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Úvod
Vážení přátelé,
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. oslaví příští rok 20 let působení v oblasti
environmentální výchovy a osvěty. Během uplynulé doby si dle mého názoru vysloužila „nálepku“ velmi
aktivní, stabilní a respektované organizace známé i za hranicemi regionu.
Ve stejném duchu se nesl i rok 2016 a to i přes znatelné změny v organizaci, kdy naše řady prořídly
z různých důvodů – tím nejpříjemnějším bylo narození miminka naší kolegyni. Ani nyní jsme nepolevili
v úsilí a zajišťovali v maximální možné míře naše služby v oblasti EVVO i jiné aktivity vyplývající z nových
projektů.
K těm nejzásadnějším patřila „Přírodovědné exkurze jako cesta k poznání a zachování dědictví“
realizovaná ve spolupráci s místními školami, obcí Nová Lhota a podpořená z prostředků JMK. Dopad
projektu byl překvapivě efektivní, což dokazuje i neutuchající chuť partnerských škol vytrvat v úsilí a tedy
i snaha pečovat o místní dědictví.
K dalším velmi příjemným počinům naší organizace patřilo vytvoření šetrných a dlouhodobě udržitelných
naučných stezek v okolí Hluku a informačního panelu, který se vymyká běžnému standardu. Doporučuju
vidět na vlastní oči. V mnohém byla pro nás tato zakázka nová, netradiční a velmi inspirativním. Byl
to motor, který nastartoval naši organizaci i jiným směrem a umožnil nám rozšířit obzory i naše služby
o další produkty.
Nepříliš příznivý rok 2016 jsme dokázali i díky úzké spolupráci a trpělivosti úspěšně překonat a věříme,
že následující roky budou mít jen stoupající tendenci, ať již ve složení kolektivu či objemu a kvalitě námi
realizovaných služeb.
Ráda bych touto cestou poděkovala také všem, kteří činnost VIS Bílé Karpaty v minulém roce
podporovali a pomáhali nám buď finančně, nebo svým časem, zájmem a nadšením. Protože věří stejně
jako my v dobrou věc.
Tímto všem velmi děkujeme.
Marie Petrů, DiS.
ředitelka

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty
obecně prospěšná společnost

nám. Bartolomějské 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: 518 322 545, fax: 518 324 792
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz, www.bilekarpaty.cz/vis
IČ: 255 045 25
Bankovní spojení: 2000628956/2010
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Zpráva o činnosti
v roce 2016

1. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Jednou z nejdůležitějších činností vzdělávacího a informačního střediska je environmentální vzdělávání,
výchova a osvěta obyvatel. Toto poslání naplňujeme mimo jiné i prostřednictvím ekologických výukových
programů (dále jen EVP), kterými se snažíme motivovat už i ty nejmladší k co možná nejšetrnějšímu
přístupu k životnímu prostředí. Naše EVP představují jedno, dvou i vícehodinové bloky různých aktivit
zaměřených na přírodovědná a environmentální témata. Nejčastěji dojíždíme za realizací výukových
programů přímo do škol. Program probíhá ve třídě, školní zahradě nebo v okolí školy. Další možností je
realizovat jej přímo u nás na středisku.
U dětí v mateřských školách jde především o kombinaci her s dramatickými, smyslovými a výtvarnými
aktivitami. Cílem je přiblížit jim hravou a nenásilnou formou přírodu kolem nás. Tomu odpovídá
tematické zaměření jednotlivých programů (např. Včelí království, Pan pavouk, Housenka a její kabátek,
Kouzelná jabloň atd.). Velké zálibě se těší i programy zaměřené na polytechnickou výuku (POLY zkoumá,
co plave a co se potápí, POLY zkoumá sílu vzduchu a další).
U žáků základních a středních škol již programy mění formu směrem k procvičování argumentace při
diskuzích a řešení problémů životního prostředí, konfrontaci s různými postoji, práci s informacemi
(vyhledávání, vyhodnocování a prezentování). Rozvíjena a probírána jsou nejen témata o přírodě
a životním prostředí, ale také postoj společnosti k životnímu prostředí nebo kulturnímu a přírodnímu
dědictví (např. Co nepatří do popelnice, Od plamínku k žárovce).
Nabídka EVP byla v roce 2016 aktualizována a doplněna o několik nových programů (např. Zvířecí
architekti, Netopýří volání, Chráněný a nežádoucí atd.). Na rozhraní měsíce srpna a září byla tato
nabídka publikována na webových stránkách střediska a následně distribuována prostřednictvím emailů
do škol Jihomoravského a Zlínského kraje.
V nabídce figurovalo 20 EVP pro mateřské školy, 11 EVP pro 1. stupeň základních škol, 6 EVP pro
2. stupeň základních škol a 6 EVP pro střední školy. Kromě již vytvořených EVP nabízí naše středisko
možnost vytvoření projektového vyučování, projektových dnů, soutěží a jiných aktivit na libovolné
environmentální, přírodovědné či regionální téma. V letošním roce byl mimořádný zájem o tzv. Dny
pro školu. Jedná se o akci, kdy pro školu vytvoříme trasu v přírodě, případně v jejím okolí, a žáci ji pak
absolvují a plní na ní nejrůznější úkoly na dané téma. Celkem jsme zrealizovali 5 akcí, během kterých
jsme odučili 508 žáků.

EVP – 	Celkový	Počet
denní programy
počet
účastníků

Účastníkohodiny

Rok 2016

249

4767

6738,25

Rok 2015

207

4267

5005,00

Rok 2014

282

5670

14703,00

Rok 2013

259

5946

12514,00

Rok 2012

389

7418
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2. EXKURZE PRO ŠKOLY
Exkurze do chráněných území vychovávají žáky k péči o přírodu a životní prostředí lépe než pouhé
přednášky absolvované ve školních lavicích. Žáci se seznamují s ochranným režimem území, s bohatstvím
rostlin a živočichů, krajinou a pravidly chování v chráněném území. Bílé Karpaty i řeka Morava a její okolí
nabízejí řadu výjimečných míst, kam stojí za to se podívat.
Exkurze	Celkový počet	Počet účastníků

Rok 2016

16

326

Rok 2015

10

193

Rok 2014

2

43

Rok 2013

7

169

Rok 2012

9

314

Exkurze spojují odborný výklad přiměřený
věku účastníků s pohybovými aktivitami či
soutěžemi. V současné době máme v nabídce
8 exkurzí (např. Luční krajinou Bílých Karpat,
Poušť a řeka, Na zbojnickém chodníčku,
Dobrodružství na řece Moravě aj.).

3. ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Jak učit POLY
Hlavním cílem bylo podpořit profesní rozvoj učitelů, vedoucích a řídících pracovníků mateřských
škol prostřednictvím dostupných, kvalitních a zajímavých vzdělávacích programů a stáží pro oblast
polytechnického vzdělávání. Průvodkyní je malá holčička POLY, která představuje metody a formy výuky.
Seznamuje s cíli a prostředky, zejména s postupy
začlenění polytechnického vzdělávání do školních
vzdělávacích programů. Společný základ modulů
tvoří úvod do polytechnického vzdělání, metod
aktivního vyučování, rozvoj tvořivosti a klíčových
kompetencí dětí.
Podpora polytechnického vzdělávání
v mateřských školách
Akreditovaný seminář POLY v MŠ: 26. 1.,
Veselí nad Moravou (přednáškový sál VIS)
Akreditovaný seminář POLY v MŠ: 7. 4.,
Veselí nad Moravou (přednáškový sál VIS)
Akreditovaný seminář POLY v MŠ: 20. 9.,
Cassiopeia České Budějovice

8

Praktická péče o školní přírodní zahradu společně s žáky
Akreditovaný seminář přírodní zahrady: 23. 9., Envicentrum Vysoké Pole
Akreditovaný seminář přírodní zahrady: 4. 10., Envicentrum Karpaty Nová Lhota

Realizace praktického semináře pro žadatele z území MAS Horňácko
a Ostrožsko na zpracování projektů typu šablon do škol
Seminář k projektům šablony pro MŠ: 5. 10., Veselí nad Moravou (přednáškový sál VIS)
Seminář k projektům šablony pro ZŠ: 5. 10., Veselí nad Moravou (přednáškový sál VIS)

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO
Školení bylo zaměřeno na školní koordinátory EVVO v MŠ, ZŠ a SŠ. Proběhlo převážně na Hájence
Semetín (Vsetín) a ve Vysokém Poli v rozsahu 189 hodin.
1. setkání (třídenní): 4.–6. 3., hájenka Semetín (Vsetín)
2. setkání (čtyřdenní): 1.–3. 4., hájenka Semetín (Vsetín)
3. setkání (třídenní): 20.–22. 5., hájenka Semetín (Vsetín)
4. setkání (čtyřdenní): 25.–28. 8., Vysoké Pole
5. setkání (třídenní): 9.–11. 9., hájenka Semetín (Vsetín)
6. setkání (třídenní): 21.–23. 10., hájenka Semetín (Vsetín)
7. setkání (třídenní): 18.–20. 11., hájenka Semetín (Vsetín)

Ostatní
Akreditovaný seminář na téma stromy pro MŠ: 21. 10., Hájenka Semetín (Vsetín)
Dílna k výukovému programu „Odkud se bere jídlo“: 1. 12., Krajský veletrh EVVO – Zlín
Vedení závěrečných prací týkajících se přírodní zahrady.
Vedení závěrečných prací pedagogů EVVO.
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4. PLÁNY PÉČE
V průběhu léta naše středisko zpracovalo plány péče k vybraným zvláště chráněným územím, a to pro
Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Celkem vzniklo 6 dokumentů. Díky tomu je možné efektivněji
realizovat managementová opatření v těchto územích s ohledem na jejich aktuální stav.

5. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Ekofilm
V letošním roce jsme poprvé žákům základních a středních škol zprostředkovali promítání ekofilmů z 42.
ročníku mezinárodního filmového festivalu Ekofilm.
Ekofilm – Vlčí hory, 22. 2., Veselí nad Moravou – přednáškový sál VIS (50 návštěvníků).
Ekofilm – Vlčí hory, 22. 2., Veselí nad Moravou – přednáškový sál VIS (44 návštěvníků).
Ekofilm – Vlčí hory, 22. 2., Veselí nad Moravou – přednáškový sál VIS (40 návštěvníků).
Ekofilm – Vlčí hory, 23. 2., Veselí nad Moravou – přednáškový sál VIS (40 návštěvníků).

Den dětí – Pohádkový les
V sobotu 4. 6. 2016 se ve veselském zámeckém parku uskutečnila akce pro děti Letem světem
pohádkovým lesem. VIS měl stanoviště u dřevěné žáby na hrázi rybníka. Tématem stanoviště byli ptáci.
Úkolem dětí bylo poznat, komu patří vajíčka (ukázka reálných vajec: pštros, kur domácí, křepelka),
a sestavit obrázky ptáků (zalaminované ptačí koncovky z pracovního listu Lesní čarování II). Po splnění
všech úkolů je čekala odměna.
Akce se zúčastnilo 450 návštěvníků.

Den pro přírodu – 12. krajský veletrh EVV
V pátek 10. 6. 2016 se uskutečnila akce pro školky,
školy a rodiče s dětmi. Akce se odehrála v areálu
hradu v Malenovicích. Na děti čekalo několik
stanovišť, na kterých dostaly za splněné úkoly
samolepku. Po nasbírání všech samolepek získaly
odměnu. Na našem stanovišti jsme představili
pomůcky z VP Odkud se bere jídlo. Nejen děti, ale
i všichni návštěvníci si mohli vyzkoušet vybrané
aktivity z výukového programu (např. mletí mouky,
tvorba vloček na vločkovači, dojení krávy).
Akce se zúčastnilo 450 návštěvníků.
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6. AKCE PRO VEŘEJNOST
Cestopisy a přírodovědné večery
V roce 2016 nabízelo středisko v rámci osvětových akcí pro veřejnost sérii přednáškových večerů
zaměřených cestopisně či přírodovědně. Jednotlivé přednášky proběhly během podzimních a zimních
měsíců, a to zpravidla první čtvrtek v měsíci. Výjimkou byl měsíc leden, kdy proběhly dva cestopisné
večery (náhrada za únor). Celkem bylo připraveno 7 přednášek:
• leden: Indonésie země kontrastů
Iva Uhrová (48 posluchačů)
• leden: Něco málo o Norsku
Helena Mocková (49 posluchačů)
• březen: Zajímavosti Mexika a Guatemaly
Dušan Maceška (30 posluchačů)
• duben: Severní Amerika – legendární výprava
David Válek (29 posluchačů)
• říjen: Mediterán – příroda jižní Evropy
Lubomír Hrouda (17 posluchačů)
• listopad: Srí Lanka
Iva Uhrová (26 posluchačů)
• prosinec: Skotsko
Honza Husák (27 posluchačů)

Ekofilm
V letošním roce jsme poprvé veřejnosti zprostředkovali promítání ekofilmů z 42. ročníku mezinárodního
filmového festivalu.
Ekofilm – Vlčí hory, 25. 2., Veselí nad Moravou – přednáškový sál VIS (18 návštěvníků).
Ekofilm – Jak se dělá prales, 25. 2., Veselí nad Moravou – přednáškový sál VIS (15 návštěvníků).

Malovaný dvůr
V sobotu 27. února 2016 se na Tvrzi v Hluku konal seminář Malovaný dvůr za podpory Jihomoravské
komunitní nadace. Seminář byl zahájen přednáškou V. Šáchy o historii lidového ornamentu. Poté se
účastníci přesunuli na Památkové domky, kde je čekala malá exkurze. V odpoledních hodinách proběhla
přednáška M. Šojdra o ornamentu v moderním designu. Nakonec dostali prostor malérečky a maléři,
kteří se chtěli podělit o své zkušenosti s lidovým ornamentem.
Akce se celkem účastnilo 49 účastníků.
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Ekojarmark ke Dni Země
V rámci oslav Dne Země jsme ve spolupráci s městem Veselí nad Moravou zorganizovali ekojarmark,
který se konal v areálu Panského dvora. Cílem bylo prezentovat činnost Vzdělávacího a informačního
střediska Bílé Karpaty, ZO ČSOP Bílé Karpaty a regionálních výrobců, kteří nabízeli přírodní kosmetiku,
domácí pečivo, sýry, tkané výrobky, keramiku, sazenice bylin a zeleniny. Hlavní myšlenkou, která
se prolínala celým odpolednem, byl zdravý životní styl. V přednáškovém sále probíhala ochutnávka
zdravé stravy od paní Zajíčkové z Hostětína. Ve víceúčelovém sále měla nejdříve přednášku o zdravém
stravování Margit Slimáková, dietoložka a propagátorka zdravé výživy. Později odpoledne ji vystřídala
Karolína Kamberská, muzikantka, kuchařka a autorka dvou knížek o vaření. Během celého odpoledne
probíhal na podiu také doprovodný hudební program. Pro děti jsme vytvořili Hledačku pro zvídavé
hlavičky makovičky. Na jednotlivých stanovištích po splnění úkolu nebo vyluštění hádanky získali účastníci
surovinu do receptu na tradiční slováckou pochutinu – patent, který byl sladkou odměnou na konci jejich
hledání.
Akce se zúčastnilo asi 600 návštěvníků.

Horňácké kosení
V sobotu 18. 6. 2016 proběhlo tradiční
malovrbecké Horňácké kosení, které se i letos
neslo v duchu tropických veder. Náš stánek vyrostl
ve stínu staré hrušky a po celou dobu akce jsme
se snažili co možná nejlépe zodpovědět zvídavé
dotazy návštěvníků. Nejčastěji poskytované
informace se tématicky týkaly Bílých Karpat
a ochrany přírody.
V rámci Horňáckého kosení proběhla exkurze pro
veřejnost „Otevřené dny na louce“, kterou jsme
nabízeli návštěvníkům našeho stánku. Akce se
zúčastnilo 300 návštěvníků.

TSTTT – Týká se to také tebe
I v letošním roce jsme se účastnili tradiční
osvětové akce konané v Uherském Hradišti. Naše
středisko zde prezentovalo svoji činnost v oblasti
ekologické činnosti. Na programu byla řada
zajímavých přednášek, mezi nimiž nechyběla ani
naše o projektu Motýli ČR–SR.
Akce se zúčastnilo 60 návštěvníků.
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Ozvěny Horňácka – biojarmark
V sobotu 20. srpna 2016 se uskutečnily ve Velké
nad Veličkou Ozvěny Horňácka (tradiční
biojarmark). Naše středisko mělo na náměstí
vyhrazený stánek, ve kterém jsme poskytovali
informace o našem středisku, projektu Motýli
ČR–SR, CHKO Bílé Karpaty, nabízené exkurzi
do Zahrad pod Hájem. Dále zde byly prodávány
propagační materiály, jako jsou např. desky
s klipem, luční a ornamentové pexeso, domino
vodní trpaslíci. V 14:00 začala exkurze "Otevřené
dny na louce" – sešlo se 25 účastníků.
Akce se zúčastnilo 600 návštěvníků.

Den otevřených dveří na farmě
Naše středisko na akci konané ve Štítné nad Vláří na ekofarmě Javorník představilo svoje aktivity.
Zaměstnanci podrobněji prezentovali výukový program Odkud se bere jídlo.
Akce se zúčastnilo celkem 3000 návštěvníků.

7. EXKURZE PRO VEŘEJNOST
Díky nepolevujícímu zájmu jsme i letos připravili tematické exkurze v těchto termínech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veselské vody – sobota 16. 4., Veselí nad Moravou (15 účastníků).
Moravská Sahara – pátek 6. 5., Bzenec-Přívoz – NPP Váté písky (1 účastník).
Zahrady pod Hájem – sobota 8. 5., Bílé Karpaty – NPR Zahrady pod Hájem (12 účastníků).
Zahrady pod Hájem – neděle 9. 5., Bílé Karpaty – NPR Zahrady pod Hájem (7 účastníků).
Otevřené dny na louce – sobota 21. 5., Biele Karpaty – Žalostinná (28 účastníků).
Expedice orchidej – sobota 21. 5., Bílé Karpaty – NPR Čertoryje (22 účastníků).
Zahrady pod Hájem – pondělí 23. 5., Bílé Karpaty – NPR Zahrady pod Hájem (2 účastníci).
Zahrady pod Hájem – sobota 4. 6., Bílé Karpaty – NPR Zahrady pod Hájem (9 účastníků).
Otevřené dny na louce – sobota 18. 6., Bílé Karpaty – Malá Vrbka (45 účastníků).
Otevřené dny na louce – sobota 20. 8., Bílé Karpaty – NPR Zahrady pod Hájem (25 účastníků).
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8. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Tvorba propagačních a metodických
materiálů:
• Vydání domina vodní trpaslíci – domino se
stručnými informacemi o živočiších žijících
ve vodě a u vody, náklad 100 ks
• Dotisk lučních desek – náklad 1000 ks
• Vytvoření plátěných tašek s hmyzem – náklad
100 ks

Tvorba naučných stezek a questů
• Tvorba infopanelu a dvou tras hledaček „Lucké
pole“, včetně pracovní brožury

Nástěnky
VIS Bílé Karpaty má ve Veselí nad Moravou
celkem 3 nástěnky, které průběžně aktualizuje
dle aktuální potřeby. Informujeme veřejnost
o aktivitách, nových službách i přírodě v regionu
prostřednictvím několika článků zveřejněných
v regionálních i odborných časopisech (Veselské
listy, Ochrana přírody, Region Veselsko, Poctivě
vyrobené a další).
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9. INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
Informační centrum
Informační a poradenská činnost našeho střediska je soustředěna především na dotazy související
s ochranou přírody, chráněnými územími v oblasti Bílých Karpat a jihovýchodní Moravy, životním
prostředím. Informace poskytujeme nejen návštěvníkům střediska, ale i prostřednictvím emailů
a telefonicky. Informační materiály zasíláme rovněž poštou.
Od roku 2014 působíme jako Informační středisko CHKO Bílé Karpaty. Tato funkce obnáší poskytování
nejen běžných, ale také odborných informací o CHKO Bílé Karpaty. Díky tomu jsme rozšířili i naše
návštěvní hodiny v době sezóny. Nově jsou stanoveny tyto návštěvní hodiny:
út, čt 12:00 – 16:00, st 8:00 – 16:00 (pouze v období duben – říjen)
O veškerých výše uvedených změnách jsme informovali na našem webu, na facebooku rozesílkou e-mailů.

Ekologické dotazy
Nejčastěji jsme poskytovali informace o výukových programech, jednalo se o objednávky ze strany
mateřských, základních a středních škol. Následovaly dotazy spojené s ochranou přírody, zejména pak
o maloplošných chráněných územích nacházejících se na území Bílých Karpat a okolí Veselí nad Moravou.
Samostatnou skupinu tvořily dotazy na přírodu Baťova kanálu a Veselska.
Typ dotazu	Ekologické dotazy	Turistické dotazy

Počet dotazů

185

114

Počet návštěvníků

618

171
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10. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2016
Přírodovědné exkurze jako cesta k poznání a zachování dědictví
(leden 2016 – prosinec 2016)
Cílem projektu bylo seznámit veřejnost (včetně školou povinných dětí a jejich pedagogů) s problematikou
ochrany přírody a krajiny prostřednictvím různých forem vzdělávacích a osvětových aktivit.
Co projekt obnášel?
V terénu to znamenalo vzít do ruky nářadí
a zarostenou lokalitu znovu provzdušnit
a zpřístupnit žádoucím druhům. Pro žáky to
byla příjemná změna a možnost propojit si teorii
ochrany přírody v praxi. Navíc získají jistě bližší
vztah k místu, kde sami přiložili ruku k dílu.
Našim přáním by bylo pravidelně, každoročně
o tuto a postupně i jiné zanedbané lokality
pečovat. Za pár let je velmi pravděpodobné,
že tyto místa znovu ožijí původní faunou
a flórou a stanou se tak v homogenní krajině
velmi atraktivní lokalitou, útočištěm a i místem
k odpočinku.

Malovaný dvůr – vzdělávací seminář o lidovém ornamentu
(únor 2016)
Tento projekt je finančně podpořen grantovým programem živý folklor Jihomoravské komunitní nadace.

Vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých v oblasti životního
prostředí s VIS Bílé Karpaty
(1. ledna 2016 – 31. prosinec 2016)
Cílem projektu byla příprava a realizace nejrůznějších forem vzdělávacích a osvětových aktivit
zaměřených na životní prostředí a šetrný životní styl.
Projekt byl podpořen Městem Veselí nad Moravou.
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Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech
České republiky
(leden 2015 – duben 2017)
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nejmodernějších telekomunikačních technologií, využívajících
tagglisty a mobilní telefony, seznámit obyvatele a návštěvníky obcí a krajů, ve kterých se nacházejí
nepřírodní biotopy typu těžeben nerostných surovin a deponií vedlejších produktů energetického
průmyslu, s jejich biologickými a ekologickými hodnotami, významem pro ochranu biodiverzity
a ekologickou stabilitu krajiny, i s historickými souvislostmi.
Tyto lokality jsou dnes velmi cennými přírodě blízkými ekosystémy v okolní plně antropogenizované,
agrárně i lesnicky intenzivně využívané a hustě zastavěné urbanizované krajině. Jsou charakteristické
vysokou biologickou rozmanitostí druhů makroskopických hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících
živočichů, z nichž mnohé jsou jako ohrožené taxony uvedené v příslušných červených seznamech ČR,
případně jsou zvláště chráněnými organismy podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny.
Nepřírodní biotopy mají v mnoha případech rovněž vysokou kulturně estetickou hodnotu jako krajinné
dominanty i jako připomínky hornické minulosti měst a obcí.
Finanční podpora: Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska – EEA Grants.

11. OSTATNÍ ČINNOST
LIFE+ Motýli ČR–SR
Vzdělávací a informační středisko zajišťovalo pro propagaci projektu především výukové programy,
exkurze a semináře. Účastnilo se také nejrůznějších akcí v regionu Bílých Karpat, kde informovalo
návštěvníky o projektu Motýli ČR-SR. Podávalo informace o druhovém bohatství zdejších luk, nutnosti
a způsobu jejich údržby.

Vzdělávání pracovníků střediska
Byly podporovány a realizovány různé formy dalšího vzdělávání pracovníků střediska. Jako příklad
můžeme uvést účast na odborných seminářích a konferencích. Zaměstnanci absolvovali tyto akce:
•
•
•
•
•
•
•

Veletrh Regiontour – 8. 1. a 16. 1., Brno.
Seminář pro lektory EVP – 8.–10. 2., Chaloupky (Kněžice).
Návštěva Domu přírody Bartošovice – 9. 2., Bartošovice.
Seminář – Krajina a těžba (nejen) střední Moravy – 11. 2., Olomouc.
Workshop – dovednosti práce s veřejností – 11. 3., Zlín (Zlínský kraj 22).
Terapeutické přírodní zahrady – exkurze – 14. 3., Brno.
Seminář k financování kulturního dědictví – 24. 3., Kroměříž.
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•
•
•
•
•
•

Instalace výstavy CHKO (hrad Brumov), inspirace zahradou smyslů Hostětín – 29. 4., Brumov, Hostětín.
Seminář Karpatské lesy – 4.–5. 5., Rekreační středisko Bunč (Roštín).
Veletrh aktivit EVVO – 29.–31. 8., Vlašim.
Konference k biosferickým rezervacím – 8. 11., Veselí nad Moravou.
Mentoring zpětná vazba – 14.–16. 11., Praha (Toulcův dvůr).
Krajská konference EVVO (Zdravá výživa) – 1. 12., Zlín.

Pracovníci se účastnili i setkání, která vedla k prohloubení vzájemné spolupráce mezi NNO, státní
správou a veřejnou správou v regionu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Křest knihy: Chřiby strážci středního Pomoraví – 14. 1., Knihovna BBB Uherské Hradiště.
Slavnostní otevření Domu přírody – 21. 1., CHKO Český les – Klenčí pod Čerchovem.
Odborná skupina pro program AOPK – 22. 1., AOPK Dům přírody – Klenčí pod Čerchovem.
Workshop – osvětové kampaně – 12. 2., Vsetín, Rokytnice.
Řídící výbor Lísky – 24. 2., Zlín.
Interpretace místního dědictví – 25. 2., Nová Lhota.
Krajská konference EVVO JMK, pro MŠ – 7. 3., Brno.
Krajská konference EVVO JMK, pro ZŠ – 9. 3., Brno.
Environmentální kritéria výběrového řízení – 10. 3., Brno (Cejl).
Informativní schůzka se zástupci KAPu a MAPu – 10. 3., Brno.
Valná hromada MAS Ostrožsko – Horňácko – 29. 3., Malá Vrbka.
Slavnostní otevření Domu přírody, odborná skupina Domu přírody – 4. 4., Dolánky u Turnova.
Valná hromada SSEV Pavučina – 11.–12. 4., Pardubice.
Přednáška pro zástupce ruských NP o činnosti Vzdělávacího a informačního střediska, interpretační
plán – 19. 5., Veselí nad Moravou.
Naplňování Karpatské úmluvy, setkání stakeholderů – 13.–14. 10., Horečky (Trojanovice).
Řídící výbor Lísky – 2. 11., Otrokovice.
Praktický management na Nové Lhotě pro veřejnost a žáky ZŠ – 7. 11., Nová Lhota.
Konference k biosferickým rezervacím MAB – 9. 11., Nová Lhota.
Prezentace činnosti VIS BK pro zástupce Královéhradeckého kraje – 11. 11., Nová Lhota.
Krajská konference EVVO (Zdravá výživa), dílna: Odkud se bere jídlo – 1. 12., Zlín.
Setkání zemědělců – 6. 12., Kuželov.
Setkání starostů – 8.–9. 12., Lopeník.
Setkání zhotovitelů – 13. 12., Žítková.

Finanční zpráva
2016

Lidské zdroje společnosti
Skutečný fyzický stav pracovníků za rok 2016 byl 5 zaměstnanců, stav přepočtený ve fyzických osobách
4,0; na úvazek 3,173.
Osobní náklady společnosti byly k 31. 12. 2016 vykázány v celkové výši 1 217 tis. Kč v následujícím členění:
• náklady na mzdy ve výši 1 200 tis. Kč
• náklady na ostatní osobní náklady (dohody) ve výši 17 tis. Kč

Vývoj a stav fondů obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2016
Společnost v minulých účetních obdobích vytvářela rezervní fond – zůstatek fondu k 31. 12. 2016
206 298,67 Kč.

Stav majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2016
a jejich struktura
Společnost vykázala k 31. 12. 2016 účetní hodnotu majetku (aktiv) ve výši 1 870 tis. Kč (netto).
Společnost vykázala k 31. 12. 2016 závazky v celkové výši 88 tis. Kč.

Přehled nákladů, výnosů a výsledku hospodaření dle jednotlivých zdrojů
Náklady 1
Celkové náklady společnosti byly k 31. 12. 2016 vykázány v celkové výši Kč 2 308 tis Kč, v následujícím
členění:
•
•
•
•

1
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náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb ve výši 2 308 tis. Kč, z toho:
náklady na mzdu ředitele v celkové výši Kč 0
náklady na odměnu členů správní rady v celkové výši 0 Kč
náklady na odměny členů dozorčí rady v celkové výši 0 Kč

Povinné informace podle §19, odst. 1 a § 21, odst. 1, písm. f zákona o obecně prospěšných společnostech

Výnosy 2
Celkové výnosy společnosti byly k 31. 12. 2016 vykázány v celkové výši 2 129 tis. Kč v následujícím členění:
• přijaté příspěvky a dotace ve výši 880 tis. Kč
• vlastní činnost (smlouvy o dílo, zakázky, výukové programy, úroky) ve výši 1 249 tis. Kč
text

náklady

Jihomoravský kraj

50 000,00

50 000,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

Město Veselí nad Moravou

286 000,00

200 000,00

-86 000,00

projekt s ÚEP, EHP a Norské fondy

693 629,26

624 161,03

-69 468,23

1 035 629,26

880 161,03

-155 468,23

Jihomoravská komunitní nadace

Celkem

výnosy

rozdíl

Společnost vykázala k 31. 12. 2016 výsledek hospodaření ve výši -179 tis. Kč.

Změny zakládací listiny, ke kterým došlo v průběhu účetního období 3
V roce 2016 neproběhly změny Zakládací smlouvy.

Změny ve složení správní a dozorčí rady v průběhu účetního období 4
V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám ve složení správní a dozorčí rady:
Znovu jmenováné do SR Lenka Sedlářová, Eva Frolová.
Nově jmenovaný do SR Jan Willem Jongepier.

Změny osoby ředitele v průběhu účetního období 5
Ke změně osoby ředitele v průběhu účetního období nedošlo.

Povinné informace podle §19, odst. 1 a § 21, odst. 1, písm. f zákona o obecně prospěšných společnostech
Povinné informace podle § 21, odst. 1 písm. g téhož zákona
4
Povinné informace podle § 21, odst. 1 písm. g téhož zákona
5
Povinné informace podle § 21, odst. 1 písm. g téhož zákona
2
3
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Informace dle zákona o účetnictví 6
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti významné pro naplnění účelu výroční zprávy.
Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky:
Společnost bude nadále vyvíjet aktivity v činnostech určených zakládací smlouvou.
Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Společnost vyvíjí aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Roční účetní závěrka za rok 2016
Součástí výroční zprávy jsou údaje o roční účetní závěrce za rok 2016 v následujícím členění:
Rozvaha v plném rozsahu v tis. Kč
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu v tis. Kč
Příloha k účetní závěrce

Zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2016
Přílohou k Výroční zprávě společnosti je zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2016.

6
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Povinné informace podle § 21, odst. 2, zákona o účetnictví

Poděkování
Činnost Vzdělávacího a informačního střediska by nebyla možná bez spolupráce s řadou organizací,
institucí a jednotlivců. Za veškerou pomoc, přízeň i povzbuzení jsme vděčni a všem na tomto místě
upřímně děkujeme. V prvé řadě patří naše poděkování členům správní a dozorčí rady za jejich
dobrovolnou práci pro organizaci.
Děkujeme také všem přednášejícím, kteří věnovali svůj čas a zážitky na cestopisných a přírodovědných
večerech.

Za dobrou spolupráci děkujeme následujícím organizacím:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centru environmentálnych aktivit (CEA) Trenčín
členským organizacím Sítě ekologických poraden (STEP)
členským střediskům ekologické výchovy Pavučina
Domu dětí a mládeže Veselí nad Moravou
Klubu českých turistů
Krajským úřadům Jihomoravského a Zlínského kraje
Lipce, školskému zařízení pro environmentální vzdělávání
Lísce o.s.
Městskému kulturnímu středisku Veselí nad Moravou
Rezekvítku o.s.
Správě CHKO Bílé Karpaty
Správě CHKO Biele Karpaty
Středisku služeb školám, Uherské Hradiště
Ústavu pro ekopolitiku, o.p.
Vlastivědnému muzeu Veselí nad Moravou

Poděkování za finanční a materiální pomoc:
•
•
•
•
•
•
•

Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR
Ministerstvu životního prostředí ČR
Městu Veselí nad Moravou
Jihomoravskému kraji
Nadaci Partnerství
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
ZO ČSOP Bílé Karpaty 58/06
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Seznam použitých zkratek:
AOPK
CEA
EVP
EVVO
CHKO
JMK
KAP
MAB
MAP
MAS
MŠ
NP
POLY
SSEV
SŠ
STEP
VIS
VP
ZO ČSOP
ZŠ
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Agentura ochrany přírody a krajiny
Centrum environmentálnych aktivit
ekologické výukové programy
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
chráněná krajinná oblast
Jihomoravský kraj
krajský akční plán
Biosferické rezervace (program Man and the Biosphere)
místní akční plán
místní akční skupina
mateřská škola
národní park
polytechnická výuka
Síť středisek ekologické výchovy (Pavučina)
střední škola
Síť ekologických poraden
Vzdělávací a informační středisko
výukový program
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
základní škola

Zpráva auditora
k roční účetní závěrce
za rok 2016
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27

28

29

30

31

32

Účetní závěrka
k 31. 12. 2016
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2016
(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.
nám. Bartolomějské 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ing. Jiřina Gaťáková, předsedkyně SR
Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph. D.
RNDr. Libor Ambrozek
Ing. Jan Willem Jongepier
Mgr. Karel Fajmon
Ing. Bohumil Jagoš
MUDr. Zdeněk Doupovec
Ing. Eva Frolová
Lenka Sedlářová

Složení dozorčí rady:
1. PhDr. Vít Trachtulec, předseda DR
2. Ing. Andrea Jarošová
3. Ing. Eliška Hoferková
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. Český svaz ochránců přírody, základní organizace 58/06 Bílé Karpaty
se sídlem Bartolomějské nám. 47, 698 01 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
se sídlem Praha 4, Nuselská 39
IČ 62933591
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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 (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) 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. 2016 činila 2.003 tis. Kč a k poslednímu dni
účetního období k 31. 12. 2016 1.781 tis. Kč.

8.		

Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2016.
Rozvahovým dnem dle §19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2016.

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 § 32 vyhlášky – Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku (k § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona) vyhlášky. Vnitřní účetním
předpisem je stanoveno, že drobný 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 2016 nemá účetní jednotka pro tuto položku náplň.
36

• 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 2016 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 2016
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 2016 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 2016 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 2016 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
40 000,- 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 2016 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.
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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
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 2016 náplň.

16.	Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2016 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 2016 náplň.

18.	Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2016 náplň.
38

19.	Celková výše závazků neobsažených v rozvaze
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2016 náplň.

20. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností
Výsledek hospodaření organizace byl ve výši Kč -178 605,13. Tento výsledek organizace dosáhla z hlavní
činnosti organizace.
Přehled dotací a jiných forem státní podpory dle §18 odst. 4b) zákona:		
účet 691, 682			
text

náklady

Jihomoravský kraj

50 000,00

50 000,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

Město Veselí nad Moravou

286 000,00

200 000,00

-86 000,00

projekt s ÚEP, EHP a Norské fondy

693 629,26

624 161,03

-69 468,23

1 035 629,26

880 161,03

-155 468,23

Jihomoravská komunitní nadace

Celkem

21.

výnosy

rozdíl

Informace o zaměstnancích

Evidenční počet zaměstnanců za rok 2016

Měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Počet zaměstnanců

5

5

5

4

4

4

4

4

4

3

3

3

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 4,000
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený:
3,173
• náklady na mzdy ve výši 1 217 tis. Kč
• náklady na ostatní osobní náklady (dohody) ve výši 17 tis. Kč
Osobní náklady celkem:
v tom:
• hrubé mzdy zaměstnanců:
• zákonné sociální pojištění – ZP:
• zákonné sociální pojištění – SP:
• zákonné sociální náklady (zákon. poj., stravování, škol. řidičů):

1 258 918,25 Kč
895 918,- Kč
80 578,- Kč
223 833,- Kč
41 589,25 Kč

V roce 2016 mělo 7 zaměstnanců Dohodu o provedení práce.
Celkové mzdové náklady: 17 000,- Kč
Počty a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členem statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů
určených zřizovacími dokumenty – 0.
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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. V roce 2016 byl výsledek hospodaření organizace záporný, nevyužila možnosti snížit svůj
daňový základ v souladu s ustanovením § 20 odst. 7.

27.	Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých 		
účetních období
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2016 náplň.
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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 2013
• 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 (dataprojektor pořízený v roce 2003
a osobní automobil v roce 2013) byly vypočítány dle metody rovnoměrného odpisování majetku.
• zboží na skladě a v prodejnách – oběžná aktiva, zásoby, stav zásob (publikace, mošty, lupy, 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, stav cenin – poštovních známek, stravovacích
poukázek ke konci účetního období
• účty v bankách – oběžná aktiva, krátkodobý finanční majetek, součet finančních prostředků na bankovních
účtech organizace (hlavní účet a podúčet u ČS a.s., FIO účty a FIO konto u FIO banky a.s.)
• náklady příštích období – oběžná aktiva, přechodné účty aktivní, náklady organizace na internetové
volání – rozdíl mezi kreditem a provolanou částkou v časovém rozlišení, podíl pojistného – pojištění
majetku na r. 2016, aktualizace účetního programu, předplacený internet – podíl na r. 2016.
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 2016 byl úhrn
výnosových účtů nižší než úhrn nákladových účtů, tudíž společnost vykázala ztrátu ve výši Kč - 178 605,13.
• 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 2016
• ostatní přímé daně – cizí zdroj, krátkodobý závazek vůči finančnímu úřadu, odvody na daň z hrubých
mezd zaměstnanců za prosinec 2016
• jiné závazky – krátkodobý závazek vůči zaměstnancům, výplata čistých mezd zaměstnancům za prosinec
2016, krátkodobé závazky vůči Kooperativě (zákonné pojištění zaměstnanců) za 4. čtvrtletí roku 2016
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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, mošty, 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
• zákonné sociální náklady – náklady zaměstnavatele na stravné zaměstnanců (55 % z pořizovací
hodnoty stravovacích poukázek),
• ostatní daně a poplatky – ostatní náklady hlavní činnosti, kolky, dálniční známka aj.
• jiné ostatní náklady – ostatní náklady hlavní činnosti, zákonné sociální pojištění, bankovní poplatky, aj.
• poskytnuté členské příspěvky – náklady na úhradu členského příspěvku do sítě Pavučina, Líska, STEP,
MAS Ostrožsko Horňácko
Výnosy:
• tržby z prodeje služeb – tržby za vlastní výkony, zakázky jednotlivých objednatelů (AOPK Praha, ZO
ČSOP Bílé Karpaty, 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, mošty, lupy aj.
• úroky – úroky z běžných účtů vedených u České spořitelny, a.s. a FIO banky a. s.
• přijaté příspěvky – přijaté příspěvky (Jihomoravská komunitní nadace)
• provozní dotace – přijaté provozní dotace (Město Veselí nad Moravou, JMK, UEP) 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 2016 žádný dar, pro tuto položku nemá náplň.

30.	Přehled poskytnutých darů
Účetní jednotka neposkytla v roce 2016 žádný dar, pro tuto položku nemá náplň.
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31.	Přehled o veřejných sbírkách
Účetní jednotka v roce 2016 neprováděla žádné veřejné sbírky, pro tuto položku nemá náplň.

32.	Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících 			
účetních období
Výsledek hospodaření účetního období roku 2015 byl po schválení účetní závěrky auditorem zisk ve výši
Kč 29 745,87 a byl převeden do dalšího účetního období na účet Neuhrazená ztráta, nerozdělený zisk
minulých let dle schválení SR.

33.	Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované
zvl. práv. předpisy
Účetní jednotka není vázána dalšími zvláštními právními předpisy, pro tuto položku nemá náplň.

34. Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení 			
a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti, dále o výši splatných
závazků veřejného zdravotního pojištění a výše daňových nedoplatků
evidovaných u místně příslušných finančních orgánů
Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2016 tyto splatné závazky:
– pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti a závazky veřejného
zdravotního pojištění Kč 20 184,-.
– výše daňových nedoplatků evidovaných u místně příslušného finančního orgánu – Kč 2 880,-.
Výše uvedené závazky byly v řádném termínu vyrovnány a k okamžiku vyhotovení účetní závěrky již
nejsou evidovány.

35.

Okamžik sestavení účetní závěrky:

Ve Veselí nad Moravou dne 24. 5. 2017

………………….
Marie Petrů, DiS.
ředitelka
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