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Organizační struktura VIS Bílé Karpaty, o.p.s.

Úvod
Vážení přátelé,
Obecně prospěšná společnost Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty Vám předkládá výroční
zprávu za rok 2011.

ZAKLADATELÉ
1. Č
 eský svaz ochránců přírody
– 58/06 ZO Bílé Karpaty
2. Město Veselí nad Moravou
3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

Ing. Šárka Němcová (do června 2011)

Alena Jordáková (od března 2011)

RNDr. Ivana Jongepierová (od jara 2010)

Jaroslava Tomšejová (od června 2011)

Ing. Vojtěška Řičicová (do jara 2010)

Ing. Andrea Jarošová (předsedkyně od
června 2011)

Lenka Sedlářová (od jara 2010)

Děkujeme všem členům správní a dozorčí rady za zodpovědné vykonávání svých funkcí bez nároků na
odměnu, rovněž děkujeme všem partnerům, bez jejichž podpory by nebylo možné činnost střediska
úspěšně rozvíjet.
Děkujeme i Vám všem, kteří se s obsahem tohoto dokumentu seznámíte a za to, že jsme s Vámi mohli
jeho prostřednictvím navázat určitou komunikaci, při níž nám bylo umožněno se před Vámi prezentovat
jako společnost, která má v oblasti nejen environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty co nabídnout.

Ing. Jiřina Gaťáková (od jara 2010, předsedkyně od června 2011)
Mgr. Lukáš Batoušek
Mgr. Marie Kordulová (od jara 2010)
Mgr. Ladislav Peřestý (do června 2011)
Bronislava Mašatová

ŘEDITELKA
Marie Petrů, DiS.

obecně prospěšná společnost

RNDr. Jaroslav Hanák (do února 2011)
MUDr. Zdeněk Doupovec (od února 2011)
Mgr. Karel Fajmon (od června 2011)

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty

ZAMĚSTNANCI

Ing. Bohumil Jagoš (od července 2011)
Mgr. Vladimír Šácha
Jana Urbančíková

Bartolomějské náměstí 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: 144 324 63 89 / 0800

Bc. Hana Pechalová
Ing. Petr Hrabina
Mgr. Barbora Duží





1. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

Zpráva o činnosti
v roce 2011

Jednou z našich nejdůležitějších činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta obyvatel. Toto
poslání naplňujeme mimo jiné i prostřednictvím ekologických výukových programů (dále jen EVP), kterými
se snažíme motivovat nejmladší generaci k co možná nešetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí. Naše
EVP představují jedno- až dvouhodinové bloky různých aktivit zaměřených na přírodovědná a environmentální témata. Programy mohou být odučeny přímo u nás na středisku, v dané škole nebo venku (školní
zahrada, okolí školy, škola v přírodě apod.).
U nejmladších dětí jde především o kombinaci her s dramatickými, smyslovými a výtvarnými aktivitami.
Cílem je přiblížit jim hravou a nenásilnou formou přírodu kolem nás; tomu odpovídá tematické zaměření
jednotlivých programů (Ptačí říše, Stopy, Tajemství včel, Stateček, O poslední vlaštovce, Brouci, Návštěva
u krtka, Mraveneček, Kouzelná jabloň aj.).

U starších žáků a studentů již programy mění formu směrem k procvičování argumentace při diskusích
a řešení problémů životního prostředí, konfrontaci s různými postoji, práci s informacemi (vyhledávání,
vyhodnocování a prezentování). Rozvíjena a probírána jsou nejen témata o přírodě a životním prostředí,
ale také vzájemný vztah společnosti a životního prostředí nebo kulturního a přírodního dědictví (Proč
je les nemocný, Co nepatří do popelnice, Chráněná území ČR, Voda, Od plamínku k žárovce, Malovaný
kraj).





Nabídka EVP byla v roce 2011 doplněna o několik nových programů a zpracovávána v průběhu letních
prázdnin. Na rozhraní měsíce srpna a září byla distribuována na všechny školy a školská zařízení v bývalém
okrese Hodonín, řadu škol v okolí Uherského Hradiště a dalším zájemcům. V plném rozsahu byla také
zveřejněna na webových stránkách střediska. V nabídce pro školní rok 2011/2012 figurovalo 21 EVP pro
mateřské školy, 19 EVP pro 1. stupeň základních škol, 14 EVP pro 2. stupeň základních škol, 5 speciálních
EVP o lese a 9 EVP pro střední školy. Kromě již vytvořených EVP nabízí naše středisko možnost vytvoření
projektového vyučování, projektových dnů, soutěží a jiných aktivit na libovolné environmentální, přírodovědné či regionální téma.

3. TERÉNNÍ EXKURZE
Terénní exkurze nebo také terénní výukové programy (dále jen TVP) neodmyslitelně patří především
k jarnímu období roku – dubnu, květnu a červnu. Na rozdíl od předchozího roku bylo počasí v roce 2011
v tuto dobu mnohem příznivější, což se promítlo i do celkového počtu odvedených TVP.
Z 8 různých TVP z naší aktuální nabídky byly opakovaně realizovány především 2 TVP zahrnuté do projek-

Cena EVP v roce 2011 zůstala ve stejné výši jako v předchozím roce, tj. 20 Kč na žáka a 1 vyučovací hodinu (38 Kč za dvouhodinový blok). Za výuku přímo na našem středisku platil jeden žák stále neměnnou
zvýhodněnou cenu 15 Kč (25 Kč za dvouhodinovou lekci).
V roce 2011 bylo odučeno celkem 399 EVP pro 8 579 dětí. Jen pro srovnání: v roce 2010 bylo realizováno
488 EVP pro 9 205 dětí, v roce 2009 to bylo 468 EVP pro 8 472 dětí, v roce 2008 bylo odučeno 406
EVP pro 7 619 dětí. Z počtu odučených EVP za rok 2011 připadalo 308 na školská zařízení v kraji Jihomoravském, 62 v kraji Zlínském a zbývajících 29 na školy z jiných oblastí ČR.

2. V
 ZDĚLÁVACÍ AKCE PRO PEDAGOGICKÉ
PRACOVNÍKY
3. 3.– 6. 3. 2011 Specializační studium pro MŠ koordinátory EVVO (modul 2) – 25 účastníků
3. 4.– 6. 4. 2011 Specializační studium pro ZŠ a SŠ koordinátory EVVO (modul 2) – 25 účastníků
Účastníci absolvovali celkem 250 vzdělávacích hodin. Během studia navštívili osm středisek ekologické
výchovy ve třech krajích a naše středisko patřilo k jedním z navštívených.
11. 10. 2011 VIII. Krajský veletrh výukových pomůcek, Vsetín

tu „Za Naturou na túru“ – konkrétně šlo o programy „Expedice do Moravské Amazonie“ a „Na zbojnickém
chodníčku“. Hlavním cílem celorepublikového projektu bylo vytáhnout žáky z lavic do přírody, a vzhledem
k vysoké účasti a zájmu považujeme projekt za úspěšný. První z „naturových“ TVP seznamoval žáky s krajinou, rostlinami a živočichy lužního lesa u PR Kanada (EVL Kněžpolský les). Tento tradiční program z naší
nabídky byl před sezónou inovován a doplněn o řadu nových aktivit. Druhý byl v minulém roce představen
a realizován vůbec poprvé. Žáci při něm zavítali do lesů, na pastvinu a do starého ovocného sadu mezi
Stráním a Horním Němčím, konkrétně do PR Drahy (EVL Bílé Karpaty). Oba TVP absolvovalo celkem 521
žáků. Dalších TVR z naší nabídky se zúčastnilo 443 žáků.
Celkově jsme v roce 2011 odvedli 44 TVP pro 964 žáků.





4. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

5. AKCE PRO VEŘEJNOST

Den dětí ve Veselí nad Moravou – sobota 4. 6.

Cestopisné a přírodovědné večery

Veselský „Pohádkový les“ se po roce konal opět na tradičním místě – v zámeckém parku. Na děti čekala
stezka plná dobrodružství a zábavy s množstvím různých aktivit. Naše středisko zajišťovalo jedno ze stanovišť. Úkolem dětí bylo spojit dva obrázky, přičemž na jednom obrázku byl zobrazen dravec (=predátor)
a na druhém jeho kořist. Spojovat tato zvířata ovšem nebylo nikterak lehké, děti museli správně vybrat
z deseti různých obrázků. Aktivitu si ale velmi užívaly a některé se k nám opakovaně vracely.

Již tradičně byly (zpravidla první) čtvrtky podzimních a zimních měsíců věnovány cestopisným nebo přírodovědným večerům. Pro příznivce cestování a přírodních krás bylo připraveno celkem 6 večerů.
Leden – Jak vznikala krajina Bílých Karpat (Alena Salašová)
Únor – Antarktida (Libor Ambrozek)
Březen – Filipíny ( Josef Suchomel)
Říjen – Evropské plavební kanály (Vojtěch Bártek)
Listopad – O Starých Hamrech (Pavel Duží)
Prosinec – Pojďte s námi na houby ( Jan W. Jongepier)

Kurz výroby loutek s Josefem Káňou – 21. 1. – 22. 1.
Dvoudenní kurz proběhl v přednáškovém sále VIS Bílé Karpaty. Lektory byli pan Josef Káňa a Marie Káňová z Návojné. Účastníci první den skládali jednotlivé části loutky dohromady a malovali ji. Druhý den na
ni šili oblečky a zdobili ji. Kurz byl hodně interaktivní: v průběhu celého kurzu měli účastníci možnost se
ptát na postupy, lektoři ochotně vysvětlovali a radili. Po celou dobu vládla pozitivní a přátelská atmosféra. Akce svým obsahem napomohla také propagaci řemeslníků sdružených v regionální ochranné známce
Tradice Bílých Karpat (TBK).

Hurá do školy – sobota 27. 8.
Poslední prázdninový víkend patří ve Veselí nad Moravou již tradičně akci zvané „Hurá do školy“. Jde
o zábavné odpoledne věnované předškolákům, jež zastřešuje CA Baťův kanál, s.r.o. a naše organizace byla
už poněkolikáté přizvána k jeho přípravě. Smyslem akce je co nejvíce dětem zpříjemnit konec prázdnin,
než jim zase začne školní rok. V roce 2011 jsme si pro ně nachystali aktivity „Co nepatří do rybníka “,
„Vývojový cyklus vodních živočichů“ a výtvarnou aktivitu na odreagování „Duha“. Při programu „Co nepatří do rybníka“ měly děti za úkol umístit vodní živočichy a rostliny na malované plátno rybníka. Nechyběly
chytáky a následná debata – rostliny nebo živočichové, kteří se zde nevyskytují, odpadky ve vodě apod.
Pro starší děti jsme měli připraveny kartičky vývojového cyklu několika druhů živočichů (např. ropucha,
vážka), jejichž vývoj měly děti ve správném sledu poskládat. Výtvarná aktivita „Duha“ nabízela dětem
možnost namalovat si duhu vodovými barvami, pastelkami, vymodelovat z plastelíny. Pro děti byly připraveny odměny ve formě drobných sladkostí, které zajistil Baťův kanál.
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Kurz výroby košíků s Davidem Opálkou – 8. 4.–9. 4.

souvislostech, které ke karpatským loukám patří. Odborný výklad: doc. Alena Salašová.

Dvoudenní kurz proběhl opět v přednáškovém sále VIS Bílé Karpaty. Lektorem byl pan David Opálka
z Křekova. Účastníci měli možnost vyrobit si vlastní košík s uchem, dále ošatku, popř. si oplétali lahve.
Akce svou náplní propagovala ruční řemeslné práce a podpořila řemeslníky sdružené v ochranné známce
TBK.

Zajištění propagace projektu Moravské a Slezské ovocné stezky

Ekojarmark ke Dni Země, Bartolomějské náměstí – 16. 4.

3. 4. 2011 Košt zelá, Hluk
30. 4. 2011 Košt klobásek, Nová Lhota
7. 5. 2011 Košt klobásek, Velká nad Veličkou

Třetí dubnovou sobotu hostilo zrekonstruované Bartolomějské náměstí již tradiční oslavu Dne Země
– EKOJARMARK. V roce 2011 byla akce věnována stromům a lesům. Návštěvníci se mohli seznámit se
značkou FSC zaručující šetrné obhospodařování lesů, velmi zajímavou a atraktivní výstavu dravců, kde si
příchozí mohli zblízka prohlídnout některé chovance Záchranné stanice volně žijících živočichů v Buchlovicích a pro děti nechyběly tématicky laděné aktivity. To vše doprovázel bohatý kulturní program.

Botanické repetitorium – 11. 6.
Exkurze za rostlinnými druhy CHKO Bílé Karpaty, včetně orchidejí. Trasa vedla z Malé Vrbky na Kobylu.
Vzhledem k vysokému počtu zájemců byli účastníci rozděleni na tři skupiny podle jejich zájmu o náročnost
odborného výkladu.

Domácí ekologie, zaměření na „úklid“ – 8. 8.
Beseda o domácí ekologii se zaměřením na ekologicky šetrné čištění a praní pro obyvatele Stříbrnic.
Uspořádáno v rámci Klubu žen, který se schází pravidelně jednou měsíčně v Hospůdce v Háječku ve Stříbrnicích.

Les a jeho hospodář – 3. 9.
Veřejná exkurze, jejíž náplní bylo seznámit veřejnost s náplní práce lesního hospodáře, stavem lesnictví
v ČR, typy lesů a způsoby jejich obhospodařování. Exkurze byla velmi názorná, neboť se účastníci seznamovali s úkony užívanými v lesnictví přímo v terénu.

Osvěta moderních látkových plen na Veselsku – 16. 4.
Propagace zhruba 10 druhů plenkových systémů (např. Popoliny, Bambino Mio, Kikko, Zlatíčko) z různých
materiálů (bavlna, bambus, flanel, flis, vlna apod.), doplněná o vysvětlující popisky.

Člověk a krajina – 28. 5.
Exkurze do podhůří Bílých Karpat mezi Hluk a Blatničku na zajímavé stepní louky a do dubohabrového
háje. Účastníci se seznámili s historií zdejší krajiny a namalovali si její skicu. Dověděli se také o důležitých
12
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Jablečná slavnost, Hostětín – 25. 9.

6. PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Naše středisko je již tradičně zváno na bělokarpatskou Jablečnou slavnost do Hostětína, kde přispíváme
k zajišťování aktivit pro děti. V roce 2011 byl společným tématem aktivit ovocný sad. Lektor našeho střediska zajišťoval běh jednoho stanoviště na ovocnářské stezce. Děti si na stanovišti procvičovaly svou znalost ročních dob a byly pro ně připraveny i modely čtyř stromů, na které měly správně připevnit obrázky
vztahující se k určitému období.

Tvorba propagačních a metodických materiálů:

Příroda Bílých Karpat – 28. 9.
Veřejná přednáška ve sborovém domě v Javorníku nad Veličkou o přírodě Bílých Karpat s názvem Rostliny

Leták Voda, náklad 2000 ks.
P
 odíleli jsme se na tvorbě 4 druhů letáků pro ZO ČSOP Bílé Karpaty s názvem: Zahrady pod Hájem,
Mokřady, Nedašovsko a Moravské Kopanice.
T vorba beetaggů v oblasti jihovýchodní Moravy – 4 beetaggové „stezky“ (Bzenecká Doubrava, Strážnické Pomoraví, Veselsko a Strážnicko), 80 beetaggů.

Nástěnky
Pravidelně jednou za měsíc byly aktualizovány 3 nástěnky VIS Bílé Karpaty ve městě Veselí nad Moravou.

Výroční zpráva
Výroční zpráva za rok 2010 byla vytištěna v rozsahu 29 stran a nákladu 20 ks.

Nabídka výukových programů, exkurzí a publikací
Pedagogům a studentům všech stupňů škol byla určena aktualizovaná tištěná nabídka výukových programů a terénních exkurzí s přírodovědnou a ekologickou tématikou.

– živá paměť krajiny Bílých Karpat. Přednášku si na pozvání místního sboru Českobratrské církve evangelické za VIS Bílé Karpaty připravil a prezentoval botanik Karel Fajmon. K vyslechnutí přednášky byli
pozváni členové sboru všech věkových skupin.

Exkurze do genofondového sadu – 7. 10.
Exkurze zaměřená na praktickou ukázku ošetřování ovocných dřevin spojená s ochutnávkou jablečných
moštů a ovocných pálenek.

Ovocnářská průprava – 8. 10.
Kurz věnovaný především místním odrůdám ovoce. Příchozí se seznámili s významem pěstování ovocných
stromů v dnešní době, s problematikou roubování, řezu a výchovy mladých stromků, s možnostmi šetrné
ochrany proti škůdcům a zpracování ovoce.
14
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7. INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
TIC – turistické informační centrum
Turistické informační centrum (TIC) bylo otevřeno během všedních dnů celoročně, a to v pracovní dny
vždy od 8 do 16 hodin. Od června do září jsme měli vzhledem k probíhajícímu vrcholu turistické sezony
opět rozšířenou otevírací dobu o sobotách (od 9 do 15 hodin). Návštěvníci města této skutečnosti plně
využívali.
Mezi způsoby kontaktování našeho TIC převládaly osobní návštěvy přímo v kanceláři. Řada dotazů byla
řešena také e-mailem nebo telefonicky. V případě žádosti dotazovatele jsme některé informační materiály
zasílali poštou.
Ze strany turistů převládaly dotazy týkající se stravování, ubytování, kulturních a historických památek,
turistických zajímavostí Veselí nad Moravou a okolí, dále mikroregionu Ostrožsko, Bzenecko, Strážnicko
a CHKO Bílé Karpaty. Mnoho návštěvníků se zajímalo o historii města, region a provoz Baťova kanálu
a veselského přístaviště. Turistům jsme nabízeli kromě informačních materiálů, map a publikací také
upomínkové a propagační předměty – především pohlednice a turistické známky. Mezi dotazy figurovaly
i praktické dotazy ohledně vyhledání spojů, kontaktů na služby, firmy, obchody, akce apod.

Stále významnější kategorií turistických dotazů tvoří plánování tipů na výlety v průběhu několikadenního
pobytu – doporučení různých tras, turistických cílů, míst vhodných k odpočinku a občerstvení apod. včetně jejich časového odhadu. K tomu nám napomáhaly turistické materiály regionu Slovácko, mikroregionu
Ostrožsko a další.
Nejvíce turistů tradičně navštíví naše středisko během letní sezony, zvýšená návštěvnost trvá od června
do srpna. Během celého roku 2011 jsme zaevidovali 739 dotazů od 1442 návštěvníků.

Ekologická poradna
V rámci naší ekologické poradny se na nás lidé obraceli s různými dotazy, a to buď přímo prostřednictvím
návštěvy v naší kanceláři, nebo telefonicky, popř. prostřednictvím e-mailu. Veřejnost se často dotazovala
na možnost zápůjček – výstava „Proč ne smrk“, didaktické materiály a pomůcky k environmentální výchově. Častými tématy dotazů byly: ekologická domácnost, CHKO Bílé Karpaty, regionální značky, ekologické
zemědělství, bio výrobky a fair trade (férový obchod). Lidé dále vyhledávali pomoc s určováním rostlinných nebo živočišných druhů a hub. V rámci pomoci studentům středních a vysokých škol jsme konzultovali několik studentských prací a zapůjčili množství knižních titulů z naší knihovny.
Během roku 2011 jsme evidovali celkem 409 „ekodotazů“ pro 505 osob. Důležitou součástí ekoporadenské práce je účast na akcích pro veřejnost, v rámci níž můžeme představit naši činnost, prezentovat různé
informační materiály a komunikovat s veřejností o aktuálních tématech a problémech.

Pracovníci TIC i návštěvníci velmi kladně hodnotili funkčnost počítačové sítě, resp. technické zajištění
služby veřejného internetu. Středisko pravidelně aktualizuje webové stánky www.jizni-morava.cz.
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8. REALIZOVANÉ PROJEKTY A PROGRAMY

Rozšíření poskytovaných služeb VIS BK

Partnerství na projektu „Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji“

Zajištění rozšíření otevírací doby OTIC na jeden den o víkendu, konkrétně každou sobotu v období červen
až září. Kurz pro kmenové zaměstnance TIC k interpretaci místního přírodního a kulturního dědictví.
Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje

Cílem projektu bylo posílit síť organizací, které fungují jako střediska EVVO na území Jihomoravského
kraje. Členové sítě se vzdělávali a rozvíjeli činnost v souladu s posláním svého střediska.
Podpořeno Státním fondem životního prostředí (SFŽP), MŽP a Jihomoravským krajem.

Partnerství na projektu „Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji“
Středisko v projektu zajišťovalo ochranu přírody a krajiny, obnovu tradic, přírodního a kulturního dědictví
v regionu. Neslo odpovědnost za realizaci vlastních navržených aktivit vedoucích k posílení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Podpořeno ze SFŽP a MŽP.

On-line informační systém CHKO Bílé Karpaty a regionu jihovýchodní
Moravy
Cílem projektu je vytvoření on-line informačního systému CHKO Bílé Karpaty a regionu jihovýchodní
Moravy. Navržení, vytvoření a instalace beetaggů.
Projekt byl podpořen z Revolvingového fondu MŽP ČR

Naplňování Karpatské úmluvy na Ostrožsko-Horňácku a Mikulovsku
Cílem projektu je vytvoření on-line informačního systému na území MAS Ostrožsko-Horňácko a MAS
Mikulovsko. Navržení, vytvoření a instalace beetaggů.
Projekt byl podpořen z Revolvingového fondu MŽP ČR

Partnerství na projektu STEPi – Sítě ekologických poraden ČR, „Poradenství
– metody, příklady, certifikace“
Středisko se na projektu podílelo především analýzou dostupných materiálů v oblasti ekoporadenství,
tvorbou připomínek, návrhů a úprav k připravovaným certifikačním standardům a normám.
Podpořeno ze SFŽP a MŽP.

18

19

9. OSTATNÍ ČINNOST

Pracovníci se účastnili setkání, která vedla k prohloubení vzájemné spolupráce mezi NNO, státní správou a veřejnou správou v regionu:

Vzdělávání pracovníků střediska

Řídící výbor Lísky o.s., Vsetín, 6. 1.
Porada partnerů projektu STEP ZLK, Vsetín, 11. 1.
Schůzka k Interpretačnímu plánu – sdělení CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice 18. 1.
Schůzka koordinačního výboru k projektu SFŽP JMK, Brno, 19. 1.
Porada partnerů projektu ZLK SFŽP, Vsetín, 1. 2.
Metodická spolupráce v rámci příprav vzdělávání školních koordinátorů EVVO, Vsetín, 17. 2.
Setkání SEV ve ZLK, Vysoké Pole, 11. 3.
Řídící výbor Lísky o.s., Vsetín, 21. 3.
Valná hromada STEPi, Praha, 22.–23. 3.
Projektová schůzka APUS, Praha, 23. 3.
Schůzka k envicentru – Domu přírody Rudice 11. 4.
Porada partnerů projektu ZLK SFŽP, Valašské Klobouky, 12. 4.
Setkání MAS k projektu Moravské a slezské ovocné stezky, Pravčice, 15. 4.
Valná hromada Tradice Bílých Karpat, o. s., Hostětín, 21. 4.
Řídící výbor Lísky o.s., Vsetín, 3. 5.
Porada partnerů projektu JMK SFŽP, Brno, 18. 5.
Seminář certifikace ekoporaden, Brno, 18. 5.
Porada partnerů projektu ZLK SFŽP, Vsetín, 26. 5.
Řídící výbor Lísky o.s., Vsetín, 7. 6.
Valná hromada MAS Horňácko – Ostrožsko, Uherský Ostroh, 16. 6.
Schůzka k envicentru, Nová Lhota, 22. 8.
Celostátní setkání členů ČSOP, Lučina, 2.–3. 9.
Prezentace spolupráce NNO a obce Nová Lhota, An der Donau, 13. 10.
Účast na setkání starostů obcí Bílých Karpat, Lopeník, 15. 11.
Valná hromada SEV Pavučina – Vysočina, 8.–9. 12.
Řídící výbor Lísky o.s., Uherské Hradiště, 16. 12.

Podporovány byly různé formy dalšího vzdělávání. Pracovníkům střediska byla umožňována účast na
odborných seminářích a konferencích:
Účast na I. modulu Funkční studium – Klíče pro život, Hrotovice 22.–27. 1.
Školení Interpretace místního dědictví II – s mezinárodním lektorem, Brno, 1.–3. 2.
Školení Time management, středisko, 3. 2.
Účast na II. modulu Funkční studium – Klíče pro život, Hrotovice, 29.–30. 3.
Školení Interpretace místního dědictví III – s mezinárodním lektorem, Vlašim, 31. 3.–1. 4.
Seminář práva, povinnosti a odpovědnost o.p.s., Praha, 9. 6.
Účast na kurzu Místního průvodce, Hluk, 25. – 26. 8.
Účast na praktické části kurzu Místního průvodce, Veselí nad Moravou, 15. 9.
Účast na III. modulu Funkční studium – Klíče pro život, Frýdek-Místek, 20.–23. 9.
Účast na XI. Krajské konferenci EVVO – TSSST, Uherské Hradiště, 24. 11.
Seminář povinnosti ředitele o.p.s., Olomouc, 15. 12.

Zajišťování činnosti v rámci aktivit mezinárodní Úmluvy o ochraně
a udržitelném využívání Karpat (Karpatská úmluva) – jako zástupce ČR pro
Karpatskou soustavu chráněných území:
P
 racovní schůzka zástupců členských zemí k naplňování závazků mezinárodní úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) a jejího Programu pro chráněná území, Wolkersdorf, Rakousko, 2.–3. 3.
S etkání k hodnocení průběhu mezinárodního projektu Světového fondu ochrany přírody (WWF) 2012
Chráněná území pro živou planetu, přínos projektu z hlediska ČR a regionu Karpat v ČR, Bratislava,
Slovensko, 28. 4.
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Třetí konference smluvních stran Karpatské úmluvy, Bratislava, Slovensko, 25.–27. 5.
 Přípravná schůzka k prezentaci výstupů projektu WWF 2012 Chráněná území pro živou planetu
(k závěru projektu), MŽP Praha, 24. 10.

Finanční zpráva
2011

Setkání stakeholderů Karpatské úmluvy v ČR za rok 2011, Hluk, 3. a 4. 11.
O
 ficiální prezentace výstupů projektu WWF 2012 Chráněná území pro živou planetu ve spolupráci
s hlavními realizátory ze Světového fondu ochrany přírody, MŽP Praha, 16. 11.
P
 racovní schůzka s AOPK ČR a MŽP k zajištění naplňování Karpatské úmluvy v ČR a ke konkrétním
aktivitám v roce 2012, MŽP Praha, 7. 12.
Po celý rok průběžná práce na koordinaci činností a naplňování úmluvy v ČR.

Překladatelská činnost:
Průběžně byly prováděny korektury přírodovědeckých článků a abstraktů v anglickém jazyce a překlady
korespondence pro Správu CHKO Bílé Karpaty týkající se zahraničních aktivit, reprezentace CHKO a účasti na zahraničních akcích.

Odborné praxe pro studenty:
Také v roce 2011 byly zajišťovány odborné praxe pro studenty středních a vysokých škol se zaměřením na
ochranu přírody a životního prostředí. Svou praxi vykonali 3 studenti z SOŠ Zahradnické a SOU Rajhrad
a 1 studentka z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
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Lidské zdroje společnosti

Výnosy2

Skutečný fyzický stav pracovníků za rok 2011 byl 6 zaměstnanců, stav přepočtený ve fyzických osobách
5,250; na úvazek 4,267.
Mzdové náklady společnosti byly k 31. 12. 2011 vykázány v celkové výši 979,7 tis. Kč v následujícím
členění:

Celkové výnosy společnosti byly k 31. 12. 2011 vykázány v celkové výši 2 483,1 tis. Kč v následujícím
členění:
přijaté příspěvky a dotace ve výši 1 407,2 tis. Kč

náklady na mzdy ve výši 800,1 tis. Kč

vlastní činnost (smlouvy o dílo, zakázky, výukové programy) ve výši 1 075,9 tis. Kč

náklady na ostatní osobní náklady (dohody) ve výši 179,6 tis. Kč

Vývoj a stav fondů obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2011
Společnost v minulých účetních obdobích vytvářela rezervní fond – zůstatek fondu k 31. 12. 2011 Kč
394 818,67.

Stav majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2011
a jejich struktura
Společnost vykázala k 31. 12. 2011 účetní hodnotu majetku (aktiv) ve výši Kč 2 807 tis. Kč (netto).
Společnost vykázala k 31. 12. 2011 závazky v celkové výši 127 tis. Kč. Všechny závazky byly ve lhůtě
splatnosti a v řádných termínech uhrazeny.

Přehled nákladů, výnosů a výsledku hospodaření dle jednotlivých zdrojů
Náklady

text

náklady

výnosy

rozdíl

MŽP – Naplňování KÚ na Ostrožsko Horňácku a Miku- 122 180,00
lovsku

122 180,00

0,00

MŽP – On line informační systém CHKO Bílé Karpaty

368 468,20

368 468,20

0,00

JMK – Stromy a my

25 010,00

20 000,00

-5 010,00

JMK – Rozšíření poskytovaných služeb VIS BK

55 500,00

55 500,00

0,00

JMK – Den Země

20 000,00

20 000,00

0,00

Město Veselí nad Moravou

260 797,00

260 797,00

0,00

SFŽP – Zelená úsporám

3 465,00

3 465,00

0,00

SFŽP – Rozvoj sítě environmentálních, vzdělávacích, pora- 137 423,00
denských a informačních center ve Zlínském kraji

137 423,00

0,00

SFŽP, JMK – Síť environmentálního poradenství v jihomo- 337 057,52
ravském kraji

337 057,52

0,00

SFŽP – Poradenství - metody, příklady certifikace

109 779,00

82 334,25

-27 444,75

Celkem

1 439 679,72

1 407 224,97

-32 454,75

1

Celkové náklady společnosti byly k 31. 12. 2011 vykázány v celkové výši Kč 2 478,9 tis Kč, v následujícím
členění:

Společnost vykázala k 31. 12. 2011 výsledek hospodaření ve výši 4,2 tis. Kč.

Změny zakládací listiny, ke kterým došlo v průběhu účetního období3

náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb ve výši 2 478,9 tis. Kč, z toho:

1
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náklady na mzdu ředitele v celkové výši Kč 0

Zakládací smlouva byla uvedena do souladu s novelou zákona o obecně prospěšných společnostech
č. 231/2010 Sb.

náklady na odměnu členů správní rady v celkové výši 0 Kč

Změny ve složení správní a dozorčí rady v průběhu účetního období4

náklady na odměny členů dozorčí rady v celkové výši 0 Kč

V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám ve složení správní a dozorčí rady:

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

2

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

3

Povinné informace podle § 21, odst. 1 písm. g téhož zákona

4

Povinné informace podle § 21, odst. 1 písm. g téhož zákona
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Předsedkyní správní rady byla k 21. červnu 2011 zapsána Ing. Jiřina Gaťáková.
Členem správní rady se k 21. únoru 2011 stal MUDr. Zdeněk Doupovec, k 18. červnu 2011 Mgr. Karel
Fajmon, k 13. červenci 2011 Ing. Bohumil Jagoš za členy, kterým končilo funkční období.
Členkou dozorčí rady se k 26. březnu 2011 stala p. Alena Jordáková, k 17. červnu 2011 p. Jaroslava
Tomšejová, k 20. červnu 2011 Ing. Andrea Jarošová (předsedkyně DR)

Změny osoby ředitele v průběhu účetního období5
Ke změně osoby ředitele v průběhu účetního období nedošlo. V souvislosti s novelou zákona o obecně
prospěšných společnostech byla ředitelka paní Marie Petrů, DiS. zapsána do rejstříku obecně prospěšných
společností jako statutární orgán – ředitel.

Informace dle zákona o účetnictví6
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 2011
Součástí výroční zprávy jsou údaje o roční účetní závěrce za rok 2011 v následujícím členění:
Rozvaha v plném rozsahu v tis. Kč
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu v tis. Kč
Příloha k účetní závěrce
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5

Povinné informace podle § 21, odst. 1 písm. g zákona o obecně prospěšných společnostech

6

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

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

Za dobrou spolupráci děkujeme následujícím organizacím:
Centru environmentálných 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
Městskému kulturnímu středisku Veselí nad Moravou
Správě CHKO Bílé Karpaty
Správě CHKO Biele Karpaty
Středisku služeb školám, Uherské Hradiště
Ústavu pro ekopolitiku, o.p..
Vlastivědnému muzeu Veselí nad Moravou
Rezekvítku o.p.s.
Lísce o.s.

Poděkování za finanční a materiální pomoc:
Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR
Ministerstvu životního prostředí ČR
Městu Veselí nad Moravou
Jihomoravskému kraji
Nadaci Partnerství
Státnímu fondu životního prostředí
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
ZO ČSOP Bílé Karpaty 58/06

27

Seznam použitých zkratek:
CERI – Iniciativa pro karpatský ekoregion
CNPA – Soustava karpatských chráněných území
ESF – Evropský sociální fond
EVL – Evropsky významná lokalita
EVVO – environmentální vzdělávání výchova a osvěta
MAS – Místní akční skupina
NNO – nestátní nezisková organizace
(N) SSEV – (Národní) Síť středisek ekologické výchovy
UNDP a GEF – Rozvojový program OSN a Světový fond životního prostředí
WWF – Světový fond ochrany přírody

Zpráva auditora
k roční účetní závěrce
za rok 2011
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26. 6. 2012

26. 6. 2012

Příloha k účetní
závěrce sestavené
k 31. 12. 2011

PĜíloha k úþetní závČrce sestavené k 31. 12. 2011
(v souladu s § 29 a § 30 vyhlášky þ. 504/2002 Sb.)

1. Název a sídlo úþetní jednotky:
VzdČlávací a informaþní stĜedisko Bílé Karpaty, o.p.s.
BartolomČjské nám. 47
698 01 Veselí nad Moravou
Iý: 25504525

x
x

nebo sloužících k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy
vydávání periodických tiskovin
kromČ výše uvedených služeb a mĤže organizace vykonávat doplĖkovou þinnost pod podmínkou,
že bude dosaženo úþinnČjší využití majetku a zároveĖ tím nebude ohrožena kvalita, rozsah
a dostupnost obecnČ prospČšných služeb.

4. Ostatní þinnosti úþetní jednotky:
Úþetní jednotka neprovozuje další þinnosti.

5. Statutární a dozorþí orgány a zmČny provedené v úþetním období:
Složení správní rady:

Datum vzniku:
Spoleþnost byla založena Zakládací smlouvou 28. 7. 1997.
Registrována u Krajského soudu v BrnČ, v rejstĜíku obecnČ prospČšných spoleþností, oddíl O,
vložka 41 dne 20. Ĝíjna 1997.

1. Ing. JiĜina GaĢáková, pĜedsedkynČ SR od 21. þervna 2011, þlenka SR od 26. dubna 2010
2. Lenka SedláĜová, þlenka SR od 23. bĜezna 2010
3. Bronislava Mašatová, þlenka SR od 9. bĜezna. 2009
4. Mgr. Lukáš Batoušek, þlen SR od 1. ledna 2006
5. RNDr. Ivana Jongepierová, þlenka SR od 23. bĜezna 2010

2. Právní forma úþetní jednotky:

6. Mgr. Marie Kordulová, þlenka SR od 7. dubna 2010

obecnČ prospČšná spoleþnost

7. Mgr. Karel Fajmon, þlen SR od 16. þervna 2011
8. Ing. Bohumil JagoČ, þlen SR od 13. þervence 2011

3. Vymezení úþelu, pro který byla úþetní jednotka zĜízena:
Úþetní jednotka byla založena za úþelem poskytování následujících služeb, které budou
poskytovány s cílem rozvoje regionu jihovýchodní Moravy:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

zprostĜedkování a poskytování služeb zamČĜených k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy
pĜipomínkování již zpracovaných projektĤ k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy
získávání finanþních prostĜedkĤ k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy
zajišĢování souþinnosti všech subjektĤ ochrany pĜírody v regionu jihovýchodní Moravy
tvorba informaþní databanky ke shromáždČní informací prospČšných k rozvoji regionu
jihovýchodní Moravy
souþinnost se zahraniþními subjekty majícími vztah k regionu jihovýchodní Moravy
turistická informaþní þinnost pro návštČvníky mČsta Veselí nad Moravou a okolí
odborné poradenství v oblasti životního prostĜedí a ochrany pĜírody
pĜíprava, výroba a prodej tištČných informaþních a metodických materiálĤ a školních pomĤcek
pĜekladatelská þinnost v oblasti životního prostĜedí, pĜírodovČdy a turistiky
výchova, vzdČlávání a informování dČtí a mládeže
další vzdČlávání pedagogických pracovníkĤ
ekologická výchova a vzdČlávání veĜejnosti
poradenské služby pĜi pĜípravČ všech projektĤ dotýkajících se chránČných þástí pĜírody
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9. MUDr. ZdenČk Doupovec, þlen SR od 21. února 2011
Složení dozorþí rady:
1. Ing. Andrea Jarošová, þlenka DR od 20. þervna 2011
2. Jaroslava Tomšejová, þlenka DR od 17. þervna 2011
3. Alena Jordáková, þlenka DR od 26. bĜezna 2011
Statutární orgán – Ĝeditel:
Marie PetrĤ, DiS.

6. Informace o zakladatelích:
ObecnČ prospČšná spoleþnost VzdČlávací a informaþní stĜedisko Bílé Karpaty byla založena
Zakládací smlouvou dne 28. þervence 1997 následujícími zakladateli:
1. ýeský svaz ochráncĤ pĜírody, základní organizace 58/06 Bílé Karpaty
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se sídlem BartolomČjské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou,
Iý 47895497

þinnosti není podnikání, pokud úþtují v soustavČ podvojného úþetnictví, tj. § 32 - § 42
vyhlášky)
Vymezení tvorby obsahu poĜizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
Úþetní jednotka se Ĝídí § 32 vyhlášky - Vymezení tvorby obsahu poĜizovací ceny
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (k § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona) vyhlášky.
VnitĜní úþetním pĜedpisem je stanoveno, že drobný dlouhodobý majetek poĜízený v poĜizovací
cenČ do Kþ 40 000,- je úþtován pĜímo do spotĜeby (na vrub úþtu 501 - spotĜeba materiálu).
Drobný nehmotný dlouhodobý majetek poĜízený v poĜizovací cenČ do Kþ 60 000,- je úþtován
pĜímo do spotĜeby (na vrub úþtu 518 - ostatní služby).
Drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden v podrozvahové evidenci.
x

2. MČsto Veselí nad Moravou,
Masarykova 149, 698 01 Veselí nad Moravou
Iý 28545500
3. Agentura ochrany pĜírody a krajiny ýeské republiky
se sídlem Praha 4, Nuselská 39
Iý 62933591

7. Vklady do vlastního jmČní, jejich povaha a zápis vkladĤ do Obchodního
rejstĜíku Krajského soudu v BrnČ:
Správcem majetkových vkladĤ spoleþnosti byl do zapsání VzdČlávacího a informaþního
stĜediska Bílé Karpaty, o.p.s. v obchodním rejstĜíku ýeský svaz ochráncĤ pĜírody - základní
organizace 58/06 Bílé Karpaty Veselí nad Moravou. Zakladatelé vložili na speciálnČ zĜízený
úþet tyto jednorázové vklady:
Vklad ýeského svazu ochráncĤ pĜírody, základní organizace 58/06 Bílé Karpaty Veselí
nad Moravou byl penČžitého charakteru a þiní 200.000,- Kþ (slovy: DvČ stČ tisíc korun).
Vklad MČsta Veselí nad Moravou byl penČžitého charakteru a þiní 150.000,- Kþ (slovy: Jedno
sto padesát tisíc korun).
Vklad Správy chránČných krajinných oblastí ýeské republiky (souþasné Správy ochrany
pĜírody) byl penČžitého charakteru a þiní 200.000,- Kþ (slovy: DvČ stČ tisíc korun)
Majetkové vklady jednotlivých zakladatelĤ byly na základČ Návrhu na zápis do rejstĜíku
obecnČ prospČšné spoleþnosti VzdČlávací a informaþní stĜedisko Bílé Karpaty, o.p.s.
a na základČ Zakládací smlouvy dle § 4 a násl. Zák. þ. 248/1995 Sb. podepsané dne
28. þervence 1997, zapsány dne 3. listopadu 1997 do rejstĜíku obecnČ prospČšných spoleþností
Krajského soudu v BrnČ, oddíl O, vložka 41.
Výše vlastních zdrojĤ krytí stálých a obČžných aktiv k 1. 1. 2011þinila Kþ 1 486 121,64
a k poslednímu dni úþetního období - k 31. 12. 2011 Kþ 1 490 325,67.

8. Úþetní období, za které je sestavena úþetní závČrka a rozvahový den
Úþetním obdobím úþetní jednotky je kalendáĜní rok 2011.
Rozvahovým dnem dle §19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2011.

9. Použité úþetní metody:
Úþetní jednotka se Ĝídí Zákonem þ. 563/1991 Sb. o úþetnictví (§ 30 Vyhlášky þ. 504/2002,
kterou se provádČjí nČkterá ustanovení Zákona o úþetnictví, ve znČní vyhlášky þ. 434/2010 Sb.,
kterou se mČní vyhláška þ. 504/2002 Sb., pro úþetní jednotky, u kterých hlavním pĜedmČtem
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x Vymezení tvorby obsahu poĜizovací ceny cenných papírĤ a podílĤ
Úþetní jednotka se Ĝídí § 33 - Vymezení tvorby obsahu poĜizovací ceny cenných papírĤ
a podílĤ (k § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona) vyhlášky.
Pro rok 2011 nemá úþetní jednotka pro tuto položku náplĖ.
x Vymezení tvorby obsahu poĜizovací ceny zásob
Úþetní jednotka se Ĝídí § 33a - Vymezení tvorby obsahu poĜizovací ceny zásob (k § 4 odst.
8 a § 25 odst. 4 zákona) vyhlášky, nebyly použity žádné odchylky.
x Vymezení tvorby obsahu poĜizovací ceny pohledávek
Úþetní jednotka se Ĝídí § 33b - Vymezení tvorby obsahu poĜizovací ceny pohledávek (k § 4
odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona) vyhlášky, nebyly použity žádné odchylky.
OceĖovací rozdíly pĜi uplatnČní reálné hodnoty a ocenČní ekvivalencí u cenných
papírĤ a podílĤ
Úþetní jednotka se Ĝídí § 34 OceĖovací rozdíly pĜi uplatnČní reálné hodnoty a ocenČní
ekvivalencí u cenných papírĤ a podílĤ (k § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona) vyhlášky, nebyly
použity žádné odchylky, pro tuto položku nemá úþetní jednotka za rok 2011 náplĖ.
x

x OceĖovací rozdíly pĜi uplatnČní reálné hodnoty u zajišĢovacích derivátĤ
Úþetní jednotka se Ĝídí § 35 - OceĖovací rozdíly pĜi uplatnČní reálné hodnoty u zajišĢovacích
derivátĤ (k § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona) vyhlášky, pro tuto položku nemá úþetní jednotka
za rok 2011 náplĖ.
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x OceĖovací rozdíly pĜi uplatnČní reálné hodnoty u derivátĤ k obchodování
Úþetní jednotka se Ĝídí § 36 - OceĖovací rozdíly pĜi uplatnČní reálné hodnoty u derivátĤ
k obchodování (k § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona) vyhlášky, pro tuto položku nemá úþetní
jednotka za rok 2011 náplĖ.
OceĖovací rozdíly pĜi uplatnČní reálné hodnoty u pohledávek, které úþetní jednotka
nabyla a urþila k obchodování
Úþetní jednotka se Ĝídí § 36a - OceĖovací rozdíly pĜi uplatnČní reálné hodnoty u pohledávek,
které úþetní jednotka nabyla a urþila k obchodování (k § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)
vyhlášky. Pro tuto položku nemá úþetní jednotka za rok 2011 náplĖ.

x

x Postup tvorby a použití opravných položek
Úþetní jednotka se Ĝídí § 37 - Postup tvorby a použití opravných položek (k § 4 odst. 8 zákona)
vyhlášky. Pro tuto položku nemá úþetní jednotka za rok 2011 náplĖ.
x Odpisování majetku
Úþetní jednotka se Ĝídí § 38 - Odpisování majetku (k § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1 zákona) a § 39
vyhlášky. VnitĜní úþetním pĜedpisem je stanoveno, že drobný dlouhodobý hmotný majetek
do Kþ 40 000,- je úþtován pĜímo do spotĜeby (úþet 501), tudíž se neodpisuje. Nový majetek
urþený k odepisování nebyl v roce 2011 poĜízen.
x Postup tvorby a použití rezerv
Úþetní jednotka se Ĝídí § 40 - Postup tvorby a použití rezerv (k § 4 odst. 8 zákona) vyhlášky.
Pro tuto položku nemá úþetní jednotka za rok 2011 náplĖ.
x Vzájemné zúþtování
Úþetní jednotka se Ĝídí § 41 - Vzájemné zúþtování (k § 4 odst. 8 a § 7 odst. 6 zákona) vyhlášky,
nebyly použity žádné odchylky.
Dle Pokynu MF ýR D-6 k jednotnému postupu pĜi uplatĖování nČkterých ustanovení zákona þ.
586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, se za nevýznamné a pravidelnČ
se opakující daĖové výdaje, popĜ. pĜíjmy, které podle platných postupĤ úþtování není nutno
þasovČ rozlišovat, považují výdaje, popĜ. pĜíjmy, u nichž byla dodržena vČcná a þasová
souvislost. Tento postup byl uplatnČn u þástek, které by se þasovČ rozlišovaly jen mezi dvČma
úþetními obdobími s tím, že se za nevýznamné þástky, kdy jejich ponecháním v nákladech þi
výnosech bez þasového rozlišení není dotþen úþel þasového rozlišení a úþetní jednotka tím
prokazatelnČ nesleduje zámČrnČ upravování výsledku hospodaĜení, se považuje napĜ.
pĜedplatné novin a þasopisĤ, nákup kalendáĜĤ a diáĜĤ na pĜíští rok. Za pravidelnČ opakující se
daĖové výdaje, popĜ. pĜíjmy se považují pravidelnČ se opakující þástky, napĜ. placené pojistné,
které se nekryje s kalendáĜním rokem, úhrada za þinnost auditorĤ a daĖových poradcĤ
vztahující se k pĜedcházejícímu zdaĖovacímu období.
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V souladu se zásadami vedení úþetnictví neuplatnila úþetní jednotka v pĜípadech, které se Ĝeší
pomocí dohadných položek (napĜ. platby za spotĜebu el. energie, plynu, voda, aj.) nebo
þasovým rozlišením (napĜ. pĜijaté a placené nájemné vþetnČ finanþního pronájmu s následnou
koupí najaté vČci, náklady na technický rozvoj, pĜípravu a zábČh výroby).
x Metoda kursových rozdílĤ
Úþetní jednotka se Ĝídí § 42 - Metoda kursových rozdílĤ (k § 4 odst. 8 zákona) a § 42a
vyhlášky.

10. ZpĤsob zpracování úþetních záznamĤ:
Úþetní záznamy jsou zpracovávány v souladu s § 4 odst. 4, 5 ZoÚ.

11. ZpĤsob a místo úschovy úþetních záznamĤ:
Úþetní záznamy jsou archivovány v souladu s § 31 a § 32 ZoÚ v pĜíruþním archivu úþetní
jednotky v sídle organizace, BartolomČjské námČstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou.

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým
dnem a okamžikem sestavení úþetní závČrky:
Úþetní jednotka se Ĝídí § 19 odst. 5 ZoÚ.
Úþetní jednotka nemá žádné další informace o podmínkách þi situacích, které existovaly
ke konci rozvahového dne ani o nejistých podmínkách þi situacích ke konci rozvahového dne
a jejichž dĤsledky by zmČnily významným zpĤsobem pohled na finanþní situaci úþetní
jednotky.

13. Úþasti v obchodních spoleþnostech:
Úþetní jednotka nedrží podíl u žádné spoleþnosti, a to ani prostĜednictvím tĜetí osoby jednající
jejím jménem a na její úþet.

14. Informace o úpisech akcií a podílĤ realizovaných bČhem úþetních období
Úþetní jednotka nemá žádné upsané akcie nebo podíly.

15. Informace o akciích a podílech
Pro tuto položku nemá úþetní jednotka za rok 2011 náplĖ.
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16. Majetkové cenné papíry, vymČnitelné a prioritní dluhopisy

010 SSEV - modul I.
013 SSEV - modul IV.
015 Vysocké - služby
020 AOPK Karpatská úmluva
030 Výukové programy, exkurze
250 250 EVVO MŠ
260 250 EVVO ZŠ
000 Ostatní þinnosti
Celkem

Pro tuto položku nemá úþetní jednotka za rok 2011 náplĖ.

17. Dlužné þástky vzniklé v daném úþetním období se zbytkovou dobu
splatnosti vyšší než 5 let
Pro tuto položku nemá úþetní jednotka za rok 2011 náplĖ.

Náklady na reprezentaci

18. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou úþetní jednotkou

PĜehled pĜijatých úrokĤ
Úroky osvobozené od danČ dle § 18 odst. 4c)
úþet 644
text
644 Úroky
Celkem

19. Celková výše závazkĤ neobsažených v rozvaze
Pro tuto položku nemá úþetní jednotka za rok 2011 náplĖ.

20. Výsledek hospodaĜení v þlenČní podle jednotlivých druhĤ þinností
PĜehled dotací a jiných forem státní podpory dle §18 odst. 4b) zákona:
úþet 691
text
náklady
výnosy
rozdíl
002 NaplĖování KÚ na Ostrožsko HorĖácku a Mikulovsku
122 180,00 122 180,00
0,00
004 On line informaþní systém CHKO Bílé Karpaty
155 168,20 155 168,20
0,00
0044 On line informaþní systém CHKO Bílé Karpaty - TAGG 213 300,00 213 300,00
0,00
006 Jihomoravský kraj - EVVO
25 010,00
20 000,00 -5 010,00
007 Jihomoravský kraj - TIC
55 500,00
55 500,00
0,00
009 Jihomoravský kraj - Den ZemČ
20 000,00
20 000,00
0,00
016 MČsto Veselí n. Moravou
260 797,00 260 797,00
0,00
028 Zelená úsporám
3 465,00
3 465,00
0,00
410 SFŽP ZLK
137 423,00 137 423,00
0,00
511 SFŽP JMK (úþtováno SFŽP)
258 664,04 258 664,04
0,00
512 SFŽP JMK (úþtováno JMK)
78 393,48
78 393,48
0,00
610 SFŽP STEP
82 334,25
82 334,25
0,00
611 SFŽP STEP (spoluúþast)
27 444,75
0,00 -27 444,75
Celkem
1 439 679,72 1 407 224,97 -32 454,75
PĜehled zprostĜedkovaných dotací a þinností
úþet 602
text
001 Setkání stakeholderĤ KÚ
003 MAS - Ovocné stezky
008 MČsto Ekojarmark
005 NATURA - TEVP - APUS

text

úþet 513
Celkem

Pro tuto položku nemá úþetní jednotka za rok 2011 náplĖ.

25 104,60
25 104,60
28,00
28,00
43 400,00
43 400,00
125 000,00 125 000,00
197 615,40 197 615,40
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
288 273,77 324 932,55
1 039 184,02 1 075 842,80

Rekapitulace pro Ĝ. 10 DP
þinnosti podle § 18 odst. 6 ZDP
000 Ostatní þinnosti
hospodáĜská þinnost
hospodáĜská þinnost
náklady na reprezentaci
513 Náklady na reprezentaci
pĜijaté úroky osvobozené podle § 18 odst. 4c)
644 Úroky
Ĝ. 10 DP

náklady
316,00
316,00

výnosy
0,00
0,00

rozdíl
-316,00
-316,00

náklady
0,00
0,00

výnosy
2 051,55
2 051,55

rozdíl
2 051,55
2 051,55

288 273,77

324 932,55

36 658,78

0,00

0,00

0,00

316,00

0,00

316,00

0,00

2 051,55

-2 051,55
34 923,23

21. Informace o zamČstnancích
Evidenþní poþet zamČstnancĤ za rok 2011

náklady
30 000,00
98 692,00
9 463,00
123 607,25

výnosy
30 000,00
98 692,00
9 463,00
123 607,25
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rozdíl
0,00
0,00
0,00
0,00

MČsíc
Poþet
zamČstnancĤ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

6

6

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 658,78
36 658,78

PrĤmČrný evidenþní poþet zamČstnancĤ ve fyzických osobách – 5,250

25. Vliv zpĤsobu oceĖování na výpoþet zisku nebo ztráty.

PrĤmČrný evidenþní poþet zamČstnancĤ pĜepoþtený: - 4,267

Úþetní jednotka se pĜi oceĖování majetku Ĝídí § 24 a 28 ZoÚ a § 32 - Vymezení nákladĤ
souvisejících s poĜízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a § 33 - Vymezení
nákladĤ souvisejících s poĜízením cenných papírĤ a podílĤ, zásob a pohledávek vyhlášky. Pro
tuto položku nemá úþetní jednotka náplĖ.

Osobní náklady celkem – 1 480 066,- Kþ
v tom:
- hrubé mzdy zamČstnancĤ – 800 109,- Kþ
- zákonné sociální pojištČní - ZP – 71 866,- Kþ
- zákonné sociální pojištČní - SP – 199 636,- Kþ
- zákonné sociální náklady – stravování zamČstnancĤ – 27 736,50 Kþ
- ostatní sociální náklady - školení ĜidiþĤ – 1 440,V roce 2011 mČla 27 zamČstnancĤ na Dohodu o provedení práce.
Celkové mzdové náklady: 179 600,-Kþ
Poþty a postavení zamČstnancĤ, kteĜí jsou zároveĖ þlenem statutárních, kontrolních nebo jiných
orgánĤ urþených zĜizovacími dokumenty – 0.

22. OdmČny a funkþní požitky þlenĤm statutárních, kontrolních nebo jiných
orgánĤ
Za úþetní období nebyly propláceny þlenĤm statutárních, kontrolních nebo jiných orgánĤ
urþených žádné odmČny a funkþní požitky, které by vyplývaly z titulu jejich funkce. Spoleþnost
taktéž nemá žádné sjednané závazky ohlednČ požitkĤ bývalých þlenĤ tČchto orgánĤ.
S nČkterými z þlenĤ byly sepsány dohody o provedení práce na další práce spojené s realizací
jednotlivých projektĤ a služeb organizace. Za tyto þinnosti jim byla vyplacena sjednaná
finanþní þástka.

23. Úþasti þlenĤ statutárních, kontrolních a jiných orgánĤ a jejich rodinných
pĜíslušníkĤ v osobách, s nimiž úþetní jednotka uzavĜela za vykazované
úþetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
Dle informací, které jsou úþetní jednotce známy, nemají þlenové statutárních ani kontrolních
orgánĤ ani jejich rodinní pĜíslušníci úþast v osobách, s nimiž úþetní jednotka uzavĜela za úþetní
období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

24. Další majetková plnČní þlenĤm statutárních, kontrolních a jiných
orgánĤ
ýlenĤm statutárních orgánĤ, vþetnČ bývalých, nebyly poskytnuty bČhem úþetního období žádné
zálohy ani úvČry. Taktéž úþetní jednotka nepĜijala bČhem úþetního období žádný závazek na
jejich úþet, jakožto urþitý druh záruky.
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26. DaĖové úlevy na dani z pĜíjmu
Základ úþetní jednotky byl zjištČn transformací výsledku hospodaĜení dle platných ustanovení
Zákona o dani z pĜíjmu. V Ĝádku 10 daĖového pĜiznání je uveden souþet hodnot þinností, kdy
pĜíjmy pĜevyšují související výdaje dle par. 18 odst. 6 ZDP v roce 2011 ve výši Kþ 36 658,78
dále jsou pĜipoþteny daĖovČ neuznatelné náklady – náklady na reprezentaci Kþ 316,00, a
odeþteny pĜijaté úroky osvobozené od danČ z pĜíjmu ve výši Kþ 2 051,55.
Úþetní jednota dle zákona o dani z pĜíjmu þ.586/1992 Sb. §18 odst. nebyla založena za úþelem
podnikání. Proto úþetní jednotka využila možnosti snížit svĤj daĖový základ v souladu
s ustanovením § 20 odst. 7 o þástku 34 923,23 Kþ.

27. Informace o zmČnách daĖové povinnosti bČžného þi minulých úþetních
období
Pro tuto položku nemá úþetní jednotka za rok 2011 náplĖ.

28. KomentáĜ k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a
výkazu zisku a ztráty
ROZVAHA:
Aktiva:
x samostatné movité vČci a soubory movitých vČcí – stálá aktiva, dlouhodobý hmotný
majetek, poĜízený dlouhodobý hmotný majetek v roce 2003 - dataprojektor Sony VPLEX1, 1500ANSI, XGA
x oprávky k samostatným movitým vČcem a souborĤm movitých vČcí – stálá aktiva, oprávky k
odpisovanému dataprojektu dle § 38 - Odpisování majetku (k § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1
zákona) a § 39 vyhlášky. Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku (dataprojektor
poĜízený v roce 2003) byly vypoþítány dle metody rovnomČrného odpisování majetku (viz
inventární karta majetku a SmČrnice þ. 4 - Odpisový plán organizace)
x zboží na skladČ a v prodejnách – obČžná aktiva, zásoby, stav zásob (publikace, mošty, lupy,
þaje, aj.) zúþtovaný pĜi uzavírání úþetních knih na konci úþetního období dle inventarizace
k poslednímu dni úþetního období.
x odbČratelé – obČžná aktiva, pohledávky za odbČrateli ke konci úþetního období (faktury
vystavené, dobropisy)
x pokladna – obČžná aktiva, krátkodobý finanþní majetek, stav finanþních prostĜedkĤ
v pokladnČ ke konci úþetního období
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x
x
x

ceniny – obČžná aktiva, krátkodobý finanþní majetek, stav cenin – poštovních známek,
stravovacích poukázek ke konci úþetního období
úþty v bankách – obČžná aktiva, krátkodobý finanþní majetek, souþet finaþních prostĜedkĤ
na bankovních úþtech organizace (hlavní úþet 144 324 63 89 / 0800, podúþty 030031,
20036, 00035, FIO úþet 2100152182/2010, FIO konto 2800152183/2010)
náklady pĜíštích období – obČžná aktiva, pĜechodné úþty aktivní, náklady organizace na
internetové volání – rozdíl mezi kreditem a provolanou þástkou v þasovém rozlišení, podíl
pojistného - pojištČní majetku na r. 2011, aktualizace úþetního programu, pĜedplacený
internet - podíl na r. 2011, NPO - stravenky.

Pasiva:
- vlastní jmČní – vlastní zdroj krytí stálých a obČžných aktiv, jmČní spoleþnosti, úhrn
finanþních prostĜedkĤ sloužících jako vlastní zdroj krytí majetku úþetní jednotky
- úþet výsledku hospodaĜení – vlastní zdroj krytí stálých a obČžných aktiv, úþet
hospodáĜského výsledku, výsledek hospodaĜení, rozdíl mezi uzavĜenými výnosovými
a nákladovými úþty, v roce 2011 byl úhrn výnosových úþtĤ vyšší než úhrn nákladových
úþtĤ, tudíž spoleþnost vykázala zisk ve výši Kþ 4 204,03 .
- dodavatelé – cizí zdroj, krátkodobé závazky vĤþi dodavatelĤm ke konci úþetního období
- zamČstnanci – cizí zdroj, krátkodobý závazek vĤþi zamČstnancĤm, výplata þistých mezd
zamČstnancĤm za prosinec 2011
- závazky k institucím sociálního zabezpeþení a veĜejného zdravotního pojištČní – cizí zdroj,
krátkodobý závazek vĤþi institucím sociálního zabezpeþení a veĜejného zdravotního
pojištČní, odvody z hrubých mezd zamČstnancĤ za prosinec 2011
- ostatní pĜímé danČ – cizí zdroj, krátkodobý závazek vĤþi finanþnímu úĜadu, odvod zálohy
nad daĖ z hrubých mezd zamČstnancĤ za prosinec 2011
- jiné závazky – cizí zdroj, krátkodobé závazky vĤþi KooperativČ (zákonné pojištČní
zamČstnancĤ) za 4. þtvrtletí roku 2011

x
x

jiné ostatní náklady – ostatní náklady hlavní þinnosti, zákonné sociální pojištČní, bankovní
poplatky, aj.
poskytnuté þlenské pĜíspČvky - náklady na úhradu þlenského pĜíspČvku do sítČ Pavuþina,
Líska, STEP.

Výnosy:
x tržby z prodeje služeb – tržby za vlastní výkony, zakázky jednotlivých objednatelĤ (AOPK
Praha, APUS, Pavuþina, MŽP, MAS aj.) s konkrétním vymezením pĜedmČtu
poskytovaných služeb (organizaþní zajištČní semináĜe, grafická pĜíprava, tisk a výroba
infopanelĤ, vytvoĜení díla, aj.), dále pak tržby za provádČné výukové programy, pĜednášky,
exkurze aj..
x tržby za prodané zboží – tržby za prodané publikace, þaje, mošty, lupy aj.
x úroky – úroky z bČžného úþtu vedeného u ýeské spoĜitelny, poboþka Veselí nad Moravou,
vþetnČ jednotlivých podúþtĤ (20036, 30031, 00035), FIO a.s.
x provozní dotace – pĜijaté provozní dotace (MČsto Veselí nad Moravou, MŽP, Jihomoravský
kraj, SFŽP) s pĜedem urþeným pĜedmČtem plnČní (podpora ekologických výukových
programĤ, dotace na informaþní, poradenskou a další þinnost spoleþnosti,
Sítenvironmentálního poradenství v Jihomoravském kraji, Rozvoj sítČ environmentálních,
vzdČlávacích, poradenských a informaþních center ve Zlínském kraji, „Stromy a my“,
„ZkvalitnČní služeb TIC, On-line informaþní systém CHKO Bílé Karpaty a jihovýchodní
Moravy, NaplĖování KÚ na Ostrožsko HorĖácku a Mikulovsku.)

29. PĜehled pĜijatých darĤ
Úþetní jednotka nepĜijala v roce 2011 žádný dar, pro tuto položku nemá náplĖ.

30. PĜehled poskytnutých darĤ

VÝKAZ ZISKģ A ZTRÁT:
Náklady:
x spotĜeba materiálu- spotĜebované nákupy, kanceláĜské potĜeby, knihy, uþební pomĤcky,
materiál pro opravy, potraviny, drobný hmotný majetek aj.
x prodané zboží – spotĜebované nákupy, poĜízené publikace, þaje, mošty, lupy aj. urþené
k prodeji
x cestovné – náklady na cestovné - akce se žáky a ostatní tuzemské cestovné v rámci
realizace jednotlivých projektĤ, grantĤ, zakázek a akcí
x náklady na reprezentaci – obþerstvení na zasedání SR a DR
x ostatní služby – náklady na komunikaþní služby (telekomunikaþní poplatky, internetové
poplatky), poštovné, tisk a osvit, grafickou pĜípravu, vložné na semináĜe a školení,
autoprovoz, nájemné, stravování, ubytování, audit, konzultace, doprava aj.
x mzdové náklady – hrubé mzdy zamČstnancĤ, dohody o provedení práce
x zákonné sociální pojištČní – náklady na zdravotní a sociální pojištČní placené
zamČstnavatelem za zamČstnance
x zákonné sociální náklady – náklady zamČstnavatele na stravné zamČstnancĤ (55 %
z poĜizovací hodnoty stravovacích poukázek),
x ostatní danČ a poplatky – ostatní náklady hlavní þinnosti, kolky, dálniþní známka aj.
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Úþetní jednotka neposkytla v roce 2011 žádný dar, pro tuto položku nemá náplĖ.

31. PĜehled o veĜejných sbírkách
Úþetní jednotka v roce 2011 neprovádČla žádné veĜejné sbírky, pro tuto položku nemá náplĖ.

32. ZpĤsob vypoĜádání výsledku hospodaĜení z pĜedcházejících úþetních
období
Výsledek hospodaĜení úþetního období roku 2010 byl po schválení úþetní závČrky auditorem
zisk ve výši Kþ 15 345,54 a byl pĜeveden do dalšího úþetního období na úþet Neuhrazená
ztráta, nerozdČlený zisk minulých let.
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33. Další informace dle úvahy úþetní jednotky a informace vyžadované zvl.
práv. pĜedpisy
Úþetní jednotka není vázána dalšími zvláštními právními pĜedpisy, pro tuto položku nemá
náplĖ.

34.Výše splatných závazkĤ pojistného na sociální zabezpeþení a pĜíspČvkĤ na
státní politiku zamČstnanosti, dále o výši splatných závazkĤ veĜejného
zdravotního pojištČní a výše daĖových nedoplatkĤ evidovaných u místnČ
pĜíslušných finanþních orgánĤ
Úþetní jednotka eviduje k 31. 12. 2011 tyto splatné závazky:
- pojistného na sociální zabezpeþení a pĜíspČvkĤ na státní politiku zamČstnanosti – Kþ 17 556,- závazky veĜejného zdravotního pojištČní – Kþ 7 525,- výše daĖových nedoplatkĤ evidovaných u místnČ pĜíslušného finanþního orgánu - Kþ 4 095,Výše uvedené závazky byly v Ĝádném termínu vyrovnány a k okamžiku vyhotovení úþetní
závČrky již nejsou evidovány.

35. Okamžik sestavení úþetní závČrky:
Ve Veselí nad Moravou dne 26. þervna 2012
Sestavil: H. Pechalová

……………………………….
Marie PetrĤ, DiS.
Ĝeditelka
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