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Úvod
Vážení přátelé, kolegové a příznivci vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty,
jak vyplývá z této výroční zprávy 2018, máme za sebou další rok realizovaných projektů, množství získaných
zkušeností a práce s lidmi stejného ochranářského zaměření.
Dovolte mi, abych již v úvodu touto cestou poděkovala všem dětem, mládeži i dospělým, kteří rádi a často opakovaně
využívají našich služeb a tím jsou naší mnohaletou podporou a motivací k pokračování v práci. Děkujeme všem
našim příznivcům za ohlasy, nápady a rady, které přispívají k zdokonalování naší práce a zároveň celý náš tým
nutí k přemýšlení nad novými možnostmi, jak být ve své práci důmyslnější a pro vás (naše zákazníky) přitažlivější,
užitečnější. To se nám, jak doufám, dařilo i v letošním roce, kdy jsme se opět za všech sil snažili přiblížit, vysvětlit
a pomoci pochopit (nejen dětem) přírodu a život v souladu s ní formou environmentální osvěty a vzdělávání.
K dosažení výše zmíněných cílů se naše organizace zapojila do mnoha projektů, jako příklad uvádím „Praktické
využití Interpretačního plánu na území CHKO Bílé Karpaty“. Projekt byl ukončen závěrečným setkáním průvodců,
kteří obdrželi osvědčení opravňující k činnosti v rámci průvodcovské činnosti na území CHKO Bílé Karpaty. Dále
jsme navázali spolupráci s obcí Bzince pod Javorinou. Projekt „Z hadího království Bílých/Bielych Karpat“ se týká
společného vydání publikace, která lidovou formou popisuje hadí populaci. I nadále pokračujeme v projektu
„Vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých v oblasti životního prostředí s VIS Bílé Karpaty“, čímž
přispíváme ke zlepšení vztahu občanů k prostředí v jejich nejbližším okolí. V rámci projektu LIFE „Ze života hmyzu“
jsme zhotovili originální omalovánky „Milovník z pařezin“ a komiks stejné tématiky, které slouží jako prostředek
k propagaci hlavního cíle projektu, čímž je obnova vhodných biotopů pro evropsky významné druhy a společenstva
a ochrana vybraných druhů hmyzu v přeshraniční oblasti Západních Karpat (ČR-SR).
Začátkem podzimu naše řady posílila nová kolegyně a společně jsme se pustili do zajišťování aktivit vyplývajících
z poslání organizace, jako je účast na akcích pro veřejnost, kde jsme prezentovali své služby a odpovídali
na mnohé dotazy spojené s environmentální problematikou.
Závěrem bych chtěla podotknout, že naše činnost by nebyla možná bez velkého úsilí všech zaměstnanců střediska,
ale i podpory a spolupráce členů správní a dozorčí rady, organizačních partnerů a dalších spolupracovníků.
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, mobil: 736 682 614
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz, www.bilekarpaty.cz/vis
IČ: 255 045 25
Bankovní spojení: 2000628956/2010 (provozní účet)
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Zpráva o činnosti
v roce 2018

1. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Stejně jako v předešlých letech se i v roce 2018 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. Zde chceme přiblížit hravou
a nenásilnou formou přírodu kolem nich a nasměrovat 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 diskuzích, 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, Horňácko a Ostrožsko 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 dumá nad sluníčkem, atd.).
V nabídce figurovalo 20 EVP pro mateřské školy, 12 EVP pro 1. stupeň základních škol, 8 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. Zájem vzbuzují Tematické dny pro školy. Jedná se o jednodenní akci, kde jsou pro žáky
připravena stanoviště a úkoly, které vždy směřují k danému tématu.

EVP –
denní programy

Celkový
počet

Počet
účastníků

Účastníkohodiny

Rok 2018

262

5170

9142,75

Rok 2017

223

4214

7758,00

Rok 2016

249

4767

6738,25

Rok 2015

207

4267

5005,00

Rok 2014

282

5670

14703,00
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2. EXKURZE PRO ŠKOLY
Také v roce 2018 tvořily terénní exkurze významnou část činnosti střediska v době vegetační sezóny,
zejména v květnu a červnu. Jako tradičně se přihlásila celá řada zájemců o květnaté louky Bílých Karpat
a tamní orchideje. 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 se nad přírodou jejich regionu a povzbuzení jejich
zájmu o ni. Svým obsahem a odborností jsou přizpůsobena věkové struktuře účastníků.

Exkurze

Celkový počet

Počet účastníků

Rok 2018

20

400

Rok 2017

24

522

Rok 2016

16

326

Rok 2015

10

193

Rok 2014

2

43

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 zájem 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.
PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Učíme se o POLY o vodě: 15. 11., UTB Zlín
Společně objevujeme svět: 15. 11., UTB Zlín
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Specializační studium pro školní koordinátory EVVO
Školení bylo zaměřeno na školní koordinátory EVVO v MŠ, ZŠ a SŠ. Proběhlo celkem 7 modulů, z toho 6
bylo třídenních a 1 čtyřdenní.

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
vzdělávacích celků. Celkem proběhlo 12 schůzek.

Ostatní
Seminář „Kolegiální podpora“: 21. 3., MÚ Staré Město
Sraz absolventů školních koordinátorů EVVO: 18. a 19. 5., Nová Lhota, Baťův kanál
Zavádění EVVO a polytechnického vzdělávání do výuky: 9. 10., DDM Pastelka
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4. MAP
Podíleli jsme se na tvorbě strategických dokumentů – 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 pro přírodu
Ve středu 30. května 2018 se uskutečnila akce pro školky, školy a rodiče s dětmi. Akce proběhla v zámeckém
parku ve Vsetíně, kde byly k dispozici poznávací a zábavné aktivity, řemeslné dílny, jarmark. Na děti
čekalo několik stanovišť, na kterých dostaly za splněné úkoly razítko. Na našem stanovišti jsme představili
pomůcky z EVP Život u vody a ve vodě (aktivita – poznávání živočichů) a Život v pařezině.
Akce se zúčastnilo 980 návštěvníků.

Den dětí
V sobotu 2. června 2018 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 byli brouci. Cílem dětí bylo poznat,
o jakého živočicha se jedná na základě indicií. Po splnění všech úkolů je čekala odměna.
Akce se zúčastnilo 450 návštěvníků.
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6. AKCE PRO VEŘEJNOST
Cestopisy a přírodovědné večery
V roce 2018 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 proběhlo 6 přednášek:
• leden: Srí Lanka a Gruzie
Tomáš Sur Pukšic (43 posluchačů).
• únor: Nový Zéland
Zdeněk Špíšek (35 posluchačů).
• březen: Národní parky USA
Dagmar Pešková (27 posluchačů).
• říjen: Korsika
Martina Macků (19 posluchačů).
• listopad: Postindustrální krajina Porúří
Pavla Mudráková (11 posluchačů).
• prosinec: Kolumbie Escobarův odkaz
Petr Večeřa (19 posluchačů).

Ozvěny Horňácka
V sobotu 18. srpna 2018 se uskutečnily ve Velké nad Veličkou tradiční Ozvěny Horňácka. Ve stánku jsme
poskytovali informace o území CHKO Bílé Karpaty a nabízené exkurzi do NPR Zahrady pod Hájem. Dále
jsme návštěvníkům nabízeli propagační materiály, jako jsou desky s klipem, luční a ornamentové pexeso,
Slovácké vymalovánky. Po celou dobu akce byl u našeho stánku přítomen vždy alespoň 1 pracovník. V 13:30
začala „Exkurze do pařezin – NPR Zahrady pod Hájem“, na které se sešlo 8 účastníků.
Akce se zúčastnilo 300 návštěvníků.

Veletrh EVVO
Ve středu 5. září 2018 se na Chaloupkách v obci Kněžice uskutečnil XXV. veletrh ekologické výchovy pro
lektory a školní koordinátory EVVO. Setkali jsme se s kolegy z ostatních středisek, vyměnili zkušenosti
a načerpali nové informace v oblasti environmentálního vzdělávání.

Den Zlínského kraje
V sobotu 22. září 2018 proběhl bohatý kulturní a doprovodný program ve Zlíně. Vzdělávací a informační
středisko Bílé Karpaty akce využilo k představení projektu LIFE „Ze života hmyzu“. Na akci mělo naše
středisko stánek, kde děti plnily úkoly spojené s programem „Farmářská stezka a festival řemesel pro děti“.
Akce se zúčastnilo 2000 návštěvníků.
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7. EXKURZE PRO VEŘEJNOST
Díky nepolevujícímu zájmu jsme i letos připravili tematické exkurze v těchto termínech:
• Exkurze „Ptáci v zámeckém parku“: sobota 21. 4., Veselí nad Moravou, zámecký park (22 účastníků).
• Exkurze „Jarní přírodou za první orchidejí a azurovým plicníkem“: úterý 1. 5., Velká nad Veličkou, Háj
(21 účastníků).
• Exkurze „Zahrady pod Hájem“: pátek 18. 5., Velká nad Veličkou, Zahrady pro Ekocentrum Sever,
Hradecko (37 účastníků).
• Exkurze „Čertoryje“: pátek 18. 5., NPR Čertoryje (pro koordinátory EVVO, 20 účastníků).
• Exkurze „PR Machová / Paličky“: sobota 19. 5., Javorník (16 účastníků).
• Exkurze „Orchidejová botanická zahrada za humny“: sobota 19. 5. Háje nad Velkou (20 účastníků).
• Exkurze „Zahrady pod Hájem“: úterý 22. 5. (3 účastníci).
• Exkurze „Botanická zahrada za humny“: sobota 26. 5., NPR Zahrady pod Hájem (37 účastníků).
• Exkurze „Za královnou Vojšických luk“: sobota 16. 6., NPR Čertoryje (13 účastníků).
• Exkurze „Tajemství černé paní ze Suchovského háje“: sobota 28. 7., Velká nad Veličkou (13 účastníků).
• Exkurze „Čertoryje“: pondělí 10. 9., NPR Čertoryje (pro Tyflocentrum Brno, 24 účastníků).
• Toulavý autobus do přírodních zahrad: 20. 9., MŠ Uh. Brod, Ekocentrum Karpaty (pro pedagogy,
23 účastníků).
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8. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Tvorba propagačních a metodických materiálů:
• Omalovánky „Milovník z pařezin“– náklad 500 ks
• Komiks „Milovník z pařezin“ – náklad 300 ks
• Propagační plastová láhev UP, šetrná k přírodě,
neobsahuje sloučeninu BPA „Ze života hmyzu“.
Vyrobeno 100 ks
• Propagační leták „Alej pod Hořínkovou hájenkou“
pro Pozemkový spolek Buchlovice – náklad
5 000 ks
• Propagační video „Alej pod Hořínkovou hájenkou
– Rytířská cesta dávné doby“ pro Pozemkový
spolek Buchlovice
• Desky s klipem se zemědělskou tématikou – 800 ks

OmAlOváNky

MILOVNÍK Z PAŘEZIN

www.vIs.bIlEkArPAty.cZ

Periodikum
• Článek „Zpět ke kořenům“ v časopise Bílé/Biele Karpaty 1/2018
• Článek „Výukové programy o půdě“ v časopise Bílé/Biele Karpaty 2/2018

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 - Biele Karpaty, Poctivě vyrobené a další).
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9. INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
V rámci možností zakázky jsme vytvořili strategický dokument Koncepce práce s návštěvnickou veřejností
na území CHKO Bílé Karpaty. Tato Koncepce vznikla z potřeby lépe zacílit připravované interpretační
služby a části návštěvnické infrastruktury na území CHKO a efektivněji využít ty, které v území již existují
– a to jak v rámci dlouhodobé práce se širokou místní a návštěvnickou veřejností, tak specifické nabídky
vzdělávacích programů pro školy.

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 emailů 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 dodržujeme naše návštěvní
hodiny v době sezóny:
út, čt 12:00–16:00, st 8:00–16:00 (pouze v období duben až říjen).

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
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Ekologické dotazy

Turistické dotazy

Počet dotazů

340

105

Počet návštěvníků

475

145

10. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2018
LIFE „Ze života hmyzu“
Hlavním cílem tohoto projektu je obnova vhodných biotopů pro evropsky významné druhy a společenstva
v přeshraniční oblasti Západních Karpat a ochrana vybraných druhů hmyzu soustavy Natura 2000
v přeshraniční oblasti Západních Karpat (ČR-SR).
Jedna z hlavních aktivit projektu je informační kampaň. Zejména prezentace projektu odborné i neodborné
veřejnosti, pořádání osvětových akcí, festivalů, dětských táborů, dále spolupráce s odborníky a tvorba
výukových programů pro školy. Vzdělávací a informační středisko zajišťuje propagaci projektu prostřednictvím
výukových programů, exkurzí, seminářů a účasti na nejrůznějších akcích v regionu Bílých Karpat. Pro
tyto účely jsme vytvořili omalovánky a komiks „Milovník z pařezin“, které přispívají ke zvýšení povědomí
veřejnosti o důležitosti roháče obecného a důležitosti biologické rozmanitosti a zároveň přímo propagují
celý projekt LIFE.
Koordinující příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
Přidružení příjemci: ZO ČSOP Bílé Karpaty,
			ZO ČSOP Salamandr,
			
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.,
			
infinity – progress, z.s.,
			
Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).
Tento projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu LIFE.
Vzdělávací a informační středisko spojilo v roce 2018 síly s mezioborovým týmem expertů a společně
připravují odbornou studii. Jejím cílem je posoudit společenské a ekonomické přínosy projektu LIFE „Ze
života hmyzu“ na území Bílých Karpat a Beskyd. V roce 2018 proběhlo například dotazníkové šetření zjišťující
názory a postoje obyvatel Bílých Karpat na cestovní ruch, zemědělství, trh práce, dotace a péči o krajinu
(téměř 200 účastníků), mapování vnímání krajiny nebo anketa mezi starosty a dalšími rozhodovateli.

Praktické využití Interpretačního plánu na území CHKO Bílé Karpaty
Projekt je zaměřen na zvyšování kvality průvodcovských služeb, zajištění koordinace interpretačních
aktivit na území CHKO Bílé Karpaty a aktualizaci Interpretačního plánu.
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Z hadího království Bílých/Bielych Karpat
Cílem projektu je zvýšení atraktivnosti přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního
regionu vydáním společné publikace o hadech Bílých/Bielych Karpat.
Publikace o hadech bude mít lidovou formou a bude popisovat jednotlivé druhy s důrazem na rozlišení
zejména užovek od zmije, seznámí veřejnost s užitečností jednotlivých druhů, zvýší povědomí široké
veřejnosti o hadech a změní jejich nazírání na hady z často jednoznačně záporného na převážně kladné,
15

nebo přinejmenším na neutrální. Jedná se o publikaci pro laiky, jejíž forma osloví všechny věkové kategorie
včetně dětí. Část publikace bude věnována dětem.
Partneři projektu: obec Bzince pod Javorinou.
Tento projekt je finančně podpořen z Fondu malých projektů 2014–2020.

Vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých v oblasti životního
prostředí s VIS Bílé Karpaty
Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšovat vztah občanů k prostředí v jejich nejbližším okolí.
Tento projekt je finančně podpořen grantem Města Veselí nad Moravou.

11. OSTATNÍ ČINNOST
Odchyt obojživelníků v CHKO Bílé Karpaty
Na jaře roku 2018 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. Akce byla podpořena Správou CHKO Bílé Karpaty.

Odchyt bobra evropského
V červenci 2018 jsme se podíleli na odchytu bobra evropského, který spadl do kašny v zámeckém parku
ve Veselí nad Moravou. Bobr byl posléze vypuštěn do řeky Moravy.
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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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminář o komunikaci s médii: 11. a 12. 1., přednáškový sál VIS ve Veselí nad Moravou.
Exkurze Bystřice pod Lopeníkem: 23. 3., Muzeum Bystřice pod Lopeníkem.
Nové IT (geocaching, QR): 26. a 27. 4., přednáškový sál VIS ve Veselí nad Moravou.
Benchmarking: 21. a 22. 6., Vrchlabí, KRNAP.
Panely a stezky: 18. až 20. 7., TIC Strání-Květná, přednáškový sál VIS ve Veselí nad Moravou.
Přírodní a kulturní dědictví (exkurze): 23. 8., Brumov-Bylnice.
Questing: 26. a 27. 9., přednáškový sál VIS ve Veselí nad Moravou.
Expozice: 18. a 19. 10., Dolní Němčí, Ostrožská Lhota, přednáškový sál VIS ve Veselí nad Moravou.
Závěrečné setkání nejen průvodců BK: 13. 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pracovní skupina KPNV: 3. 1., SCHKO Luhačovice.
LIFE, socioekonomický dopad: 10. 1., AOPK ČR Praha.
Řídící výbor k domu přírody: 13. 2., Ekocentrum Paleta
Seminář k EVP Z farmy na náš stůl: 1. 3., Ekocentrum Trnka
Řídící výbor LIFE: 7. 3., SCHKO Luhačovice
Řídící výbor Líska: 15. 3., Zlínský kraj
Řídící výbor Líska, členská schůze: 4. 5., Klubko Uherské Hradiště
Prezentace VIS: 15. 5., Ekocentrum Karpaty Nová Lhota.
Konference o Bílých Karpatech pro Ekocentrum Sever, Hradecko: 17. 5., Hotel Háj, Nová Lhota
Prezentace VIS pro Ekocentrum Sever, Hradecko: 19. 5., Ekocentrum Nová Lhota
Síťování projektu LIFE: 14. 8., Ekocentrum Nová Lhota
Řídící výbor Líska: 11. 9., Líska Vsetín
1. setkání NNO na Uherskohradišťku: 25. 9., Synot Uh. Hradiště
Konference „Měníme svět“: 10. 10., kino Skala, Brno
Naplňování Karpatské úmluvy, setkání stakeholderů: 25. a 26. 10., Hotel Portáš, Nový Hrozenkov
Řídící výbor Líska: 31. 10., Zlínský kraj
Prezentace Domu přírody: 8. a 9. 11., Sluňákov Olomouc
XVIII. Krajská konference o EVVO: 15. 11., UTB Zlín
Řídící výbor ORP UH: 29. 11., Reduta Uh. Hradiště
Členská schůze Líska: 7. 12., Líska Vsetín
Workshop Z farmy na náš stůl: 10. 12., Hájenka Semetín
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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 zážitky na cestopisných a přírodovědných
večerech.

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

Členským organizacím Sítě ekologických poraden (STEP)
Členským střediskům ekologické výchovy Pavučina
Domu dětí a mládeže Veselí nad Moravou
Krajským úřadům Jihomoravského a Zlínského kraje
Lipce, školskému zařízení pro environmentální vzdělávání
Městskému kulturnímu středisku Veselí nad Moravou
Správě CHKO Bílé Karpaty
Správě CHKO Biele Karpaty
Ústavu pro ekopolitiku, o.p.
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
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
ZO ČSOP Bílé Karpaty 58/06

Seznam použitých zkratek
BK
ČR
EVP
EVVO
CHKO
KPNV
ks
MEVPIS
MŠ
NNO
NPR
POLY
SCHKO
SR
SŠ
STEP
VIS
ZO ČSOP
ZŠ

Bílé Karpaty
Česká republika
ekologický výukový program
environmentální vzdělávání výchova a osvěta
chráněná krajinná oblast
Koncepce práce s návštěvnickou veřejností
kus
Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko
mateřská škola
nestátní neziskové organizace
národní přírodní rezervace
polytechnická výuka
Správa chráněné krajinné oblasti
Slovenská republika
střední škola
Síť ekologických poraden
Vzdělávací a informační středisko
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
základní škola
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Finanční
zpráva 2018
20

Lidské zdroje společnosti
Skutečný fyzický stav pracovníků za rok 2018 byl 4 zaměstnanci, stav přepočtený ve fyzických osobách
3,333; na úvazek 2,817.
Osobní náklady společnosti byly k 31. 12. 2018 vykázány v celkové výši 1 383 tis. Kč v následujícím
členění:
• náklady na mzdy ve výši 1 074 tis. Kč
• náklady na ostatní osobní náklady ve výši 309 tis. Kč

Vývoj a stav fondů obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2018
Společnost v minulých účetních obdobích vytvářela rezervní fond – zůstatek fondu k 31. 12. 2018 činí
206 298,67 Kč.

Stav majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2018
a jejich struktura
Společnost vykázala k 31. 12. 2018 účetní hodnotu majetku (aktiv) ve výši 2 381 tis. Kč (netto).
Společnost vykázala k 31. 12. 2018 závazky v celkové výši 474 tis. Kč.

Přehled nákladů, výnosů a výsledku hospodaření dle jednotlivých zdrojů
NÁKLADY 1
Celkové náklady společnosti byly k 31. 12. 2018 vykázány v celkové výši 2 159 tis. Kč, v následujícím
členění:
• náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb ve výši 2 159 tis. Kč, z toho:
– náklady na mzdu ředitele v celkové výši 0 Kč
– náklady na odměnu členů správní rady v celkové výši 0 Kč
– náklady na odměny členů dozorčí rady v celkové výši 0 Kč

1

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. 2018 vykázány v celkové výši 2 226 tis. Kč v následujícím členění:
• přijaté příspěvky a dotace ve výši 1 299 tis. Kč
• vlastní činnost (smlouvy o dílo, zakázky, výukové programy, úroky) ve výši 927 tis. Kč
zdroj

náklady

výnosy

rozdíl

LIFE

759 036,06

559 409,18

-119 626,88

SFŽP – Průvodci

625 535,21

500 428,17

-125 107,04

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

Úřad práce

20 000,00

20 000,00

0,00

1 252,00

1 064,20

-187,80

18 000,00

18 000,00

0,00

1 709 823,27

1 298 901,55

-410 921,72

dotace Z hradího království
přijatý dar
Celkem

Společnost vykázala k 31. 12. 2018 výsledek hospodaření ve výši 67 tis. Kč.

Změny zakládací listiny, ke kterým došlo v průběhu účetního období 3
V roce 2018 neproběhly změny Zakládací listiny.

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 jmenování do SR: Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D.,
Nově jmenovaní: Mgr. Evelína Jochová a Pavel Olejník

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 2018
Součástí výroční zprávy jsou údaje o roční účetní závěrce za rok 2018 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 2018
Přílohou k Výroční zprávě společnosti je zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2018.

6

Povinné informace podle § 21, odst. 2, zákona o účetnictví
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Zpráva auditora
k roční účetní závěrce
za rok 2018
24

25

26

27

28

29

30

Účetní závěrka
k 31. 12. 2018
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2018
(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.
10.
11.

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
Mgr. Evelína Jochová
Pavel Olejník

Složení dozorčí rady:
1. Ing. Andrea Jarošová
2. PhDr. Vít Trachtulec
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. 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. 2018 činila 2 564 643,68 Kč a k poslednímu
dni účetního období k 31. 12. 2018 2 379 358,76 Kč.

8.		

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

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2018.
Rozvahovým dnem dle §19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2018.

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 40 000,- Kč je
účtován přímo do spotřeby (na vrub účtu 501 – spotřeba materiálu). Drobný nehmotný dlouhodobý
majetek pořízený v pořizovací ceně do 60 000,- Kč 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 2018 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 2018 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 2018
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 2018 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 2018 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 2018 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 40 000,- Kč 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 2018 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 2018 náplň.

16. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2018 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 2018 náplň.

18. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2018 náplň.
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19. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2018 náplň.

20. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností
Výsledek hospodaření organizace byl ve výši Kč 67 782,04. Tento výsledek organizace dosáhla z hlavní
činnosti organizace.
Přehled dotací a jiných forem státní podpory dle §18 odst. 4b) zákona:		
účet 691, 682 		
zdroj

náklady

výnosy

rozdíl

LIFE

759 036,06

559 409,18

-199 626,88

SFŽP – Průvodci

625 535,21

500 428,17

-125 107,04

Město Veselí nad Moravou

286 000,00

200 000,00

-86 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

1 252,00

1 064,20

-187,80

18 000,00

18 000,00

0,00

1 709 823,27

1 298 901,55

-410 921,72

Úřad práce
dotace Z hadího království
přijatý dar
Celkem

21. Informace o zaměstnancích
Evidenční počet zaměstnanců za rok 2018

Měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Počet zaměstnanců

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 3,333
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

1 387 765 Kč
795
81
227
4

080 Kč
733 Kč
054 Kč
788 Kč

V roce 2018 měla 15 zaměstnanců na dohodu o provedení práce.
Celkové mzdové náklady: 279 110 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 67 782 Kč.

27. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých 		
účetních období
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2018 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. 2018, 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 2018 byl úhrn
výnosových účtů vyšší než úhrn nákladových účtů, tudíž společnost vykázala zisk ve výši 67 782,04 Kč.
• dodavatelé – cizí zdroj, krátkodobé závazky vůči dodavatelům ke konci účetního období
• závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění – cizí zdroj, krátkodobý
závazek vůči institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění, odvody z hrubých
mezd zaměstnanců za prosinec 2018
• ostatní přímé daně – cizí zdroj, krátkodobý závazek vůči finančnímu úřadu, odvody na daň z hrubých
mezd zaměstnanců za prosinec 2018
• jiné závazky – krátkodobý závazek vůči zaměstnancům, výplata čistých mezd zaměstnancům
za prosinec 2018, krátkodobé závazky vůči Kooperativě (zákonné pojištění zaměstnanců)
za 4. čtvrtletí roku 2018.
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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, MAS
Horňácko a Ostrožsko.
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, LIFE, 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 2018 dar ve výši 18 000 Kč – od fyzické osoby Machů David.

30. Přehled poskytnutých darů
Účetní jednotka neposkytla v roce 2018 žádný dar, pro tuto položku nemá náplň.

31. Přehled o veřejných sbírkách
Účetní jednotka v roce 2018 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 2017 byl po schválení účetní závěrky auditorem zisk ve výši
Kč 91 775,06 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. 2018 tyto splatné závazky:
– pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti a závazky
veřejného zdravotního pojištění 37 657 Kč.
– výše daňových nedoplatků evidovaných u místně příslušného finančního orgánu Kč 7 346 Kč.
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 31. 5. 2019

………………….
Marie Petrů, DiS.
ředitelka
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