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Úvod
Vážení a milí přátelé,
letos jsme nemuseli dlouho přemýšlet, jak začít první větou výroční zprávy. Vždyť Vzdělávací a informační
středisko Bílé Karpaty oslavilo krásné dvacetileté výročí a za ta léta se pevně zapsalo do povědomí
veřejnosti. Nezbývá nám nic jiného než bilancovat a zhodnotit nejen to, co se povedlo, ale i v čem se
můžeme ještě zlepšit. I nadále pro nás zůstává velmi důležitá Vaše přízeň, která nám dodává spoustu sil
a odhodlání do dalších let.
No a co se událo v roce 2017?
Naše organizace se znovu zapojila do mnoha projektů, jako příklad uvádím „Praktické využití
Interpretačního plánu na území CHKO Bílé Karpaty“, kde pomáháme budoucím průvodcům zvýšit kvality
jejich služeb, a tím i zajistit koordinaci interpretačních aktivit na území CHKO Bílé Karpaty. Dále jsme se
podíleli ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Veselska na tvorbě „Veselské hledačky“, která
přispěla k vytvoření atraktivní poznávací trasy. Díky projektům „Ekologické výukové programy s VIS Bílé
Karpaty“ a „Vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých v oblasti životního prostředí s VIS
Bílé Karpaty“ jsme mohli přispět ke zlepšení vztahu občanů k prostředí v jejich nejbližším okolí. A opět
se ukázalo, že i v letošním roce jste zůstali věrní naší nabídce a využili jste možnosti navštívit pravidelné
cestopisné večery nebo poznat na exkurzích krásy zdejšího kraje.
A co říci závěrem? Především bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří svým zájmem o naše
služby podporovali činnost střediska, případněnám pomohli finančním darem. Ještě jednou děkujeme,
že tím můžeme společně přispět k ochraně přírody a přesvědčit své okolí o tom, jak se správně chovat
k životnímu prostředí.
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 (nový provozní účet)
1443246389/0800 (starý provozní účet do května 2017)

5

Zpráva o činnosti
v roce 2017

1. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Stejně jako v předešlých letech se i v roce 2017 stala ekologická výchova jednou z nejdůležitějších
činností Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty. Environmentální osvěta byla dosažena
především prostřednictvím ekologických výukových programů (EVP). Naše středisko mělo v nabídce
programy pro mateřské, základní a střední školy, jednalo se především o jedno-, dvou- i vícehodinové
bloky různých aktivit zaměřených na přírodovědná a environmentální témata. Díky nim se snažíme
působit nejen na děti, ale i mladší a starší žáky, a tím podpořit jejich motivaci směřující k ochraně
a šetrnému zacházení s přírodou. Za výukou jsme nejčastěji dojížděli přímo do škol. Realizace programu
pak probíhala nejčastěji ve třídě, školní zahradě nebo v okolí školy. Další možností bylo uskutečnění EVP
u nás na středisku, případně Ekocentru Karpaty na Nové Lhotě.
U jednotlivých skupin probíhá dosažení výchovných cílů jinou cestou. Děti v mateřské škole jsou
povzbuzovány kombinací her s dramatickými, smyslovými a výtvarnými aktivitami. Chceme jim přiblížit
hravou a nenásilnou formou přírodu kolem nich a nasměřovat je ke zvýšení zájmu o ni. Podle toho jsou
zvolena i témata jednotlivých programů (např. Život u vody a ve vodě, Návštěva u krtka, Můj strom
atd.). Pro děti mateřských škol máme připravené i programy zaměřující se na polytechnické vzdělávání
(POLY dumá nad Sluníčkem, POLY probouzí semínka a další).
U žáků základních a středních škol jsou EVP zaměřeny na procvičování argumentace při diskusích,
řešení problémů, formování postojů a práci s informacemi, zejména jejich vyhledávání, vyhodnocování
a následné prezentování. Programy jsou orientované na témata o přírodě, životním prostředí a kulturním
dědictví (např. Chráněný a nežádoucí, Rostliny, které změnily svět, Karpaty na dlani atd.). Pro žáky
prvního stupně základních škol jsou k dispozici i programy z balíčku polytechnického vzdělávání (např.
POLY zkoumá, co plave a potápí se, POLY zkoumá sílu vzduchu atd.).
Nabídka EVP byla v roce 2017aktualizována a doplněna o několik nových programů (např. Z farmy
na náš stůl). Na rozhraní měsíce srpna a září byla vystavena na webových stránkách střediska a následně
distribuována prostřednictvím e-mailů do škol Jihomoravského a Zlínského kraje.
V nabídce figurovalo 20 EVP pro mateřské školy, 12 EVP pro 1. stupeň základních škol, 7 EVP pro
2. stupeň základních škol a 6 EVP pro střední školy. Kromě již vytvořených EVP nabízí naše středisko
možnost vytvoření projektového vyučování, soutěží a jiných aktivit na libovolné environmentální,
přírodovědné či regionální téma. Mimořádný zájem vzbuzují tzv. Dny pro školu. Jedná se o jednodenní
akci, na které je pro žáky připravena zajímavá trasa, kde plní úkoly na zvolené téma. Celkem jsme
realizovali 4 akce, na kterých jsme odučili 405 žáků.
EVP – 	Celkový	Počet
denní programy
počet
účastníků

Účastníkohodiny

Rok 2017

223

4214

7758,00

Rok 2016

249

4767

6738,00

Rok 2015

207

4267

5005,00

Rok 2014

282

5670

14703,00

Rok 2013

259

5946

12514,00
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2. EXKURZE PRO ŠKOLY
Bílé Karpaty i řeka Morava nabízejí řadu výjimečných míst, kam stojí za to se podívat!
A co může být zajímavějšího než výprava přímo do přírody?

Exkurze	Celkový počet	Počet účastníků

Rok 2017

24

522

Rok 2016

16

326

Rok 2015

10

193

Rok 2014

2

43

Rok 2013

7

169

Právě proto má naše středisko ve své nabídce zařazeny i terénní exkurze. Ty jsou nepostradatelnou
součástí ekologické výchovy, z tohoto důvodu je školy využívají pro doplnění běžné výuky o praktické
ukázky ochrany přírody, rostlin a živočichů, nejrůznějších ekologických souvislostí rovnou v krajině. Výlety
do chráněných území vedou žáky k zamyšlení nad přírodou jejich regionu a povzbuzení jejich zájmu o ni.
Svým obsahem a odborností jsou přizpůsobeny věkové struktuře účastníků.
V současné době máme v nabídce 8 exkurzí (např. Tajemství louky, Expedice do Moravské Amazonie,
Zahrady pod Hájem atd.). Jak dokládá přiložená tabulka, lze pozorovat nárůst zájmu ze strany škol
o naše exkurze, což nás velmi těší.

3. ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Jak učit POLY
Semináře POLY slouží pro podporu profesního
rozvoje učitelů, vedoucích a řídících pracovníků
mateřských škol prostřednictvím dostupných,
kvalitních a zajímavých vzdělávacích programů
a stáží pro oblast polytechnického vzdělávání.
Pedagogové se seznámí s metodami a formami
výuky. Dále 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.
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Podpora polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách
Seminář pro pedagogy „Jak učit POLY“: 2. 5., Cassiopeia České Budějovice.
Seminář pro pedagogy „Jak učit POLY“: 21. 9., Hustopeče.

Praktická péče o školní přírodní zahradu společně s žáky
Obhajoby závěrečných prací „Přírodní zahrady“: 10. 3., Hájenka Semetín (Vsetín).
Seminář pro pedagogy „Jak na přírodní zahradu“: 16. 11., ZŠ Větrná, Uherské Hradiště.

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 bylo v rozsahu 80 hodin.
Specializační studium (třídenní): 3.–5. 2., Hájenka Semetín (Vsetín).
Specializační studium (třídenní): 8.–10. 9., Hájenka Semetín (Vsetín).
Specializační studium (čtyřdenní): 23.–26. 11., Hájenka Semetín (Vsetín).
Obhajoby závěrečných prací specializačního studia: 7. 4., Hájenka Semetín (Vsetín).

Kolegiální podpora
V rámci dalšího vzdělávání proběhla kolegiální podpora v mateřských školách Zlínského kraje pro
pedagogy se zájmem o environmentální osvětu. Schůzky probíhaly formou náslechu, společné přípravy
a realizace výukových celků. Celkem proběhlo 8 schůzek.
Kolegiální podpora pro MŠ: 20. 11., MŠ Svatováclavská, Uherské Hradiště.
Kolegiální podpora pro MŠ: 21. 11., MŠ Babice.
Kolegiální podpora pro MŠ: 22. 11., MŠ Komenského, Uherské Hradiště.
Kolegiální podpora pro MŠ: 21. 12., MŠ Hluk.
Kolegiální podpora pro MŠ: 7. 12., MŠ Medlovice.
Kolegiální podpora pro MŠ: 16. 11., MŠ Husova, Uherské Hradiště.
Kolegiální podpora pro MŠ: 6. 12., MŠ 28. října, Uherské Hradiště.
Kolegiální podpora pro MŠ: 14. 12. MŠ Větrná, Uherské Hradiště.

Ostatní
Kolegiální podpora pro MŠ: 1. 3., Lipka Brno.
Seminář místně zakotveného učení: 4. 5., ZŠ Větrná, Uherské Hradiště.
Seminář místně zakotveného učení: 24. 5., Slovácký dvůr Ostrožská Nová Ves.
Badatelsky orientovaná výuka: 25. 5., ZŠ Polešovice.
Integrace dvouletých dětí do MŠ: 21. 6., MŠ Boršice u Blatnice.
Lektorské dovednosti: 12.–13. 10., Hájenka Semetín (Vsetín).
Studijní cesta pro ředitele a zástupce škol: 29.–30. 11., Kněžice, Trutnov, Havlovice, Středočeský kraj.
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4. MAP
Podíleli jsme se na tvorbě místních akčních plánů (MAP) pro ORP Veselí nad Moravou a ORP Uherské
Hradiště. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Přínosem bude
vybudování systému komunikace mezi účastníky, kteří ovlivňují vzdělávání v dotčených územích.

5. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Den dětí – Pohádkový les
V sobotu 3. června 2017 se ve veselském zámeckém parku uskutečnila akce pro děti Letem světem
pohádkovým lesem (známá jako Pohádkový les). Vzdělávací a informační středisko mělo i v tomto
roce připravené stanoviště, na kterém děti plnily úkoly. Tématem stanoviště byla voda. Cílem dětí bylo
poznat, o jakého živočicha se jedná na základě indicií (př. castoreum – bobr evropský). Po splnění všech
úkolů je čekala odměna.
Akce se zúčastnilo 450 návštěvníků.

Den pro přírodu – 13. krajský veletrh EVVO
V pátek 9. června 2017 se uskutečnila akce pro školky, školy a rodiče s dětmi. Akce proběhla v areálu
Event centra ve Starém Městě. Na děti čekalo několik stanovišť, na kterých dostaly za splněné úkoly
razítko. Po nasbírání všech razítek získaly odměnu. Na našem stanovišti jsme představili pomůcky z VP
Život u vody a ve vodě (aktivita – poznávání živočichů).
Akce se zúčastnilo 300 návštěvníků.
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6. AKCE PRO VEŘEJNOST
Cestopisy a přírodovědné večery
V roce 2017 nabízelo středisko v rámci osvětových akcí pro veřejnost sérii přednáškových večerů
zaměřených na cestopis. Jednotlivé přednášky proběhly během podzimních a zimních měsíců, a to
zpravidla první čtvrtek v měsíci. Celkem bylo připraveno 6 přednášek:
• leden: Omán
Vít Grulich (26 posluchačů)
• únor: Maroko, země se žhavým srdcem
Zdeněk Špíšek (39 posluchačů)
• březen: Z cesty po Číně
Dušan Maceška (50 posluchačů)
• říjen: Izrael
Jarmila Horečná (13 posluchačů)
• listopad: Japonsko
Lenka Pavelčíková (20 posluchačů)
• prosinec: Holandsko
Jan Willem Jongepier (15 posluchačů)

Místní hody města Hluk
Dne 12. srpna 2017 jsme naší účastí podpořili místní hody ve městě Hluk. Naše organizace na místě
prezentovala nový produkt „Slovácké vymalovánky“ obsahující 54 ornamentových předloh. Součástí akce
byla i exkurze pro zájemce nazvaná „Šavle a píseň“. Akce se zúčastnilo 300 návštěvníků.

Ozvěny Horňácka – biojarmark
V sobotu 19. srpna 2017 se uskutečnily ve Velké nad Veličkou
tradiční Ozvěny Horňácka (Biojarmark). Naše středisko mělo
na náměstí vyhrazený stánek, ve kterém jsme poskytovali
informace o našem středisku, 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. Po celou dobu
akce byl u našeho stánku přítomen vždy alespoň 1 pracovník.
V 14:00 začala exkurze „Otevřené dny na louce“ – sešlo se
7 účastníků. Akce se zúčastnilo 500 návštěvníků.

Slavnosti vína Uherské Hradiště
V sobotu 9. září 2017 proběhly tradiční slavnosti vína, na kterých jsme obdobně jako na hodech
v Hluku prezentovali „Slovácké vymalovánky“. Stanoviště jsme měli umístěné na nádvoří Reduty. Akce se
zúčastnilo 500 návštěvníků.
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7. EXKURZE PRO VEŘEJNOST
Díky nepolevujícímu zájmu jsme i letos připravili tematické exkurze v těchto termínech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Veselské vody: pátek 24. 3., Veselí nad Moravou (20 účastníků).
Veselské vody: sobota 22. 4., Veselí nad Moravou (9 účastníků).
Exkurze ke dni Země, ptáci: sobota 22. 4., Veselí nad Moravou (27 účastníků).
Exkurze ke dni Země, louky: sobota 22. 4., Veselí nad Moravou (5 účastníků).
Otevřené dny na louce: sobota 20. 5., Flóra Bzenecka (24 účastníků).
Zahrady pod Hájem: sobota 27. 5., Bílé Karpaty: NPR Zahrady pod Hájem (50 účastníků).
Veselské vody: čtvrtek 15. 6., Veselí nad Moravou (24 účastníků).
Cykloexkurze – Krajem Horňáckých kosců: pondělí 26. 6., Bílé Karpaty: Horňácko (15 účastníků).
Cykloexkurze – Karpatskými lesy na Javorinu: úterý 27. 6., Bílé Karpaty: Javořina (15 účastníků).
Cykloexkurze Bílé Karpaty: středa 28. 6., Bílé Karpaty: Moravské Kopanice (15 účastníků).
Cykloexkurze – Krajem Horňáckých kosců: čtvrtek 29. 6., Bílé Karpaty: Luhačovicko (15 účastníků).
Cykloexkurze – Projížďka říční krajinou: pátek 30. 6., Bílé Karpaty: Horňácko (15 účastníků).
Šavle a píseň: sobota 1. 7., Hluk (35 účastníků).
Zahrady pod Hájem: sobota 19. 8., Bílé Karpaty: NPR Zahrady pod Hájem (7 účastníků).

8. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Tvorba propagačních a metodických materiálů
• Slovácké vymalovánky
(54 ornamentových předloh) – náklad 1000 ks
• Půdní desky s klipem – náklad 1000 ks

Tvorba naučných stezek a questů
• Tvorba hledačky „Quest o vesel(sk)é veverce“,
včetně pracovní brožury – náklad 200 ks
• Tvorba hledačky „Quest – Velehradská hledačka“,
včetně pracovní brožury – náklad 200 ks
• Tvorba hledačky „Quest – Okolo velehradské baziliky“,
včetně pracovní brožury – náklad 200 ks
• Tvorba hledačky „Quest – Modřanská hledačka“,
včetně pracovní brožury – náklad 200 ks

Nástěnky
Vzdělávací a informační středisko 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, Bílé Karpaty, 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 a životním
prostředím. Informace poskytujeme nejen návštěvníkům střediska, ale i prostřednictvím e-mailů
a telefonicky. Informační materiály zasíláme i poštou.
Od roku 2014 působíme jako Informační středisko CHKO Bílé Karpaty. Tato funkce obnáší poskytování
nejen běžných, ale i odborných informací o CHKO Bílé Karpaty. Díky tomu jsme rozšířili i naše návštěvní
hodiny v době sezony. Nově jsou stanoveny tyto návštěvní hodiny:
út, čt 12:00–16:00, st 8:00–16:00 (pouze v období duben až říjen).
O veškerých výše uvedených změnách jsme informovali na našem webu, na facebooku rozesílkou e-mailů.

Ekologické dotazy
Nejběžnějším typem poskytovaných informací byly ty, které se týkaly výukových programů, zejména
objednávek ze strany mateřských, základních a středních škol. Následovaly dotazy spojené s ochranou
přírody, především 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
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Počet dotazů

108

210

Počet návštěvníků

138

156

10. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2017
Praktické využití Interpretačního plánu na území CHKO Bílé Karpaty
Cíl: Zvyšování kvality průvodcovských služeb, zajištění koordinace interpretačních aktivit na území CHKO
Bílé Karpaty, aktualizace Interpretačního plánu.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých v oblasti životního
prostředí s VIS Bílé Karpaty
(1. ledna 2017 – 31. prosince 2017)
Cíl: Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšovat vztah občanů k prostředí v jejich nejbližším okolí.
Projekt byl podpořen městem Veselí nad Moravou.

Veselská hledačka aneb Hledání příběhů krajiny
Cíl: Využít metodu questingu jako prostředek k vytvoření nové a atraktivní turistické trasy se zapojením
místní komunity.
Tento projekt byl finančně podpořen grantem města Veselí nad Moravou.

Ekologické výukové programy s VIS Bílé Karpaty
Cíl: Prostřednictvím ekologických výukových programů doplnit znalosti v oblasti environmentálního
a udržitelného rozvoje, zvýšit zájem o přírodu a ochranu životního prostředí.
Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.
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11. OSTATNÍ ČINNOST
Odchyt obojživelníků v CHKO Bílé Karpaty
Na jaře roku 2017 jsme realizovali odchyt obojživelníků, zejména žab na vybraných lokalitách v Bílých
Karpatech. Naším sběrným místem se stala rekreační oblast Lučina. Zde jsme měli rozmístěny 3 sběrné
transekty + 1 pokusný. Akce byla podpořena Správou CHKO Bílé Karpaty.

LIFE „Ze života hmyzu“
Vzdělávací a informační středisko zajišťuje propagaci projektu prostřednictvím výukových programů,
exkurzí, seminářů a účasti na nejrůznějších akcích v regionu Bílých Karpat, kde informuje návštěvníky.
Další náplní je práce s návštěvnickou veřejností BK, kdy zpracováváme dokument zabývající se cestovním
ruchem v území CHKO BK.

Vzdělávání pracovníků střediska
Pro podporu rozvoje pracovníků střediska byly realizovány nejrůznější formy vzdělávání. Jako příklad
můžeme uvést odborné semináře podporující rozvoj interpretačních dovedností. Zaměstnanci absolvovali
tyto akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16

Úvodní setkání pro průvodce: 23. 2., Přednáškový sál VIS ve Veselí nad Moravou.
Komunikační dovednosti pro průvodce: 27.–28. 3., Přednáškový sál VIS ve Veselí nad Moravou.
Zdravověda pro průvodce: 24. 4., Červený kříž Brno.
Exkurze pro průvodce: 19. 6., Záchranná stanice Buchlovice.
Exkurze pro průvodce: 20. 6., NPR Porážky, NPR Zahrady pod Hájem.
Průvodci – 4 denní exkurze: 17.–20. 7., Veselí nad Moravou – muzeum, park.
Seminář pro průvodce – tištěné materiály: 16.–17. 8., Přednáškový sál VIS ve Veselí nad Moravou.
Benchmarking – cykloexkurzeSluňákov: 4.–5. 9., Horka nad Moravou.
Seminář pro průvodce – marketing: 18.–19. 10., Přednáškový sál VIS ve Veselí nad Moravou.
Seminář pro lektory Modul I.: 3.–5. 11., Rychta Krásensko.

• 17. krajská konference o EVVO: 7. 11., Zlín.
• Zdravověda pro průvodce: 9. 11., Přednáškový sál VIS ve Veselí nad Moravou.
• Seminář pro průvodce – setkání a interpretace: 12. 12., Přednáškový sál VIS ve Veselí nad Moravou.
Pracovníci se účastnili setkání, která vedla k prohloubení vzájemné spolupráce mezi NNO, státní
správou a veřejnou správou v regionu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STEP – setkání k projektu: 20. 2., Praha.
Řídící výbor Lísky: 15. 3., Zlín.
Interpretační plán BK, interpretace: 24. 3., Přednáškový sál VIS ve Veselí nad Moravou.
Quest Lucké pole, metody, postupy: 24. 3., Hluk, Dolní Němčí.
Valná hromada STEP: 5. 4., Zelený kruh Praha.
Valná hromada Pavučiny: 10. 4., MEVPIS Vodňany.
Setkání středisek ekologické výchovy: 11. 4., JMK Brno.
Prezentace VIS – zástupci NP Rusko, Estonsko, Ukrajina: 24. 4., Envicentrum Nová Lhota.
Prezentace VIS: 30. 5., Envicentrum Nová Lhota.
Prezentace questů: 10. 6., Velehrad.
Valná Hromada MAS Horňácko a Ostrožsko: 23. 6., Baťův kanál.
Řídící výbor k domu přírody: 27. 6., Oldřichov v Hájích.
Řídící výbor Lísky: 15. 9., Zlín.
Prezentace VIS: 27. 9., Nová Lhota.
Schůzka ŘV LIFE: 3. 10., SCHKO BK Luhačovice.
Řídící výbor Lísky: 31. 10., Zlín.
Naplňování Karpatské úmluvy, setkání stakeholderů: 8.–10. 10., Horní Věstonice.
Setkání pracovníků návštěvnických a informačních středisek zapojených do domů přírody: 28.–29. 11.,
Vlašim.
• Členská schůze Líska + řídící výbor: 8. 12., Zlín.
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Finanční
zpráva 2017
18

Lidské zdroje společnosti
Skutečný fyzický stav pracovníků za rok 2017 byl 4 zaměstnanci, stav přepočtený ve fyzických osobách
3,083; na úvazek 2,817.
Osobní náklady společnosti byly k 31. 12. 2017 vykázány v celkové výši 866 tis. Kč v následujícím členění:
• náklady na mzdy ve výši 730 tis. Kč
• náklady na ostatní osobní náklady (dohody) ve výši 136 tis. Kč

Vývoj a stav fondů obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2017
Společnost v minulých účetních obdobích vytvářela rezervní fond – zůstatek fondu
k 31. 12. 2017 činí Kč 206 298,67.

Stav majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2017
a jejich struktura
Společnost vykázala k 31. 12. 2017 účetní hodnotu majetku (aktiv) ve výši 2 564 tis. Kč (netto).
Společnost vykázala k 31. 12. 2017 závazky v celkové výši 726 tis. Kč.

Přehled nákladů, výnosů a výsledku hospodaření dle jednotlivých zdrojů
Náklady 1
Celkové náklady společnosti byly k 31. 12. 2017 vykázány v celkové výši Kč 2 009 tis Kč, v následujícím
členění:
•
•
•
•

náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb ve výši 2 009 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
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Výnosy 2
Celkové výnosy společnosti byly k 31. 12. 2017 vykázány v celkové výši 2 101 tis. Kč v následujícím členění:
• přijaté příspěvky a dotace ve výši 990 tis. Kč
• vlastní činnost (smlouvy o dílo, zakázky, výukové programy, úroky) ve výši 1 111 tis. Kč
text

náklady

výnosy

SFŽP - NS

200 000,00

200 000,00

0,00

SFŽP - Průvodci

595 243,16

476 194,53

-119 048,63

Město Veselí nad Moravou

286 000,00

200 000,00

-86 000,00

Město Veselí nad Moravou

35 717,30

25 000,00

-10 717,30

projekt s ÚEP, EHP a Norské fondy

70 000,00

44 267,89

-25 732,11

Úřad práce

40 000,00

40 000,00

0,00

přijatý dar

5 000,00

5 000,00

0,00

1 231 960,46

990 462,42

-241 498,04

Celkem

rozdíl

Společnost vykázala k 31. 12. 2017 výsledek hospodaření ve výši 92 tis. Kč.

Změny zakládací listiny, ke kterým došlo v průběhu účetního období 3
V roce 2017 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:
předsedkyně SR: Ing. Jiřina Gaťáková – od 18. 4. 2017
člen SR:

MUDr. Zdeněk Doupovec – od 21. 4. 2017

členka DR:

Ing. Andrea Jarošová – od 20. 6. 2017

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
2
3
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Změny osoby ředitele v průběhu účetního období 5
Ke změně osoby ředitele v průběhu účetního období nedošlo.

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 2017
Součástí výroční zprávy jsou údaje o roční účetní závěrce za rok 2017 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 2017
Přílohou k Výroční zprávě společnosti je zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2017.

5
6

Povinné informace podle § 21, odst. 1 písm. g téhož zákona
Povinné informace podle § 21, odst. 2, zákona o účetnictví
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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 podělili se o zážitky na cestopisných
a přírodovědných večerech.

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

Centru environmentálních 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
Správě CHKO Bílé Karpaty
Správě CHKO Biele Karpaty
Středisku služeb školám, Uherské Hradiště
Ústavu pro ekopolitiku, o.p.
Veselskému kulturnímu centru
Vlastivědnému muzeu Veselí nad Moravou
Rezekvítku o.s.
Lísce o.s.

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

Seznam použitých zkratek
BK
Bílé Karpaty
CEA
Centrum environmentálních aktivit
ČR
Česká republika
EVP
ekologický výukový program
EVVO
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
CHKO
Chráněná krajinná oblast
JMK
Jihomoravský kraj
ks
kus
MAP
Místní akční plán
MAS
Místní akční skupina
MEVPIS Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko
MŠ
mateřské školy
NNO
nestátní neziskové organizace
NP
Národní park
NPR
Národní přírodní rezervace
ORP
Obce s rozšířenou působností
Poly
polytechnická výuka
SCHKO
Správa chráněné krajinné oblasti
ŘV	Řídící výbor
SR
Slovenská republika
SŠ
střední školy
STEP
Síť ekologických poraden
VIS
Vzdělávací a informační středisko
ZO ČSOP Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
ZŠ
základní školy
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Zpráva auditora
k roční účetní závěrce
za rok 2017
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Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA
v plném rozsahu

Název a sídlo účetní jednotky

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty,
.................................................................................................

31.12.2017
o.p.s.
ke dni .............................................................................................................................................
.................................................................................................
(v celých tisících Kč)
IČ
25504525

AKTI VA
A.

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

1

83,00

16,00

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

195,00

195,00

2.

Software

4

122,00

122,00

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

73,00

73,00

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

138,00

138,00

Hmotné movité věci a jejich soubory

14

138,00

138,00

I.

II.
4.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

-250,00

-317,00

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

-136,00

-191,00

7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

36

-114,00

-126,00

Krátkodobý majetek celkem

41

1 787,00

2 548,00

Zásoby celkem

42

46,00

87,00

1.

Materiál na skladě

43

1,00

0,00

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

49

45,00

87,00

Pohledávky celkem

52

791,00

3,00

Odběratelé

53

5,00

3,00

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

64

786,00

0,00

922,00

2 447,00

IV.

B.
I.

II.
1.
12.

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

1.

Peněžní prostředky v pokladně

73

18,00

38,00

3.

Peněžní prostředky na účtech

75

904,00

2 409,00

Jiná aktiva celkem

81

28,00

11,00

Náklady příštích období

82

28,00

11,00

AKTIVA CELKEM

85

1 870,00

2 564,00

III.

IV.
1.
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nám. Bartolomějské 47
.................................................................................................
Veselí nad Moravou
.................................................................................................
69801
.................................................................................................
Česká republika
.................................................................................................

Číslo
řádku

PAS I VA
A.
I.
1.
2.

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem

1

1 781,00

1 841,00

Jmění celkem

2

1 259,00

1 226,00

Vlastní jmění

3

864,00

831,00

Fondy

4

395,00

395,00

Výsledek hospodaření celkem

6

522,00

615,00

1.

Účet výsledku hospodaření

7

x

92,00

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

8

-179,00

x

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

9

701,00

523,00

Cizí zdroje celkem

10

88,00

726,00

Dlouhodobé závazky celkem

13

1,00

1,00

Dohadné účty pasivní

19

1,00

1,00

Krátkodobé závazky celkem

21

87,00

725,00

Dodavatelé

22

26,00

0,00

5.

Zaměstnanci

26

0,00

56,00

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

28

20,00

30,00

9.

Ostatní přímé daně

30

3,00

8,00

II.

B.
II.
6.
III.
1.

11.

Ostatní daně a poplatky

32

2,00

0,00

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

33

0,00

629,00

17.

Jiné závazky

38

36,00

2,00

PASIVA CELKEM

49

1 869,00

2 567,00

Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

22.04.2018
Odesláno dne:

E-mail:

.........................................................................................................................
Odpovídá za údaje:

Marie Petrů, DiS.

Telefon:

736682614

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo
záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují
zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech,
přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.
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Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

Název a sídlo účetní jednotky

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty,
...........................................................................................

31.12.2017
o.p.s.
ke dni .............................................................................................................................................
...........................................................................................
(v celých tisících Kč)

nám. Bartolomějské 47
...........................................................................................
Veselí nad Moravou
...........................................................................................
69801
...........................................................................................
Česká republika
...........................................................................................

IČ
25504525

Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

811,00

0,00

811,00

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek

3

96,00

0,00

96,00

2.

Prodané zboží

4

18,00

0,00

18,00

3.

Opravy a udržování

5

16,00

0,00

16,00

4.

Náklady na cestovné

6

13,00

0,00

13,00

6.

Ostatní služby

8

668,00

0,00

668,00

Osobní náklady

13

1 116,00

0,00

1 116,00

Mzdové náklady

14

866,00

0,00

866,00

11.

Zákonné sociální pojištění

15

248,00

0,00

248,00

13.

Zákonné sociální náklady

17

2,00

0,00

2,00

Daně a poplatky

19

3,00

0,00

3,00

Daně a poplatky

20

3,00

0,00

3,00

Ostatní náklady

21

7,00

0,00

7,00

16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

1,00

0,00

1,00

21.

Manka a škody

27

3,00

0,00

3,00

22.

Jiné ostatní náklady

28

3,00

0,00

3,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

29

67,00

0,00

67,00

Odpisy dlouhodobého majetku

30

67,00

0,00

67,00

Poskytnuté příspěvky

35

5,00

0,00

5,00

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami

36

5,00

0,00

5,00

Náklady celkem

39

2 009,00

0,00

2 009,00

Provozní dotace

41

985,00

0,00

985,00

Provozní dotace

42

985,00

0,00

985,00

Přijaté příspěvky

43

5,00

0,00

5,00

I.

III.
10.

IV.
15.
V.

VI.
23.
VII.
28.

I.
1.
II.

Přijaté příspěvky (dary)

45

5,00

0,00

5,00

III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

47

1 075,00

0,00

1 075,00

IV.

Ostatní výnosy

48

36,00

0,00

36,00

Jiné ostatní výnosy

54

36,00

0,00

36,00

Výnosy celkem

61

2 101,00

0,00

2 101,00

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

92,00

0,00

92,00

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

92,00

0,00

92,00

3.

10.

Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

22.04.2018
Odesláno dne:

E-mail:
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.......................................................................................................................
Odpovídá za údaje:

Marie Petrů, DiS.

Telefon:

736682614

Účetní závěrka
k 31. 12. 2017
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2017
(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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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. Ing. Andrea Jarošová
2. Vít Trachtulec
3. 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.	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
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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 (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. 2017 činila Kč 1 082 206,16.a k poslednímu
dni účetního období k 31. 12. 2017 Kč 2 565 764,68.

8.		

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

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2017.
Rozvahovým dnem dle §19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2017.

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 2017 nemá účetní jednotka pro tuto položku náplň.
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• 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 2017 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 2017
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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 náplň.

16.	Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2017 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 2017 náplň.

18.	Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2017 náplň.
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19.	Celková výše závazků neobsažených v rozvaze
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2017 náplň.

20. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností
Výsledek hospodaření organizace byl ve výši Kč 91 775,06. 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

výnosy

SFŽP – NS

200 000,00

200 000,00

0,00

SFŽP – Průvodci

595 243,16

476 194,53

-119 048,63

Město Veselí nad Moravou

286 000,00

200 000,00

-86 000,00

Město Veselí nad Moravou

35 717,30

25 000,00

-10 717,30

projekt s ÚEP, EHP a Norské fondy

70 000,00

44 267,89

-25 732,11

Úřad práce

40 000,00

40 000,00

0,00

přijatý dar

5 000,00

5 000,00

0,00

1 231 960,46

990 462,42

-241 498,04

Celkem

21.

rozdíl

Informace o zaměstnancích

Evidenční počet zaměstnanců za rok 2017

Měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Počet zaměstnanců

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 3,083
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený:
2,817
Osobní náklady celkem:
v tom:
• hrubé mzdy zaměstnanců:
• zákonné sociální pojištění – ZP:
• zákonné sociální pojištění – SP:
• zákonné sociální náklady:

1 116 792  Kč
866
65
182
2

298 Kč
772 Kč
704 Kč
018 Kč

V roce 2017 měla 12 zaměstnanců na Dohodu o provedení práce.
Celkové mzdové náklady: 135 500 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. Proto účetní jednotka využila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s ustanovením
§ 20 odst. 7 o částku Kč 91 776.

27.	Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých 		
účetních období
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2017 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 finačních prostředků
na bankovních účtech organizace (účet 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. 2017, aktualizace účetního programu atd..
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 2017 byl úhrn
výnosových účtů vyšší než úhrn nákladových účtů, tudíž společnost vykázala zisk ve výši Kč 91 775,06.
• 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 2017
• ostatní přímé daně – cizí zdroj, krátkodobý závazek vůči finančnímu úřadu, odvody na daň z hrubých
mezd zaměstnanců za prosinec 2017
• jiné závazky – krátkodobý závazek vůči zaměstnancům, výplata čistých mezd zaměstnancům
za prosinec 2017, krátkodobé závazky vůči Kooperativě (zákonné pojištění zaměstnanců)
za 4. čtvrtletí roku 2017
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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
• 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 FIO banky a. s.
• přijaté příspěvky – přijaté příspěvky – dar
• provozní dotace – přijaté provozní dotace (Město Veselí nad Moravou, SFŽP, UEP, Úřad práce)
s předem určeným předmětem plnění (podpora ekologických výukových programů, dotace
na informační, poradenskou a další činnost organizace).

29.	Přehled přijatých darů
Účetní jednotka přijala v roce 2017 dar ve výši Kč 5 000 – V.D.H. Duha

30.	Přehled poskytnutých darů
Účetní jednotka neposkytla v roce 2017 žádný dar, pro tuto položku nemá náplň.

31.	Přehled o veřejných sbírkách
Účetní jednotka v roce 2017 neprováděla žádné veřejné sbírky, pro tuto položku nemá náplň.
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32.	Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících 			
účetních období
Výsledek hospodaření účetního období roku 2016 byl po schválení účetní závěrky auditorem ztráta
ve výši Kč 178 605,13 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. 2017 tyto splatné závazky:
– pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti a závazky
veřejného zdravotního pojištění Kč 29 917.
– výše daňových nedoplatků evidovaných u místně příslušného finančního orgánu Kč 8 335.
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 22. 4. 2018

………………….
Marie Petrů, DiS.
ředitelka
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