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

Úvod
Vážení a milí přátelé,

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

RNDr. Ivana Jongepierová (od března 2010
do března 2013)

Alena Jordáková (od března 2011)

Lenka Sedlářová (od března 2010)

Ing. Andrea Jarošová (předsedkyně od
června 2011)

Ing. Jiřina Gaťáková (od června 2010,
předsedkyně od června 2011)

Jaroslava Tomšejová (od června 2011)

Mgr. Marie Kordulová (od dubna 2010)
MUDr. Zdeněk Doupovec (od února 2011)
Mgr. Karel Fajmon (od června 2011)

ŘEDITELKA

Ing. Bohumil Jagoš (od července 2011)

Marie Petrů, DiS.

Ing. Zbyněk Piro (od 1. ledna 2012)
Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D.
(od 19. března 2012)

Obecně prospěšná společnost Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty má za sebou další úspěšný rok, plný pracovních aktivit a realizací projektů zaměřených na šetrný turistický ruch a environmentální výchovou.
V roce 2013 jsme mimo jiné realizovali prospěšný a přínosný projekt Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty.
Přinesl nám především příležitost vzdělávat se v metodách živé interpretace místního přírodního a kulturního dědictví, které tvoří důležitou součást naší činnosti. Zároveň nám však umožnil smysluplně využít dlouholetých zkušeností z provozu turistického informačního centra, každodenní práce s návštěvníky a spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi v Bílých Karpatech a jejich okolí. Ačkoliv jsme se při
jeho realizaci potýkali s řadou potíží, především z důvodů zpoždění plateb, díky velkému nasazení celého našeho týmu se podařilo předejít mnoha nepříjemnostem, které byly s realizací projektu spojeny. Můj
dík patří především spolupracovníkům, nejen za jejich obětavé nasazení při řešení projektových problémů, ale také za hromadu neviditelné práce, která stojí za našimi programy, nabídkou služeb a dalšími činnostmi, které souvisí s naším posláním. Díky našim pracovníkům středisko realizuje řadu kvalitních činností v oblasti environmentální výchovy a osvěty, s jejichž výsledky bychom vás rádi prostřednictvím této výroční zprávy seznámili.
Ráda bych touto cestou také ráda poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na činnostech
VIS BK, členům správní a dozorčí rady, poskytovatelům různých forem finanční podpory, partnerům a dalším sympatizantům, kteří s námi spolupracují.
Těším se na další spolupráci a setkávání s vámi všemi.

ZAMĚSTNANCI

Marie Petrů, DiS.
ředitelka

Mgr. Vladimír Šácha
Jana Urbančíková
Mgr. Barbora Duží (do 8. června)
Jana Čížková (od dubna 2012 do března
2013)
Mgr. Petr Večeřa
Mgr. Milan Zpěvák (od ledna 2013)
Bc. Pavla Gučová (od října 2013)
Mgr. Kateřina Konečná (od 1. března do
31. března 2013)
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Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty
obecně prospěšná společnost
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
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Zpráva o činnosti
v roce 2013

1. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Pro činnost střediska jsou jednou ze zásadních aktivit Ekologické výukové programy (EVP). Tak jako
v předchozích letech, i v roce 2013 byly připraveny pro různé věkové skupiny. EVP realizované naším střediskem jsou tradičně zaměřeny na aktivity týkající se environmentální výchovy a zahrnují výuku v různě
dlouhých časových blocích. Programy mohou probíhat buď u nás na středisku, nebo ve škole, školce či škole v přírodě.
Pro děti z mateřských škol jsou výukové programy postaveny tak, aby formou pohybových, výtvarných,
smyslových nebo jiných aktivit citlivě posilovaly vztah dětí k přírodě. Cílem je děti zapojit a zprostředkovat jim přímý osobní prožitek. Výukových programů pro MŠ má středisko připravenu celou řadu, mezi
nimi EVP Tajemství louky (verze pro MŠ), Stopy, Housenka a její kabátek, Kapička Jára, Mraveneček, Kouzelná jabloň, Návštěva u Krtka.

EVP pro starší žáky a studenty navazují na standardní výuku a směřují k uvědomění si a pochopení ekologických problémů, ať už v rámci ČR nebo v celosvětovém měřítku. Aktivity kladou důraz na vzájemnou
spolupráci účastníků a lektorů. Všechny programy uplatňují netradiční formy výuky a mimo herních a výtvarných aktivit zahrnují i diskuze. Mezi nabízenými EVP byly v roce 2013 např. Tajemství louky (verze pro
ZŠ a SŠ), regionální programy Ostrožsko a Horňácko, Chráněná území ČR, Život v řece Moravě, Co nepatří do popelnice, Živočichové u nás doma a Lesní hospodář.
Pro školní rok 2013/2014 byly provedeny drobné změny v nabídce EVP, jejichž cílem bylo výuku zkvalit6
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nit. Z tohoto důvodu byly například staženy některé v posledních letech méně poptávané EVP. Nabídka
byla nově graficky zpracována a zveřejněna na webových stránkách naší organizace. Rozšiřována byla také
v tištěné podobě. Aktualizovaná nabídka obsahovala 19 EVP pro mateřské školy, 17 EVP pro 1. stupeň základních škol, 9 EVP pro 2. stupeň základních škol, 6 EVP pro střední školy a 1 speciální EVP o lese. Mimo
těchto aktivit jsme nabízeli i projektovou výuku, přípravu různých akcí jako jsou environmentální soutěže,
hry a další aktivity související s posláním našeho střediska.
Cena EVP byla stanovena na 15,-Kč (45 minut) a 25,-Kč (90 minut) za jednoho žáka při výuce u nás na
středisku. Pro výuku mimo naše středisko, tedy např. v konkrétní škole, byla cena programů 20,-Kč (45 minut) / 38,-Kč (90 minut) na žáka. U speciálních EVP Tajemství louky a regionálních EVP Ostrožsko a Horňácko to bylo 40,- Kč (180 minut) a 80,-Kč (360 minut) na žáka.
V roce 2013 bylo celkem odučeno 259 EVP pro 5 946 dětí. (Ve srovnání s předchozími lety: v roce 2012
bylo realizováno 338 EVP pro 6402 dětí, v roce 2011 bylo realizováno 399 EVP pro 8 579 dětí, v roce
2010 488 EVP pro 9205 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 připadalo 189 na školská zařízení v kraji Jihomoravském,70
v kraji Zlínském a zbývající 2 na školy z jiných oblastí ČR.

2. EXKURZE PRO ŠKOLY
Účelem nabízených exkurzí a terénních výukových programů (dále jen TVP) je seznámit žáky a studenty
blíže s přírodou regionu a významem environmentálně zodpovědného chování k životnímu prostředí. Tyto
typy programů umožňují poznat místa v nejbližším okolí škol a přírodovědně zajímavá místa, včetně chráněných území, v oblasti jihovýchodní Moravy a Bílých Karpat. Exkurze byly vedeny odbornými pracovníky
naší organizace a obsahem i formou byly přizpůsobeny věku účastníků.
Nabídka exkurzí v roce 2013: Za krásnými loukami, Poušť a řeka, Na zbojnickém chodníčku, Expedice do
Moravské Amazonie, Zahrady pod Hájem, Lodí k lužnímu lesu, Dobrodružství na řece Moravě.
Celkově jsme odvedli 6 TVP pro 136 žáků, z toho 1 zahraniční pro 33 studentů ekologie z univerzity
v Sheffieldu (Velká Británie).

Počet výukových programů v měsících
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3.
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MŠ

6

5

16

14

17

8

2

0

4

15

17
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1. stupeň ZŠ

11

2

14

22

13

4

0

0

6

11

5

6

2. stupeň ZŠ

0

0

6

7

5

9

0

0

3

2

3

4

SŠ

0

0

0

1

3

5

0

0

0

0

0

0

Jiné

0

0

0

2

2

0

0

0

0

1

0

1

CELKEM

17

7

36

46

40

26

2

0

13

29

25
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Celkový počet VP

Počet hodin trvání

Počet dnů trvání

Počet účastníků

MŠ

111

124,75

111

2437

1. stupeň ZŠ

94

125,25

94

1998

2. stupeň ZŠ

39

63

39

1069

SŠ

9

13,25

9

263

Jiné

6

12,25

6

179

CELKEM

259

338,5

259

5946

3. POBYTOVÉ EXKURZE
Vzhledem k úzké spolupráci s obcí Nová Lhota (začátek projektu srpen 2012) jsme i v roce 2013 pokračovali v zajišťování odborné výuky pobytových programů. Výuka probíhala na středisku ekologické výchovy
nacházejícím se v budově bývalé cizinecké policie, která patří obci. Naši lektoři realizovali vzdělávací programy pro děti ze slovenských obcí Kočovce a Brezová pod Bradlom (děti zde absolvovaly třídenní ekologické pobytové programy) a pro české děti z několika základních škol z Ostrožska a Horňácka.
Celkově bylo na Nové Lhotě odučeno 35 pobytových programů pro 1065 žáků.
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4. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Den Země pro ZŠ Hluk, 18. a 22. 4. 2013

Leden – Příroda Zakavkazska – Jakub Těšitel
Únor – Dolnomoravský úval a jeho proměny v čase – Jaroslav Kadlec
Březen – Peru: Andami cestou necestou - Pavel a Klára Bezděčkovi

U příležitosti Dne Země byl na žádost ZŠ Hluk připraven a realizován školní projektový den. Jelikož se
akce zúčastnil celý 1. i 2. stupeň ZŠ, bylo nutno ji rozdělit na dvě části. Žáci postupně absolvovali poznávací okruh Rozmanitá příroda za humny, který je provedl Hlukem a jeho nejbližším okolím. Okruh obsahoval 6 tematických stanovišť. Aktivity na startu, v cíli i na stanovištích řídili lektoři našeho střediska. Účelem bylo přiblížit žákům přírodní a kulturně-historické zajímavosti města a okolí a upozornit je na rozmanitost, kterou mají kolem sebe.

Říjen – Keňa a Tanzánie – Jiří Olejník
Říjen – Desatero domácí ekologie – Petr Ledvina
Listopad – Příroda národního parku Nanu (Peru) – Pavel a Klára Bezděčkovi
Prosinec – Žítkovské čarování – Jiří Jilík

Hurá do školy, Veselí nad Moravou, sobota 31. 8. 2013
Úkolem akce, do níž se každoročně na konci prázdnin zapojujeme, je zpříjemnit dětem nadcházející začátek školního roku. Akce se konala v areálu přístaviště u Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou. V roce
2013 jsme aktivity na našem stanovišti věnovali především bobrům a dalším živočichům žijícím v okolí
vodních toků.

Ekojarmark ke Dni Země, Veselí nad Moravou – sobota 20. 4. 2013
Tradiční Ekojarmark pořádaný v rámci oslav Dne Země se konal na Bartolomějském náměstí. Nabídka
u prodejních stánků zahrnovala ekologické i tradiční rukodělné výrobky a pro veřejnost byla připravena
celá řada aktivit souvisejících s ochranou přírody a environmentálně šetrným životním stylem, včetně tvůrčích dílen, ukázek tradičních řemesel a aktivit pro děti. Naše středisko se podílelo na organizačním zajištění akce a přípravě některých aktivit pro veřejnost. V roce 2013 byly naše aktivity zaměřeny na praktické
předvedení částí nově připravených regionálních výukových programů Ostrožsko a Horňácko. Kromě toho
jsme ve stánku prezentovali pestrou celoroční činnost střediska.

5. AKCE PRO VEŘEJNOST
Cestopisné a přírodovědné večery
V roce 2013 nabízelo středisko v rámci osvětových akcí pro veřejnost další sérii cestopisných a přírodovědných večerů. Jednotlivé přednášky se uskutečnily vždy ve čtvrtek během podzimních a zimních měsíců. Celkem bylo připraveno 7 večerů, z toho 5 cestopisných, 1 zaměřený na ekologii a 1 večer věnovaný
zajímavému autorskému čtení.
10
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Ozvěny Horňácka – Biojarmark, Velká nad Veličkou – sobota 17. 8. 2013

6. PUBLIKAČNÍ ČINNOST

V roce 2013 jsme v rámci osvětové činnosti ve stánku nabízeli informační a propagační materiály týkající se
činnosti našeho střediska, aktivit a práce jiných ekocenter a informovali veřejnost o probíhajícím přeshraničním projektu Motýli ČR - SR. Součástí aktivit byla prezentace krajových odrůd ovoce spojená s ochutnávkou a odborným výkladem.

Tvorba propagačních a metodických materiálů:

Exkurze pro veřejnost
25. 5. 2013

Otevřené dny na louce – Bílé Karpaty: Nedašovsko

15. 6. 2013		

Otevřené dny na louce – Bílé Karpaty: Malá Vrbka

17. 8. 2013		

Otevřené dny na louce – Bílé Karpaty: NPR Zahrady pod Hájem

Leták Stezky pro mobilní telefony (co jsou a jak využívat beetaggy), náklad 3000 ks.
Tvorba on-line informačního systému (beetaggů) v Chřibech. Cíl: Podpořit informovanost a současně
rozvíjet nástroje EVVO s využitím moderních informačních technologií. V oblasti přírodního parku Chřiby
byl vytvořen on-line a off-line informační systém v podobě 150 zastavení (tj. 150 tagglistů).
Nabídka výukových programů a exkurzí (aktualizace a nové grafické zpracování)

Nástěnky
Každý měsíc byly aktualizovány 3 nástěnky VIS Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou.
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7. INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST

Ekologická poradna

TIC – turistické informační centrum

Nejčastější dotazy souvisely s ekologickou domácností, regionálními značkami a výrobky ekologického zemědělství. Informace jsme zájemcům podávali buď u nás na středisku při osobní návštěvě ve stanovených
návštěvních hodinách, telefonicky či emailem. Mnozí tazatelé měli zájem o zapůjčení didaktických materiálů a pomůcek k environmentální výchově. Část dotazů se tradičně týkala určování rostlin, hub a živočichů.

Z důvodu otevření turistického informačního centra v nově opraveném Panském dvoře ve Veselí nad Moravou (Turistické centrum Veselska, provoz zahájen v roce 2012) byla informační část činnosti Vzdělávacího a informačního střediska upravena. Od 1. 1. 2013 jsme přestali poskytovat obecné turistické informace a informační činnost jsme zaměřili pouze na specializované dotazy související se 1) vzděláváním v oblasti ochrany přírody, 2) chráněnými územími v oblasti jihovýchodní Moravy a Bílých Karpatech a 3) obecně s ochranou přírody a životního prostředí. Našimi klienty tak jsou především školy, profesní organizace
v cestovním ruchu (např. turistická informační centra) a veřejnost se zájmem o přírodu a životní prostředí. Pro tyto účely jsme stanovili i návštěvní hodiny, a to vždy v úterý a čtvrtek od 12:30 do 16:00 hodin.
Zájemci o informace mají možnost s námi komunikovat také emailem nebo telefonicky. Některé informační materiály jsou zasílány poštou.
O změně rozsahu a obsahu této části naší činnosti jsme veřejnost informovali prostřednictvím našich webových stránek, turistických serverů, oznámením přímo u vstupu do budovy, v níž ve Veselí nad Moravou
sídlíme apod. Spolupracovali jsme při tom také s pracovníky nově otevřeného Turistického centra Veselska.

V rámci poradenské činnosti jsme konzultovali také studentské práce a půjčovali tituly z naší odborné
knihovny.
Za celý rok 2013 jsme poskytli celkem 137 odpovědí na odborné ekologické dotazy pro 146 osob.
Velký význam měla účast na akcích pro veřejnost, při nichž jsme mohli s veřejností diskutovat o aktuálních environmentálních tématech, prezentovat různé informační materiály a představit další činnost našeho střediska.

Počet klientů s turisticky orientovanými dotazy se vzhledem k uvedeným změnám výrazně snížil. Během
roku 2013 jsme nicméně zaevidovali 46 specializovaných dotazů od 49 návštěvníků.
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8. REALIZOVANÉ PROJEKTY A PROGRAMY
Projekt „Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty“
Cíl: Vytvořit Interpretační plán pro CHKO Bílé Karpaty a zkvalitnit živou interpretaci - průvodcovskou
službu.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Naplňování Karpatské úmluvy na Ostrožsko-Horňácku a Mikulovsku
Cíl: Vytvořit on-line informační systém na území MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Mikulovsko a zlepšit informovanost veřejnosti o předmětech a potřebě ochrany přírody a krajiny na území MAS Horňácko
a Ostrožsko a Mikulovsko.
Podpořeno z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR

On-line informační systém v Chřibech
Cíl: Podpořit informovanost a současně rozvíjet nástroje EVVO s využitím moderních informačních technologií. Vytvořit on-line a off-line informační systém v podobě 150 zastavení v oblasti přírodního parku
Chřiby.
Podpořeno Ministerstvem po místní rozvoj ČR

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

9. OSTATNÍ ČINNOST
Vzdělávání pracovníků střediska
Podporovány byly různé formy dalšího vzdělávání. Pracovníkům střediska byla
umožňována účast na odborných seminářích a konferencích:
Kurz
Kurz
Kurz
Kurz
Kurz
Kurz

průvodcovství:
průvodcovství:
průvodcovství:
průvodcovství:
průvodcovství:
průvodcovství:

průvodcovské dovednosti, 25. 1. – Štítná nad Vláří
zdravověda, 31. 1. – Brno
příroda Bílých Karpat, ochrana přírody, 7. 3. – Veselí nad Moravou
historie a krajina Bílých Karpat, 20. 3. – Bojkovice
etnografie Bílých Karpat, 10. 4. 2013
terénní konzultace, červen až říjen 2013

Modul I. Funkční studium: Klíče pro život, 24. 3. – 29. 3. – Brno
Školení Les ve škole, 3. 4. – Praha
Regulační ekosystémové služby, 5. 4. – Zlín
Kurz lanových aktivit, 12. 4. – 14. 4. – Brno
Modul I. Funkční studium: Klíče pro život (obhajoba), 27. 4. – 28. 4. – Rychta Krásensko
Školení Geocaching, 17. 6. – Vsetín
Praktický seminář lektorských dovedností, 1. 7. – 2. 7. – Vysoké Pole
Nový občanský zákoník, 9. 9. – Zlín

Cíl: Příprava a realizace nejrůznějších forem vzdělávacích a osvětových aktivit zaměřených na životní prostředí a šetrný životní styl.
Podpořeno Městem Veselí nad Moravou
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UN DIA: Daruj jeden den, 11. 9. – 12. 9. – Brejlov
Modul II. Funkční studium: Klíče pro život, 18. – 21. 9. – Rychnov nad Kněžnou
Školení marketing, 24. 9. – Olomouc
UN DIA: Daruj jeden den, 24. 9. – 25. 9. – Týnec nad Sázavou
Slovensko-česká konference o fundraisingu, 10. 10. – 11. 10. – Bratislava
UN DIA: Daruj jeden den, 22. 10. – 23. 10. – Týnec nad Sázavou

Překladatelská činnost:

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

Odborné praxe pro studenty:

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.

V roce 2013 absolvovaly ve Vzdělávacím a informačním středisku Bílé Karpaty, o.p.s. odbornou stáž
2 stážistky.

Řídící výbor Občanského sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji (Líska o. s.),
10. 1., 7. 2., 8. 3., 4. 4., 21. 5., 16. 9., 17. 10., 19. 11.
Valná hromada Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR (SIMID), 7. 2. – 8. 2. – Stožec
Koordinační schůzka se Správou CHKO Bílé Karpaty, 18. 2. – Luhačovice
Valné hromady a další jednání MAS Horňácko a Ostrožsko, 5. 3., 8. 3., 12. 3., 14. 5., 19. 6., 21. 6., 5. 9.
VI. regionální setkání středisek ekologické výchovy a ekoporaden, 21. 3. – Uherské Hradiště
Valná hromada Sítě středisek ekologické výchovy ČR (Pavučina), 8. 4. – 9. 4. – Velké Pavlovice
Valná hromada Sítě ekologických poraden ČR (STEP), 17. 4. – Brno
Ekologický festival a setkání Týká Se To Také Tebe, 8. 6. – Uherské Hradiště
Valná hromada Tradic Bílých Karpat, 19. 6. – Hostětín
Závěrečné setkání projektu naplňování Karpatské úmluvy na Ostrožsko-Horňácku a Mikulovsku a Setkání
stakeholderů Karpatské úmluvy, 26. 6. – 27. 6. – Mikulov
Setkání ke strategii rozvoje udržitelnosti turismu v Karpatech, 29. 8. – 30. 8. – Hostětín
X. Krajský veletrh programů a aktivit na podporu environmentálního vzdělání a výchovy k udržitelnému
rozvoji, 27. 9. – Zlín-Lešná
Setkání Správy CHKO Bílé Karpaty se zemědělci, uživateli a vlastníky v CHKO Bílé Karpaty, 20. 11. – Nová
Lhota-Vápenky
Setkání stakeholderů Karpatské úmluvy, 21. 11. – 22. 11. – Vsetín
Setkání Správy CHKO Bílé Karpaty se starosty obcí, 28. 11. – 29. 11. – Lopeník
Výkonný výbor STEP, 2. a 9. 12. – Brno
Setkání Správy CHKO Bílé Karpaty se zhotoviteli, 10. 12. – Štítná nad Vláří
Setkání k regionální značce Tradice Bílých Karpat, 11. 12. – Hostětín
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Lidské zdroje společnosti

Finanční zpráva
2013

Skutečný fyzický stav pracovníků za rok 2013 byl 6 zaměstnanců, stav přepočtený ve fyzických osobách
5,167; na úvazek 4,573.
Osobní náklady společnosti byly k 31. 12. 2013 vykázány v celkové výši 1 189 tis. Kč v následujícím členění:
náklady na mzdy ve výši 1 086 tis. Kč
náklady na ostatní osobní náklady (dohody) ve výši 103 tis. Kč

Vývoj a stav fondů obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2013
Společnost v minulých účetních obdobích vytvářela rezervní fond – zůstatek fondu k 31. 12. 2013 394
818,67 Kč.

Stav majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2013 a jejich struktura
Společnost vykázala k 31. 12. 2013 účetní hodnotu majetku (aktiv) ve výši Kč 2 030 tis. Kč (netto).
Společnost vykázala k 31. 12. 20113 závazky v celkové výši 299 tis. Kč.

Přehled nákladů, výnosů a výsledku hospodaření dle jednotlivých zdrojů
Náklady1
Celkové náklady společnosti byly k 31. 12. 2013 vykázány v celkové výši Kč 3 615 tis Kč, v následujícím
členění:
náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb ve výši 3 615 tis. Kč, z toho:
náklady na odměnu 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
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Povinné informace podle §19, odst. 1 a § 21, odst. 1, písm. f zákona o obecně prospěšných společnostech
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Lenka Sedlářová znovuzvolená 21. 8. 2013

Výnosy2

Mgr. Marie Kordulová znovuzvolená 21. 8. 2013

Celkové výnosy společnosti byly k 31. 12. 2013 vykázány v celkové výši 3 853 tis. Kč v následujícím členění:

Ing. Eva Frolová 25. 3. 2013

přijaté příspěvky a dotace ve výši 2 217 tis. Kč

Změny osoby ředitele v průběhu účetního období5

vlastní činnost (smlouvy o dílo, zakázky, výukové programy, úroky) ve výši 1 636 tis. Kč

Přijaté příspěvky a dotace
text

Ke změně osoby ředitele v průběhu účetního období nedošlo.
náklady

Naplňování KÚ na Ostrožsko Horňácku a Mikulovsku

výnosy

rozdíl

1 037 695,00

927 239,70

-110 455,30

25 000,00

20 000,00

-5 000,00

SF - Nadace Parnerství

709 558,30

638 532,92

-71 025,38

MMR - On line IS Chřiby

465 250,00

300 000,00

-165 250,00

Město Veselí nad Moravou

71 429,00

50 000,00

-21 429,00

Město Veselí nad Moravou

212 143,00

148 500,00

-63 643,00

Jihomoravský kraj

Úřad práce Uherské Hradiště
Celkem

132 000,00

132 000,00

0,00

2 653 075,30

2 216 272,62

-436 802,68

Z Fondu pro další vzdělávání byl financován pobyt stážistek. Náklady související se stáží byly vykázány ve
výši 212 656 Kč.

Změny zakládací listiny, ke kterým došlo v průběhu účetního období3

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 2013
Součástí výroční zprávy jsou údaje o roční účetní závěrce za rok 2013 v následujícím členění:
Rozvaha v plném rozsahu v tis. Kč
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu v tis. Kč
Příloha k účetní závěrce

V roce 2013 neproběhly změny Zakládací smlouvy.

Změny ve složení správní a dozorčí rady v průběhu účetního období4

Zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2013

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

Přílohou k Výroční zprávě společnosti je zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2013.

Členem správní rady se k 1. lednu 2013 stal Ing. Zbyněk Piro za člena Mgr. Lukáše Batouška, jemuž skončilo funkční období.
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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

5

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

6

Povinné informace podle § 21, odst. 2, zákona o účetnictví
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PODĚKOVÁNÍ
Činnost Vzdělávacího a informačního střediska by nebyla možná bez spolupráce s řadou organizací, institucí a jednotlivců. Za veškerou pomoc, přízeň i povzbuzení jsme vděčni a všem na tomto místě upřímně
děkujeme. V prvé řadě patří naše poděkování členům správní a dozorčí rady za jejich dobrovolnou práci
pro organizaci.
Děkujeme také všem přednášejícím, kteří věnovali svůj čas a zážitky na cestopisných a přírodovědných
večerech.

Za dobrou spolupráci děkujeme následujícím organizacím:

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
WWF – Světový fond ochrany přírody

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.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 zemědělskému intervenčnímu fondu
ZO ČSOP Bílé Karpaty 58/06
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Zpráva auditora
k roční účetní závěrce
za rok 2013
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Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

31.12.2013
Vzdělávací a informační středisko Bílé
ke dni .............................................................................................................................................
........................................................................................
(v tisících Kč)
IČ
25504525

AKTIVA
A.
4.
IV.
7.
B.
I.
7.
II.
1.
4.
12.
III.

Bartolomějské náměstí 47
........................................................................................
Veselí nad Moravou
........................................................................................
69801
........................................................................................
........................................................................................

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

1

0,00

60,00

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

78,00

138,00

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

78,00

138,00

Oprávky d dlouhodobému majetku celkem

29

-78,00

-78,00

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

36

-78,00

-78,00

Krátkodobý majetek celkem

41

2 533,00

1 970,00

Zásoby celkem

42

19,00

25,00

Zboží na skladě a v prodejnách

49

19,00

25,00

Pohledávky celkem

52

395,00

668,00

Odběratelé

53

102,00

208,00

Poskytnuté provozní zálohy

56

197,00

3,00

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

64

96,00

457,00

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

2 108,00

1 255,00

Dlouhodobý majetek celkem

II.

Karpaty, o.

........................................................................................

Pokladna

73

75,00

14,00

2.

Ceniny

74

8,00

11,00

3.

Účty v bankách

75

2 025,00

1 230,00

Jiná aktiva celkem

81

11,00

22,00

Náklady příštích období

82

11,00

22,00

AKTIVA CELKEM

85

2 533,00

2 030,00

1.

IV.
1.

Číslo
řádku

PASIVA

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Vlastní zdroje celkem

1

1 493,00

1 730,00

Jmění celkem

2

1 227,00

1 227,00

1.

Vlastní jmění

3

832,00

832,00

2.

Fondy

4

395,00

395,00

IČ

Výsledek hospodaření celkem

6

266,00

503,00

25504525

Účet výsledku hospodaření

7

x

237,00

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

8

2,00

x

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

9

264,00

266,00

Cizí zdroje celkem

10

1 040,00

300,00

Dlouhodobé závazky celkem

13

0,00

1,00

Dohadné účty pasivní

19

0,00

1,00

Krátkodobé závazky celkem

21

244,00

299,00

1.

Dodavatelé

22

191,00

194,00

4.

Ostatní závazky

25

0,00

4,00

6.

Cestovné

5.

Zaměstnanci

26

35,00

0,00

8.

Ostatní služby

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

28

17,00

34,00

Osobní náklady celkem

Ostatní přímé daně

30

0,00

5,00

9.

Mzdové náklady

Jiné závazky

38

1,00

62,00

10.

Jiná pasiva celkem

45

796,00

0,00

12.

Výnosy příštích období

47

796,00

0,00

13.

PASIVA CELKEM

49

2 533,00

2 030,00

A.
I.

II.
1.

B.
II.
6.
III.

9.
17.
IV.
2.

31.12.2013
Vzdělávací a informační středisko Bílé
ke dni .............................................................................................................................................
.......................................................................................

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

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

Celkem

2

190,00

0,00

190,00

Spotřeba materiálu

3

174,00

x

174,00

4.

Prodané zboží

6

16,00

x

16,00

Služby celkem

7

2 219,00

0,00

2 219,00

9

61,00

x

61,00

11

2 158,00

x

2 158,00

12

1 189,00

0,00

1 189,00

13

894,00

x

894,00

Zákonné sociální pojištění

14

259,00

x

259,00

Zákonné sociální náklady

16

33,00

x

33,00

Ostatní sociální náklady

17

3,00

x

3,00

Daně a poplatky celkem

18

1,00

0,00

1,00

Ostatní daně a poplatky

21

1,00

x

1,00

Ostatní náklady celkem

22

10,00

0,00

10,00

Manka a škody

29

3,00

x

3,00

Jiné ostatní náklady

30

7,00

x

7,00

Poskytnuté příspěvky celkem

38

5,00

0,00

5,00

Poskytnuté členské příspěvky

40

5,00

x

5,00

Náklady celkem

43

3 614,00

0,00

3 614,00

II.

III.

IV.

23.
24.

09.05.2014
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Poznámka:

Hospodářská činnost

Spotřebované nákupy celkem

32.

518322545

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost

1.

I.

VII.

Telefon:

Bartolomějské náměstí 47
.......................................................................................
Veselí nad Moravou
.......................................................................................
69801
.......................................................................................
.......................................................................................

Číslo
řádku

16.

Razítko:

Karpaty, o.

.......................................................................................

(v tisících Kč)

V.

Odesláno dne:

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Číslo
řádku

I.

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

45

1 634,00

0,00

1 634,00

2.

Tržby z prodeje služeb

47

1 608,00

x

1 608,00

3.

Tržby za prodané zboží

48

26,00

x

26,00

Ostatní výnosy celkem

59

2,00

0,00

2,00

Úroky

63

2,00

x

2,00

Přijaté příspěvky celkem

75

639,00

0,00

639,00

Přijaté příspěvky (dary)

77

639,00

x

639,00

Provozní dotace celkem

79

1 578,00

0,00

1 578,00

Provozní dotace

80

1 578,00

x

1 578,00

IV.
15.
VI.
27.
VII.
29.

Výnosy celkem

81

3 853,00

0,00

3 853,00

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

239,00

0,00

239,00

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

84

239,00

0,00

239,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

09.05.2014
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Telefon:

518322545

Příloha k účetní
závěrce sestavené
k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2013
(v souladu s vyhlášky § 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

•
•

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.

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.

5. Statutární a dozorčí orgány a změny provedené v účetním období:
Složení správní rady:
1. Ing. Jiřina Gaťáková, předsedkyně SR od 21. června 2011
2. Lenka Sedlářová, členka SR od 14. července 2013
3. Ing. Mgr Petr Kolařík, Ph. D. ,člen SR od 19. března 2012

2. Právní forma účetní jednotky:

4. Ing. Zbyněk Piro, člen SR od 1. ledna 2012

obecně prospěšná společnost

5. RNDr. Ivana Jongepierová, členka SR od 23. března 2010 do 23. března 2013
6. Mgr. Marie Kordulová, členka SR od 7. dubna 2010 do 7. dubna 2013, dále od 8. dubna

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

zprostředkování a poskytování služeb zaměřených k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy
připomínkování již zpracovaných projektů k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy
získávání finančních prostředků k rozvoji regionu jihovýchodní Moravy
zajišťování součinnosti všech subjektů ochrany přírody v regionu jihovýchodní Moravy
tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu
jihovýchodní Moravy
součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu jihovýchodní Moravy
turistická informační činnost pro návštěvníky města Veselí nad Moravou a okolí
odborné poradenství v oblasti životního prostředí a ochrany přírody
příprava, výroba a prodej tištěných informačních a metodických materiálů a školních pomůcek
překladatelská činnost v oblasti životního prostředí, přírodovědy a turistiky
výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže
další vzdělávání pedagogických pracovníků
ekologická výchova a vzdělávání veřejnosti
poradenské služby při přípravě všech projektů dotýkajících se chráněných částí přírody
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2013
7. Mgr. Karel Fajmon, člen SR od 18. června 2011
8. Ing. Bohumil Jagoš, člen SR od 13. července 2011
9. MUDr. Zdeněk Doupovec, člen SR od 21. února 2011
Složení dozorčí rady:
1. Ing. Andrea Jarošová, členka DR od 20. června 2011
2. Jaroslava Tomšejová, členka DR od 17. června 2011
3. Alena Jordáková, členka DR od 26. března 2011
Statutární orgán – ředitel:
Marie Petrů, DiS.
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6. Informace o zakladatelích:

9. Použité účetní metody:

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

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 471/2008 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)

1. Český svaz ochránců přírody, základní organizace 58/06 Bílé Karpaty
se sídlem Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou,
IČ 47895497
2. Město Veselí nad Moravou,
Masarykova 149, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ 28545500
3. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
se sídlem Praha 4, Nuselská 39
IČ 62933591

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. 2013 činila Kč 1 492 545,42
a k poslednímu dni účetního období k 31. 12. 2013 Kč 1 729 898,02.

8. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2013.
Rozvahovým dnem dle §19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2013.
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Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
Účetní jednotka se řídí § 32 vyhlášky - Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (k § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona) vyhlášky.
Vnitřní účetním předpisem je stanoveno, že drobný dlouhodobý majetek pořízený v pořizovací
ceně do Kč 40 000,- je účtován přímo do spotřeby (na vrub účtu 501 - spotřeba materiálu).
Drobný nehmotný dlouhodobý majetek pořízený v pořizovací ceně do Kč 60 000,- je účtován
přímo do spotřeby (na vrub účtu 518 - ostatní služby).
Drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden v podrozvahové evidenci.
•

• Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny cenných papírů a podílů
Účetní jednotka se řídí § 33 - Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny cenných papírů
a podílů (k § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona) vyhlášky.
Pro rok 2013 nemá účetní jednotka pro tuto položku náplň.
• Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny zásob
Účetní jednotka se řídí § 33a - Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny zásob (k § 4 odst.
8 a § 25 odst. 4 zákona) vyhlášky, nebyly použity žádné odchylky.
• Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny pohledávek
Účetní jednotka se řídí § 33b - Vymezení tvorby obsahu pořizovací ceny pohledávek (k § 4
odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona) vyhlášky, nebyly použity žádné odchylky.
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných
papírů a podílů
Účetní jednotka se řídí § 34 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění
ekvivalencí u cenných papírů a podílů (k § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona) vyhlášky, nebyly
použity žádné odchylky, pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2013 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 2013 náplň.
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• 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 2013 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 2013 náplň.
•

které se nekryje s kalendářním rokem, úhrada za činnost auditorů a daňových poradců
vztahující se k předcházejícímu zdaňovacímu období.
V souladu se zásadami vedení účetnictví neuplatnila účetní jednotka v případech, které se řeší
pomocí dohadných položek (např. platby za spotřebu el. energie, plynu, voda, aj.) nebo
časovým rozlišením (např. přijaté a placené nájemné včetně finančního pronájmu s následnou
koupí najaté věci, náklady na technický rozvoj, přípravu a záběh výroby).
• Metoda kursových rozdílů
Účetní jednotka se řídí § 42 - Metoda kursových rozdílů (k § 4 odst. 8 zákona) a § 42a
vyhlášky.

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

• 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 2013 náplň.

11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů:

• Odpisování majetku
Účetní jednotka se řídí § 38 - Odpisování majetku (k § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1 zákona) a § 39
vyhlášky. Vnitřní účetním předpisem je stanoveno, že drobný dlouhodobý hmotný majetek
do Kč 40 000,- je účtován přímo do spotřeby (účet 501), tudíž se neodpisuje.

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:

• 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 2013 náplň.
• Vzájemné zúčtování
Účetní jednotka se řídí § 41 - Vzájemné zúčtování (k § 4 odst. 8 a § 7 odst. 6 zákona) vyhlášky,
nebyly použity žádné odchylky.
Dle Pokynu MF ČR D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se za nevýznamné a pravidelně
se opakující daňové výdaje, popř. příjmy, které podle platných postupů účtování není nutno
časově rozlišovat, považují výdaje, popř. příjmy, u nichž byla dodržena věcná a časová
souvislost. Tento postup byl uplatněn u částek, které by se časově rozlišovaly jen mezi dvěma
účetními obdobími s tím, že se za nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či
výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím
prokazatelně nesleduje záměrně upravování výsledku hospodaření, se považuje např.
předplatné novin a časopisů, nákup kalendářů a diářů na příští rok. Za pravidelně opakující se
daňové výdaje, popř. příjmy se považují pravidelně se opakující částky, např. placené pojistné,
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Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s § 31 a § 32 ZoÚ v příručním archivu účetní
jednotky v sídle organizace, Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou.

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 2013 náplň.
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16. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2013 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 2013 náplň.

18. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2013 náplň.

19. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2013 náplň.

20. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností
Výsledek hospodaření organizace byl ve výši Kč 237 352,60. Tento výsledek organizace
dosáhla z hlavní činnosti organizace.
Přehled dotací a jiných forem státní podpory dle §18 odst. 4b) zákona:
účet 691, 682

text
náklady
výnosy
rozdíl
002 Naplňování KÚ na Ostrožsko Horňácku a Mikulovsku 1 037 695,00 927 239,70 -110 455,30
006 Jihomoravský kraj
25 000,00
20 000,00
-5 000,00
015 SF - Nadace Parnerství
709 558,30 638 532,92 -71 025,38
048 MMR - On line IS Chřiby
465 250,00 300 000,00 -165 250,00
050 Město Veselí nad Moravou
71 429,00
50 000,00 -21 429,00
060 Město Veselí nad Moravou
212 143,00 148 500,00 -63 643,00
031 Úřad práce Uherské Hradiště
132 000,00 132 000,00
0,00
Celkem
2 653 075,30 2 216 272,62 -436 802,68
Z Fondu pro další vzdělávání byl financována pobyt stážistek. Náklady související se stáží byly
vykázány ve výši Kč 212 656.

21. Informace o zaměstnancích
Evidenční počet zaměstnanců za rok 2013
Měsíc
Počet
zaměstnanců

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

5

7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách – 5,167
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený: - 4,573
Osobní náklady celkem – 1 188 689,- Kč
v tom:
- hrubé mzdy zaměstnanců – 790 503,- Kč
- zákonné sociální pojištění - ZP – 68 559,- Kč
- zákonné sociální pojištění - SP – 190 448,- Kč
- zákonné sociální náklady – stravování zaměstnanců – 28 116,- Kč
- ostatní sociální náklady - školení řidičů, zák. poj. – 7 973,V roce 2013 měla 28 zaměstnanců na Dohodu o provedení práce.
Celkové mzdové náklady: 103 090,-Kč
Počty a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členem statutárních, kontrolních nebo jiných
orgánů určených zřizovacími dokumenty – 0.

22. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných
orgánů
Za účetní období nebyly propláceny členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů
určených žádné odměny a funkční požitky, které by vyplývaly z titulu jejich funkce. Společnost
taktéž nemá žádné sjednané závazky ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů.
S některými z členů byly sepsány dohody o provedení práce na další práce spojené s realizací
jednotlivých projektů a služeb organizace. Za tyto činnosti jim byla vyplacena sjednaná
finanční částka.

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.

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou

7

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou

8

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
Základ účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení
Zákona o dani z příjmu. V řádku 10 daňového přiznání je uveden součet hodnot činností, kdy
příjmy převyšují související výdaje dle par. 18 odst. 6 ZDP v roce 2013 ve výši Kč 237 352,60
dále jsou připočteny daňově neuznatelné náklady – náklady na reprezentaci Kč 481 a odečteny
přijaté úroky – nejsou předmětem daně z příjmu ve výši Kč 1 508,63.
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 236 324,97 Kč.

27. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních
období
Pro tuto položku nemá účetní jednotka za rok 2013 náplň.

28. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a
výkazu zisku a ztráty
ROZVAHA:
Aktiva:
• samostatné movité věci a soubory movitých věcí – stálá aktiva, dlouhodobý hmotný
majetek, pořízený dlouhodobý hmotný majetek v roce 2003 - dataprojektor Sony VPLEX1, 1500ANSI, XGA, osobní automobil Škoda Fabia pořízený v roce 2013
• 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 nehmotného majetku (dataprojektor
pořízený v roce 2003) byly vypočítány dle metody rovnoměrného odpisování majetku (viz
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•

•

inventární karta majetku a Směrnice č. 4 - Odpisový plán organizace)
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 (hlavní účet 144 324 63 89 / 0800, podúčty 030031,
20036, 00035, FIO účet 2100152182/2010, FIO konto 2800152183/2010)
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. 2013, aktualizace účetního programu, předplacený
internet - podíl na r. 2013, NPO - stravenky.

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 2013 byl úhrn výnosových účtů vyšší než úhrn nákladových
účtů, tudíž společnost vykázala zisk ve výši Kč 237 352,60.
- 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 2013
- ostatní přímé daně – cizí zdroj, krátkodobý závazek vůči finančnímu úřadu, odvody na daň
z hrubých mezd zaměstnanců za prosinec 2013
- jiné závazky – krátkodobý závazek vůči zaměstnancům, výplata čistých mezd
zaměstnancům za prosinec 2013, krátkodobé závazky vůči Kooperativě (zákonné pojištění
zaměstnanců) za 4. čtvrtletí roku 2013
- výdaje příštích období – cizí zdroj, služby za r. 2013
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
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•
•
•
•
•
•
•

ostatní služby – náklady na komunikační služby (telekomunikační poplatky, internetové
poplatky), poštovné, tisk a osvit, grafickou přípravu, vložné na semináře a školení,
autoprovoz, nájemné, stravování, ubytování, audit, konzultace, doprava aj.
mzdové náklady – hrubé mzdy zaměstnanců, dohody o provedení práce
zákonné sociální pojištění – náklady na zdravotní a sociální pojištění placené
zaměstnavatelem za zaměstnance
zákonné sociální náklady – náklady zaměstnavatele na stravné zaměstnanců (55 %
z pořizovací hodnoty stravovacích poukázek),
ostatní daně a poplatky – ostatní náklady hlavní činnosti, kolky, dálniční známka aj.
jiné ostatní náklady – ostatní náklady hlavní činnosti, zákonné sociální pojištění, bankovní
poplatky, aj.
poskytnuté členské příspěvky - náklady na úhradu členského příspěvku do sítě Pavučina,
Líska, STEP.

Výnosy:
• tržby z prodeje služeb – tržby za vlastní výkony, zakázky jednotlivých objednatelů (AOPK
Praha, ZO ČSOP Bílé Karpaty 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 běžného účtu vedeného u České spořitelny, pobočka Veselí nad Moravou,
včetně jednotlivých podúčtů (20036, 30031, 00035), FIO a.s.
• přijaté příspěvky – přijaté příspěvky (Nadace Partnerství – Průvodcovství.)
• provozní dotace – přijaté provozní dotace (Město Veselí nad Moravou, MMR,
Jihomoravský kraj, Úřad práce) s předem určeným předmětem plnění (podpora
ekologických výukových programů, dotace na informační, poradenskou a další činnost
společnosti.

29. Přehled přijatých darů

32. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních
období
Výsledek hospodaření účetního období roku 2012 byl po schválení účetní závěrky auditorem
zisk ve výši Kč 2 219,75 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. 2013 tyto splatné závazky:
- pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti a závazky
veřejného zdravotního pojištění Kč 34 130,- výše daňových nedoplatků evidovaných u místně příslušného finančního orgánu - Kč 5 355,Výše uvedené závazky byly v řádném termínu vyrovnány a k okamžiku vyhotovení účetní
závěrky již nejsou evidovány.

35. Okamžik sestavení účetní závěrky:

Účetní jednotka nepřijala v roce 2013 žádný dar, pro tuto položku nemá náplň.

30. Přehled poskytnutých darů

Ve Veselí nad Moravou dne 9. května 2014
Sestavil: H. Pechalová

Účetní jednotka neposkytla v roce 2013 žádný dar, pro tuto položku nemá náplň.

31. Přehled o veřejných sbírkách
Účetní jednotka v roce 2013 neprováděla žádné veřejné sbírky, pro tuto položku nemá náplň.
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……………………………….
Marie Petrů, DiS.
ředitelka
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