmyzu“.
Koordinujícím příjemcem zde je Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky. Přidruženými partnery jsou Český svaz ochránců
přírody Bílé Karpaty, Bratislavské regionálne ochranárske združenie,
Český svaz ochránců přírody Salamandr a infinity-progress z.s.

Cílem projektu je v příhraniční oblasti Bílých/Bielych Karpat
a Beskyd zvýšení početnosti populací vybraných ohrožených druhů
hmyzu. Využívá se k tomu obnova jejich přirozených stanovišť, která
v minulosti utrpěla změnou hospodaření a pro mnoho druhů se tak
stala neobyvatelnými.
Naše středisko v rámci tohoto projektu pokračovalo v realizaci
výukového programu Milovník z pařezin. V 18 případech se 295 žáků
či studentů seznámilo s lesem, jeho vývojem a broukem roháčem.
Intenzivně jsme také připravovali propagační a propagačněedukační materiály. Jedním z nich je originální plyšák brouka roháče,
který je symbolem projektu. Dalším materiálem byly desky s klipem
na psaní s vloženým pracovním listem, na němž se uživatelé seznámí
s bylinami světlého lesa, na jejichž poznávání je založena hra na zadní
straně desek. Přední strana pak obsahuje druhou hru zaměřenou
tentokrát na dřeviny světlého lesa.
Na biotop světlého lesa jsou zaměřené i další dva materiály,
u nichž jsme začali s přípravou. Jde o vystřihovací papírové diorama
a publikaci Světlo v lese s průsvitkami a badatelskými úkoly.
Mimo výše uvedené bude k propagaci projektu sloužit i barevná
taška, na níž jsme v roce 2021 začali pracovat. Taška bude
celobarevná a na její přední i zadní straně bude fotka zachycující

krajinu či kulturu Bílých Karpat. Taška bude z pevné netkané textilie
a tudíž opakovatelně použitelná.
Pro přírodní zahradu mateřské školky Tasov jsme zajistili výrobu a
instalaci zahradního prvku. A pro přírodní zahradu základní školy ve
Valašských Kloboukách jsme vytvořili materiály o Bílých Karpatech a
zajistili jejich umístění na dvou zahradních prvcích.

Interreg Central Europe - Centralparks
Dalším mezinárodním projektem, kterého jsme se aktivně
účastnili, byl Centralparks – projekt, který je finančně podpořen
z fondu programu Interreg Central Europe. Zde je koordinujícím
partnerem Evropská akademie Bolzen-Bolzano (Itálie). Další partneři
jsou ze zemí, jimiž probíhá Karpatský oblouk: Státní ochrana přírody
Slovenské republiky (Slovensko), Správa národního parku Piatra
Crailui (Rumunsko), Ekopsychologická společnost (Polsko),
Ředitelství národního parku Danube-Ipoly (Maďarsko), Pronatur
NGO (Slovensko) a Evropská společnost pro divočinu (Rakousko).
Dalších 8 partnerů, včetně osmi ministerstev životního prostředí, je
k projektu přidruženo.
K cílům projektu patří sladit ochranu přírody s místním sociálněekonomickým rozvojem a zajistit podporu a aktivnější zapojení
místních komunit. V rámci projektu jsme se zaměřili na šetrný
turistický ruch v mikroregionu Horňácko a provedli jsme
dotazníkové šetření a rozhovory se starosty všech horňáckých obcí.
Mimo nich nám podobně zaměřený dotazník vyplnilo více než 100
místních obyvatel. Ze získaných údajů byla zpracována Zpráva
o dokončení pilotní akce s doporučeními.
Dále jsme uspořádali akce zaměřené na místní průvodce
s přihlédnutím k šetrnému turistickému ruchu, zajistili překlad
publikace Karpatský nástroj na hodnocení ekosystémových služeb
a participovali na dalších společných akcích a výstupech projektu.

V září zástupci střediska prezentovali na mezinárodní konferenci
v maďarském Visegrádu činnost střediska - od tvorby konceptuálních
dokumentů pro CHKO přes vzdělávání v environmentální oblasti a
průvodcovskou činnost až po workshopy se zaměřením na ochranu
přírodního a kulturního dědictví.
Pro stakeholdery Karpatské úmluvy jsme ve spolupráci
s Ministerstvem životního prostředí pod hlavičkou projektu
uspořádali dvoudenní setkání v obci Nová Lhota, jehož se zúčastnilo
téměř 50 stakeholderů. Témata setkání se opírala o hlavní cíle
projektu – ekosystémové služby, šetrný turistický ruch a místní
průvodce. Na setkání zaznělo 14 příspěvků a součástí byla
i komentovaná prohlídka lokalit ekofarmy Blatnička.

LIFE „Apollo2020“
V poslední třetině roku jsme začali s realizací ambiciózního
mezinárodního projektu, kam jsme byli pozváni polským
Krkonošským národním parkem jakožto koordinujícím příjemcem.
Jde o projekt s akronymem LIFE Apollo2020 a jeho hlavním cílem je
do roku 2028 obnovit vhodné biotopy v Bílých Karpatech, Sudetech
a Alpách, tak aby se sem navrátil motýl jasoň červenooký, případně
aby se posílily jeho populace. Obnovu vhodných biotopů přivítají
i další vzácné druhy živočichů, pro něž je jasoň deštníkovým druhem.
Do projektu jsou dále zapojeni polský Klub
přírodovědců, Institut botaniky polské
akademie věd, Evropská společnost pro
divočinu (Rakousko) a Český svaz
ochránců přírody Hradec Králové.
Projekt je na samotném začátku
a pod jeho hlavičkou jsme se
dosud
kromě
jednání
projektového týmu zúčastnili
kick-off meetingu. Ten vzhledem
k vládním omezením jak u nás,
tak v Polsku, kde se měl konat,
proběhl pouze v online formě.

Místní průvodci aneb jak správně předkládat interpretaci
Karpat
Tento projekt byl podpořeným Státním fondem životního
prostředí a jeho cílem bylo zajistit pro místní průvodce důkladné
proškolení tak, aby mohli nabízet svoje průvodcovské služby zejména
návštěvníkům moravských Karpat.
Akcí zaštítěných projektem se v celkem dvaceti dnech v rozsahu
2 238 účastníkohodin zúčastnilo celkem 356 účastníků. Akce byly
rozděleny do 4 klíčových aktivit, kdy první (KA1) zahrnovala
teoretické kurzy, druhá aktivita (KA2) exkurze s místními průvodci,
třetí (KA3) pak benchmarkingy u organizací s dlouhodobou praxí a
konečně poslední (KA4) závěrečné setkání, kde se vyhodnocoval
průběh a přínosy projektu. Podrobný přehled je v tabulce.
klíčová
aktivita

dnů

účastníků

účastníkohodin

KA1

7

161

966

KA2

6

102

570

KA3

6

69

558

KA4

1

24

144

Na závěrečném setkání bylo 15 místním průvodcům, kteří splnili
předem dané podmínky (aktivní účast na 75 % akcí a splnění
závěrečného testu) uděleno osvědčení o absolvování školení.

Vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých
v oblasti životního prostředí s VIS Bílé Karpaty

Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových
programů a školení

Cílem tohoto projektu je doplnění znalostí v oblasti
environmentálního a udržitelného rozvoje a zvýšení zájmu o přírodu
a ochranu životního prostředí. Dosažení tohoto cíle je zajišťováno
realizací ekologických výukových programů v regionu jihovýchodní
Moravy a území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

V roce 2021 jsme při pokračující realizaci tohoto projektu při 18
jednotlivých výukových programech odučili celkem 328 dětí
mateřinek a žáků základních škol v rozsahu 833 účastníkohodin.

V rámci projektu, který finančně podpořilo Město Veselí nad
Moravou, jsme uspořádali i fotografickou soutěž Strom Veselska,
k jejíž propagaci jsme vytvořili internetové stránky a propagace
probíhala i na facebookovém profilu střediska.

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí
a jeho hlavním cílem je zlepšení kompetencí cílových skupin
v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje a podpora
realizace ekologických výukových programů.

Podpora
neformálního
vzdělávání
organizacemi sdruženými v síti Pavučina

podporovaného

V rámci této výzvy finančně podpořené Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy realizováno zaměstnanci střediska celkem
8 tandemových vzdělávacích aktivit.

Pracovníci střediska, kromě ekologické výchovy a osvěty,
poskytování informací místním občanům a turistům a realizaci
projektů, absolvovali odborné semináře a akce vedoucí k jejich
dalšímu vzdělávání a k navázání či utužení spolupráce s dalšími
nevládními neziskovými organizacemi, státní správou a veřejnou
správou v regionu. Mimo účasti na výše zmíněných akcích kurzu
průvodců se pracovníci střediska účastnili následujících školení:

Mimo to se pracovníci zúčastnili dalších setkání, která vedla
k prohloubení spolupráce mezi NNO, státní správou, veřejnou
správou v regionu a projektovými partnery:

 únor–červen: konverzační kurz Angličtina v běžném životě; areál
střediska

 14.–15. 9. 2021: Tradiční setkání starostů obcí Bílých Karpat;
Rekreační středisko Chata Lopeník

 20. 4. 2021: kurz Průvodce neziskovky po digitálním světě; online

 27. 10. 2021: Rozvoj prírodného miestného turizmu; Salaš pod
Maginhradom (SK)

 21. 4. 2021: kurz Udělejte si video sami; online
 3. 6. 2021: XX. Krajská konference EVVO; online
 2. 11. 2021: Strategické a simulační hry; Centrum Veronica
Hostětín

 24. 5. 2021: valná hromada MAS; Veselí nad Moravou
 3. 6. 2021: Konference MAP; Veselí nad Moravou

 10. 11. 2021: seminář Ekosystémové služby; online
 25. 11. 2021: členská schůze Lísky; Vsetín
 29. 11. 2021: valná hromada Pavučiny; online
 1. 12. 2021: schůzka k obsahu Domu přírody Bílých Karpat;
Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice

Naše činnost by nebyla možná bez spolupráce s řadou dalších
organizací, institucí a jednotlivců. Za jejich ochotu, pomoc, přízeň
a rady jim na tomto místě upřímně děkujeme. Poděkování patří
v prvé řadě členům správní a dozorčí rady za jejich dobrovolnou práci
pro naši organizaci.
Za odbornou spolupráci děkujeme následujícím organizacím









členským střediskům ekologické výchovy Pavučina
Krajským úřadům Jihomoravského a Zlínského kraje
Školskému zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka
Veselskému kulturnímu centru Veselí nad Moravou
AOPK ČR RP Správě CHKO Bílé Karpaty
Správě CHKO Biele Karpaty
Lísce, z.s.
ZO ČSOP Bílé Karpaty

Poděkování za finanční a materiální pomoc








Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR
Ministerstvu životního prostředí ČR
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
Státnímu fondu životního prostředí ČR
Městu Veselí nad Moravou
Evropské komisi
Evropskému fondu pro regionální rozvoj

Zpráva nezávislého auditora k roční účetní závěrce za rok 2021
Rozvaha ke dni 31. 12. 2021
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2021
Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2021

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2021
(v souladu s vyhláškou § 29 a § 30 č. 504/2002 Sb.)

1. Název a sídlo účetní jednotky:
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Bartolomějské nám. 47
698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 25504525
Datum vzniku:
Společnost byla založena Zakládací smlouvou 28. 7. 1997.
Registrována u Krajského soudu v Brně, v rejstříku obecně prospěšných společností, oddíl O,
vložka 41 dne 20. října 1997.

2. Právní forma účetní jednotky:
obecně prospěšná společnost

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena:
Účetní jednotka byla založena za účelem poskytování následujících služeb, které budou
poskytovány s cílem rozvoje regionu jihovýchodní Moravy:















zprostředkování a poskytování služeb zaměřených k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy
připomínkování již zpracovaných projektů k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy
získávání finančních prostředků k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy
zajišťování součinnosti všech subjektů ochrany přírody v regionu jihovýchodní Moravy
tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu
jihovýchodní Moravy
součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu jihovýchodní Moravy
turistická informační činnost pro návštěvníky města Veselí nad Moravou a okolí
odborné poradenství v oblasti životního prostředí a ochrany přírody
příprava, výroba a prodej tištěných informačních a metodických materiálů a školních pomůcek
překladatelská činnost v oblasti životního prostředí, přírodovědy a turistiky
výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže
další vzdělávání pedagogických pracovníků
ekologická výchova a vzdělávání veřejnosti
poradenské služby při přípravě všech projektů dotýkajících se chráněných částí přírody
nebo sloužících k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy




vydávání periodických tiskovin
kromě výše uvedených služeb a může organizace vykonávat doplňkovou činnost
pod podmínkou, že bude dosaženo účinnější využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena
kvalita, rozsah
a dostupnost obecně prospěšných služeb.



doplňková činnost - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona

4. Ostatní činnosti účetní jednotky:
Účetní jednotka neprovozuje další činnosti.

5. Statutární a dozorčí orgány a změny provedené v účetním období:
Složení správní rady:
1. Ing. Jiřina Gaťáková, předsedkyně SR
2. Ing. Mgr Petr Kolařík, Ph.D.
3. RNDr. Libor Ambrozek
4. Ing. Jan Willem Jongepier
5. Mgr. Karel Fajmon
6. Ing. Bohumil Jagoš
7. Mgr. Evelína Jochová
8. Ing. Eva Frolová
9. Mgr. Markéta Radostová
Složení dozorčí rady:
1. Jitka Říhová, předsedkyně DR
2. Jana Lamačová
3. Ing. Martin Tomešek, Ph.D.
Statutární orgán – ředitel:
Marie Petrů, DiS.

6. Informace o zakladatelích:
Obecně prospěšná společnost Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty byla založena
Zakládací smlouvou dne 28. července 1997 následujícími zakladateli:

1. ZO ČSOP Bílé Karpaty
nám. Bartolomějské 47, 698 Veselí nad Moravou,
IČ 47895497
2. Město Veselí nad Moravou,
Masarykova 149, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ 28545500
3. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Nuselská 39, 140 00 Praha 4
IČ 62933591

7. Vklady do vlastního jmění, jejich povaha a zápis vkladů do Obchodního
rejstříku Krajského soudu v Brně:
Správcem majetkových vkladů společnosti byl do zapsání Vzdělávacího a informačního
střediska Bílé Karpaty, o.p.s. v obchodním rejstříku Český svaz ochránců přírody - základní
organizace 58/06 Bílé Karpaty Veselí nad Moravou. Zakladatelé vložili na speciálně zřízený
účet tyto jednorázové vklady:
Vklad Českého svazu ochránců přírody, základní organizace 58/06 Bílé Karpaty Veselí
nad Moravou byl peněžitého charakteru a činí 200.000,- Kč (slovy: Dvě stě tisíc korun).
Vklad Města Veselí nad Moravou byl peněžitého charakteru a činí 150.000,- Kč (slovy: Jedno
sto padesát tisíc korun).
Vklad Správy chráněných krajinných oblastí České republiky (současné Správy ochrany
přírody) byl peněžitého charakteru a činí 200.000,- Kč (slovy: Dvě stě tisíc korun)
Majetkové vklady jednotlivých zakladatelů byly na základě Návrhu na zápis do rejstříku obecně
prospěšné společnosti Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. a na základě
Zakládací smlouvy dle § 4 a násl. Zák. č. 248/1995 Sb. podepsané dne 28. července 1997,
zapsány dne 3. listopadu 1997 do rejstříku obecně prospěšných společností Krajského soudu v
Brně, oddíl O, vložka 41.
Výše vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv k 1. 1. 2021 činila 1 956 tis. Kč
a k poslednímu dni účetního období k 31. 12. 2021 činila 2 380 tis. Kč.

8. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2021.
Rozvahovým dnem dle §19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2021.

9. Použité účetní metody:
Účetní jednotka se řídí Zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví (§ 30 Vyhlášky č. 504/2002,
kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o účetnictví, ve znění 324/2015 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, tj. § 32 - § 42 vyhlášky)


Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
Účetní jednotka se řídí § 7 a 8 vyhlášky - Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (k § 7 a § 8 zákona) vyhlášky. Vnitřním
účetním předpisem je stanoveno, že drobný hmotný dlouhodobý majetek pořízený v pořizovací
ceně do Kč 40 000,- je účtován přímo do spotřeby (na vrub účtu 501 - spotřeba materiálu).
Drobný nehmotný dlouhodobý majetek pořízený v pořizovací ceně do Kč 60 000,- je účtován
přímo do spotřeby (na vrub účtu 518 - ostatní služby).
Drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden v podrozvahové evidenci.

 Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny cenných papírů a podílů
Účetní jednotka se řídí § 33 - Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny cenných papírů a podílů
(k § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona) vyhlášky.
Pro rok 2021 nemá účetní jednotka pro tuto položku náplň.
 Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny zásob
Účetní jednotka se řídí § 33a - Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny zásob (k § 4 odst. 8 a §
25 odst. 4 zákona) vyhlášky, nebyly použity žádné odchylky.

 Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny pohledávek
Účetní jednotka se řídí § 33b - Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny pohledávek (k § 4
odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona) vyhlášky, nebyly použity žádné odchylky.


Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných
papírů a podílů
Účetní jednotka se řídí § 34 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění
ekvivalencí u cenných papírů a podílů (k § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona) vyhlášky, nebyly
použity žádné odchylky, pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2021 náplň.

 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů
Účetní jednotka se řídí § 35 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích
derivátů (k § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona) vyhlášky, pro tuto položku nemá účetní jednotka
za rok 2021 náplň.

 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování
Účetní jednotka se řídí § 36 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů
k obchodování (k § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona) vyhlášky, pro tuto položku nemá účetní
jednotka za rok 2021 náplň.


Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka
nabyla a určila k obchodování
Účetní jednotka se řídí § 36a - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek,
které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování (k § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)
vyhlášky. Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2021 náplň.
 Postup tvorby a použití opravných položek
Účetní jednotka se řídí § 37 - Postup tvorby a použití opravných položek (k § 4 odst. 8 zákona)
vyhlášky. Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2021 náplň.

 Odpisování majetku
Účetní jednotka se řídí § 38 - Odpisování majetku (k § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1 zákona) a § 39
vyhlášky. Vnitřní účetním předpisem je stanoveno, že drobný dlouhodobý hmotný majetek
do Kč 80 000,- je účtován přímo do spotřeby (účet 501), tudíž se neodpisuje.

 Postup tvorby a použití rezerv
Účetní jednotka se řídí § 40 - Postup tvorby a použití rezerv (k § 4 odst. 8 zákona) vyhlášky.
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2021 náplň.
 Vzájemné zúčtování
Účetní jednotka se řídí § 41 - Vzájemné zúčtování (k § 4 odst. 8 a § 7 odst. 6 zákona) vyhlášky,
nebyly použity žádné odchylky.
 Metoda kursových rozdílů
Účetní jednotka se řídí § 42 - Metoda kursových rozdílů (k § 4 odst. 8 zákona) a § 42a vyhlášky.

10. Způsob zpracování účetních záznamů:
Účetní záznamy jsou zpracovávány v souladu s § 4 odst. 4, 5 ZoÚ.

11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů:
Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s § 31 a § 32 ZoÚ v příručním archivu účetní
jednotky na doručovací adrese, náměstí Míru 664 – Panský dvůr, 698 01 Veselí nad Moravou
v sídle organizace, nám. Bartolomějské 47, 698 01 Veselí nad Moravou.

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:
Účetní jednotka se řídí § 19 odst. 5 ZoÚ.
Účetní jednotka nemá žádné další informace o podmínkách či situacích, které existovaly
ke konci rozvahového dne ani o nejistých podmínkách či situacích ke konci rozvahového dne
a jejichž důsledky by změnily významným způsobem pohled na finanční situaci účetní
jednotky.

13. Účasti v obchodních společnostech:
Účetní jednotka nedrží podíl u žádné společnosti, a to ani prostřednictvím třetí osoby jednající
jejím jménem a na její účet.

14. Informace o úpisech akcií a podílů realizovaných během účetních
období
Účetní jednotka nemá žádné upsané akcie nebo podíly.

15. Informace o akciích a podílech
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2021 náplň.

16. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2021 náplň.

17. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou
splatnosti vyšší než 5 let
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2021 náplň.

18. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2021 náplň.

19. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2021 náplň.

20. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností
Výsledek hospodaření organizace byl ve výši Kč 423.486,61 Kč. Tento výsledek organizace
dosáhla z hlavní činnosti organizace.
Přehled dotací a jiných forem státní podpory dle §18 odst. 4b) zákona:
účet 691, 682

náklady

text
LIFE
SFŽP
Město Veselí nad Moravou
Life Apollo
Centralparks
Dotace Šablony
Covid dotace testy
Celkem

výnosy

849.061,58
758.599,16
287.046,89
123.609,99
624.644,00
103.842,00
6.118,00
2.752.921,62

rozdíl

1.064.081,95
606.878,00
200 000,00
74.080,8
518.881,10
103.842,00
1.320,00
2.569.083,85

215.020,37
-151.721,16
-87.046,89
-49.529,19
-105762,9
0,00
-4.798,00
-183.837,77

21. Informace o zaměstnancích
Evidenční počet zaměstnanců za rok 2021
Měsíc
Počet
zaměstnanců

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách – 3,83
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený: - 4,74
Osobní náklady celkem – 1.747.700,00 Kč
v tom:
- hrubé mzdy zaměstnanců – 1.360.335,00 Kč
- zákonné sociální pojištění - ZP – 103.143,00 Kč
- zákonné sociální pojištění - SP – 284.222,00 Kč
- zákonné sociální náklady – 12.285,00 Kč
V roce 2021 měla 2 až 6 zaměstnanců na Dohodu o provedení práce.
Celkové mzdové náklady: 188.380,00 Kč

Počty a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členem statutárních, kontrolních nebo
jiných orgánů určených zřizovacími dokumenty – 0.

22. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo
jiných orgánů
Za účetní období nebyly propláceny členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů
určených žádné odměny a funkční požitky, které by vyplývaly z titulu jejich funkce. Společnost
taktéž nemá žádné sjednané závazky ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů.

23. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich
rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za
vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních ani kontrolních
orgánů ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní
období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

24. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných
orgánů
Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období žádné
zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na
jejich účet, jakožto určitý druh záruky.

25. Vliv způsobu oceňování na výpočet zisku nebo ztráty.
Účetní jednotka se při oceňování majetku řídí § 24 a 28 ZoÚ a § 32 - Vymezení nákladů
souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a § 33 - Vymezení
nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek vyhlášky. Pro
tuto položku nemá účetní jednotka náplň.

26. Daňové úlevy na dani z příjmu
Účetní jednota dle zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. §18 odst. nebyla založena za účelem
podnikání. Proto účetní jednotka využila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu
s ustanovením § 20 odst. 7 o částku Kč 96.183,00 Kč.

27. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních
období
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2021 náplň.

28. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a
výkazu zisku a ztráty
ROZVAHA:
Aktiva:
 samostatné movité věci a soubory movitých věcí – stálá aktiva, dlouhodobý hmotný majetek,
pořízený dlouhodobý hmotný majetek v roce 2003 - dataprojektor Sony VPL-EX1,
1500ANSI, XGA, osobní automobil Škoda Fabia pořízený v roce 2019
 dlouhodobý nehmotný majetek - stálá aktiva, dlouhodobý nehmotný majetek - SW výuková
aplikace, techn. zhodnocení webu
 oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí – stálá aktiva, oprávky k
odpisovanému dataprojektu dle § 38 - Odpisování majetku (k § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1
zákona) a § 39 vyhlášky. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku - osobní automobil v
roce 2021 byly vypočítány dle metody rovnoměrného odpisování majetku.
 zboží na skladě a v prodejnách – oběžná aktiva, zásoby, stav zásob (publikace, , , čaje, aj.)
zúčtovaný při uzavírání účetních knih na konci účetního období dle inventarizace
k poslednímu dni účetního období.
 odběratelé – oběžná aktiva, pohledávky za odběrateli ke konci účetního období (faktury
vystavené, dobropisy)
 pokladna – oběžná aktiva, krátkodobý finanční majetek, stav finančních prostředků
v pokladně ke konci účetního období (hlavní pokladna, projektové pokladny)
 ceniny – oběžná aktiva, krátkodobý finanční majetek,
 účty v bankách – oběžná aktiva, krátkodobý finanční majetek, součet finačních prostředků
na bankovních účtech organizace (FIO účty a FIO konto u FIO banky a.s.)
 náklady příštích období – oběžná aktiva, přechodné účty aktivní,

Pasiva:
- vlastní jmění – vlastní zdroj krytí stálých a oběžných aktiv, jmění společnosti, úhrn
finančních prostředků sloužících jako vlastní zdroj krytí majetku účetní jednotky
- účet výsledku hospodaření – vlastní zdroj krytí stálých a oběžných aktiv, účet
hospodářského výsledku, výsledek hospodaření, rozdíl mezi uzavřenými výnosovými
a nákladovými účty, v roce 2021 byl úhrn výnosových účtů vyšší než úhrn nákladových
účtů, tudíž společnost vykázala zisk ve výši Kč 423.486,61 Kč
- dodavatelé – cizí zdroj, krátkodobé závazky vůči dodavatelům ke konci účetního období
- závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění – cizí zdroj,
krátkodobý závazek vůči institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění, odvody z hrubých mezd zaměstnanců za prosinec 2021
- ostatní přímé daně – cizí zdroj, krátkodobý závazek vůči finančnímu úřadu, odvody na daň
z hrubých mezd zaměstnanců za prosinec 2021
- jiné závazky – krátkodobý závazek vůči zaměstnancům, výplata čistých mezd
zaměstnancům za prosinec 2021, krátkodobé závazky vůči Kooperativě (zákonné pojištění

zaměstnanců) za 4. čtvrtletí roku 2021
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT:
Náklady:
 spotřeba materiálu- spotřebované nákupy, kancelářské potřeby, knihy, učební pomůcky,
materiál pro opravy, potraviny, drobný hmotný majetek aj.
 prodané zboží – spotřebované nákupy, pořízené publikace, čaje, , lupy aj. určené k prodeji,
 cestovné – náklady na cestovné - akce se žáky a ostatní tuzemské cestovné v rámci realizace
jednotlivých projektů, grantů, zakázek a akcí,
 náklady na reprezentaci – občerstvení na zasedání SR a DR,
 ostatní služby – náklady na komunikační služby (telekomunikační poplatky, internetové
poplatky), poštovné, tisk a osvit, grafickou přípravu, vložné na semináře a školení,
autoprovoz, nájemné, stravování, ubytování, audit, konzultace, doprava aj.,
 mzdové náklady – hrubé mzdy zaměstnanců, dohody o provedení práce,
 zákonné sociální pojištění – náklady na zdravotní a sociální pojištění placené
zaměstnavatelem za zaměstnance,
 ostatní daně a poplatky – ostatní náklady hlavní činnosti, dálniční známka aj.,
 jiné ostatní náklady – ostatní náklady hlavní činnosti, zákonné sociální pojištění , aj.,
 poskytnuté členské příspěvky – náklady na úhradu členského příspěvku do sítě Pavučina,
Líska z.s., MAS Horňácko a Ostrožsko.
 poskytnuté členské příspěvky - náklady na úhradu členského příspěvku do sítě Pavučina,
Líska, MAS Ostrožsko Horňácko
Výnosy:
 tržby z prodeje služeb – tržby za vlastní výkony, zakázky jednotlivých objednatelů (AOPK
ČR, MŽP aj.) s konkrétním vymezením předmětu poskytovaných služeb (organizační
zajištění semináře, grafická příprava, tisk a výroba infopanelů, vytvoření díla, aj.), dále pak
tržby za prováděné výukové programy, přednášky, exkurze aj..
 tržby za prodané zboží – tržby za prodané publikace, čaje, , lupy aj.,
 úroky – úroky z běžných účtů vedených u FIO banky a. s.,
provozní dotace – přijaté provozní dotace (Město Veselí nad Moravou, SFŽP, LIFE,)
s předem určeným předmětem plnění (podpora ekologických výukových programů, dotace
na informační, poradenskou a další činnost organizace).

29. Přehled přijatých darů
Účetní jednotka nepřijala v roce 2021 žádné dary

30. Přehled poskytnutých darů
Účetní jednotka neposkytla v roce 2021 žádný dar, pro tuto položku nemá náplň.

31. Přehled o veřejných sbírkách
Účetní jednotka v roce 2021 neprováděla žádné veřejné sbírky, pro tuto položku nemá náplň.

