VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2008

Český svaz ochránců přírody
Základní organizace 58/06 Bílé Karpaty
Veselí nad Moravou

1. ÚVOD
Hlavní úsilí v roce 2008 bylo věnováno pracím na projektu „Syntéza poznatků o stavu
biodiverzity travních porostů v CHKO Bílé Karpaty s cílem vytvoření metodiky pro
zachování biodiverzity tohoto ekosystému“, financovaného z programu Výzkum a vývoj
(VaV) Ministerstva životního prostředí. Zmíněný projekt, jehož jsme hlavním řešitelem, začal
v roce 2007 a potrvá do roku 2011. Nejvýznamnějším přínosem projektu za uplynulý rok je
vydání populárně-vědecké monografie Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White
Carpathian Mountains).
Dále v loňském roce úspěšně skončil projekt „Zachování biologické rozmanitosti v pohoří
Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování
Evropského společenství“, na němž jsme se podíleli jako spoluřešitelé. K dalším aktivitám
patří činnost pozemkového spolku, výroba a prodej regionální travinobylinné směsi, péče o
genofondový sad ve Velké nad Veličkou aj.
Na řešení většiny projektů se podílely Správa CHKO Bílé Karpaty a Vzdělávací a
informační středisko (VIS) Bílé Karpaty, o.p.s. (ČSOP Bílé Karpaty je jedním ze tří
zakladatelů této obecně prospěšné společnosti), spoluřešiteli současného projektu VaV jsou
také Masarykova univerzita Brno a Univerzita Palackého v Olomouci. Všem jmenovaným
touto cestou děkujeme za spolupráci.

ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY
Základní organizace 58/06 Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel./Fax.: 518 324 792, 518 322 545
e-mail: csop@bilekarpaty.cz
Internet: http://www.bilekarpaty.cz/csop/
IČ: 47895497
DIČ: CZ47895497
Česká spořitelna Veselí nad Moravou
Bankovní spojení: 144 278 53 99 / 0800
Členové ZO ČSOP Bílé Karpaty v roce 2008:
Mgr. Katarína Devánová
PhDr. Petr Dolejský
Mgr. Karel Fajmon
Ing. Jiřina Gaťáková
Ing. Bohumil Jagoš
Ing. Jan Willem Jongepier
RNDr. Ivana Jongepierová
Mgr. Jiří Němec
Pavel Petrů
Marie Petrů, DiS.
Mgr. Radka Piknerová

Ing. Zbyněk Piro
Ing. Hana Poková
David Prachař
Petr Říha
Jitka Říhová
Mgr. Martin Slanina
Ing. Václav Tetera, CSc.
Ladislav Tomčala
Vladislav Tomšej
Jaroslava Tomšejová
PhDr. Vít Trachtulec

Členové Karpaťáčku – 8 mladých ochránců přírody
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2. ÚDRŽBA KRAJINY
Pozemkový spolek Čertoryje
V rámci Pozemkového spolku Čertoryje jsou získávány právní vztahy k pozemkům, jejichž
údržbu naše organizace zajišťuje nebo se na jejich údržbě podílí. Naše aktivity z NPR
Čertoryje se postupně rozšířily o další území, a to i mimo CHKO Bílé Karpaty. Nyní
vlastníme věcná práva k 352,3929 ha pozemků.
Lokalita
Čertoryje
Jazevčí
Porážky
Zahrady pod Hájem
Malá Vrbka – Výzkum
Rokytnice
Rybníky (k. ú. Blatnice
p. Sv. Ant.)
Celkem

Vlastnictví
0,6805

Věcná břemena

Nájem
165,6297
0,7622
3,6322
31,4715
4,3183

2,3952

Smlouvy
o spolupráci
141,8033

1,7

Celkem
308,1135
0,7622
3,6322
31,4715
4,3183
2,3952
1,7
352,3929

Tab. 1. Právní vztahy k nemovitostem v Pozemkovém spolku Čertoryje k 31. 12. 2008
(čísla vyjadřují plochu v hektarech)
Údržbu NPR Čertoryje v k. ú. Kněždub a
Tvarožná Lhota v roce 2008 provedli soukromí
zemědělci F. Žák, P. Říha ze zemědělských
dotací a akciová společnost Žerotín z programu
péče o krajinu (PPK). Údržbu NPR Zahrady pod
Hájem provedli M. Švrček a L. Tomčala.
Lokality Výzkum u Malé Vrbky a Rybníky u
Blatnice pod Svatým Antonínkem ošetřil P. Říha
z PPK. Pokosení pozemků v Rokytnici zajistila
obec, v NPR Jazevčí a NPR Porážky pak
uživatelé okolních pozemků.
Ve spolupráci se Správou CHKO Bílé
Karpaty pokračovaly výkupy pozemků. Několik
nových pozemků se podařilo získat do nájmu
Pozemkového spolku Čertoryje.
Ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty vedli
členové naší organizace od konce dubna do
konce září několik exkurzí do NPR Čertoryje,
NPR Porážky a NPR Zahrady pod Hájem,
kterých se zúčastnili zájemci z celé republiky i
zahraničí.
Zodpovědný řešitel: RNDr. Ivana Jongepierová
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Přiveď ovečku do Bílých Karpat

Cílem této akce bylo zlepšit současný stav krajiny Bílých Karpat a dosavadní péči o zdejší
chráněná území. Program byl v roce 2002 připraven společně se soukromým zemědělcem
Františkem Žákem z Poteče a jeho synem Janem Žákem z Rudimova. K chovu bylo vybráno
stádo ovcí masného plemene Romney Marsh, které je přizpůsobeno celoročnímu pobytu pod
širým nebem.
Patnácti vlastníkům v roce 2008 skončila nájemní smlouva a k dalšímu prodloužení
vzhledem ke stáří ovcí již nedošlo. V současné době je naší snahou udržet kvalitní stádo o
velikosti 120 kusů ovcí různé věkové struktury. S následným odprodejem jehňat jednotlivým
subjektům však již nepočítáme.

Zodpovědný řešitel: Jitka Říhová

Tvorba regionální semenné směsi pro obnovu luk
V roce 2008 bylo zatravněno 24,25 ha na 5 lokalitách (Bojkovice-Ústko, Boršice, Komňa,
Korytná-Březí, Rudimov).
Pěstování semen bylinných komponent opět zajistili manželé Ocelíkovi z Hrádku u
Slavičína. Pět druhů bylin bylo pokusně zaseto na záhumence pana Tomeše v Hrubé Vrbce
s cílem kartáčové sklizně semen. Pan Vachůn z Velké nad Veličkou sklidil bohatou úrodu
sveřepu vzpřímeného a kostřavy žlábkaté. Na podzim byly uživatelem sousedního pole
neoprávněně rozorány matečné porosty v Radějově, rozhodli jsme se je však dále
neobnovovat.
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Velmi úspěšná byla kartáčová sklizeň, kterou bylo získáno 301,3 kg osiva. Kromě
červnové sklizně byla vyzkoušena i sklizeň podzimní, kterou byly získány především byliny.
druh
kostřava červená Táborská
lipnice luční
ovsík vyvýšený ´Rožnovský´
poháňka hřebenitá
psineček obecný
sveřep vzpřímený
kostřava žlábkatá
trojštět žlutavý
směska z kombajnu
bylinná směs z kombajnu

množství
(kg)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
490,050
247,430
0,000
859,200
8,500

bílojetel bylinný
hrachor širolistý
jetel červenavý
jetel horský
kručinka barvířská
štírovník růžkatý
tolice srpovitá
úročník bolhoj
vičenec ligrus

3,900
9,670
8,900
0,000
1,450
0,000
4,500
2,250
6,000

druh
bukvice lékařská
černohlávek obecný
hvozdík kartouzek
chrastavec kitaibelův
chrpa čekánek
chrpa luční
jitrocel prostřední
kopretina bílá
kopretina chocholičnatá
orlíček obecný
máchelka srstnatá
prvosenka jarní
řepík lékařský
svízel syřišťový
šalvěj luční
šalvěj přeslenitá
kozinec cizrnovitý
třezalka tečkovaná
tužebník obecný
zvonek broskvolistý
zvonek klubkatý

množství
(kg)
2,150
2,950
1,300
2,950
8,150
8,060
3,050
2,950
14,200
2,600
0,950
0,250
3,550
4,650
12,700
6,450
3,250
4,900
8,125
0,350
3,140

Tab. 2. Inventura osiva ke dni 31.12.2008.
Téma obnovy luk a tvorby regionální travinobylinné směsi bylo prezentováno při několika
přednáškách a exkurzích:
Odborné přednášky I. Jongepierové:
18. 3. 2008 – FSS MU Brno
20. 3. 2008 – Univerzita III. věku Olomouc
3. 4. 2008 – Zemědělská univerzita Praha-Suchdol
15.–16. 5. 2008 – Setkání botaniků AOPK ČR (+ terénní exkurze po zatravněných plochách)
27. 5. 2008 – Biologická fakulta JU České Budějovice
1. 9. 2008 – Biologická fakulta JU České Budějovice
21. 11. 2008 – Kurs Restoration ecology na biologické fakultě JU České Budějovice
Odborné exkurze:
22. 5. 2008 – NPR Čertoryje (studenti Přf UK
Praha)
5. 6. 2008 – NPR Čertoryje (studenti Přf Olomouc
+ Univerzity Postupim)
14. 6. 2008 – NPR Porážky (KNNV Holandsko)
Zodpovědný řešitel: Ivana Jongepierová
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Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin
V průběhu roku probíhaly udržovací práce v genofondovém sadu v NPR Zahrady pod
Hájem ve Velké nad Veličkou a vysazených stromků na Výzkumu v Malé Vrbce, které
zahrnovaly zimní prořezávku a tvarovací řez, kosení trávy, mulčování okolo stromů, sběr
ovoce, provádění nahlášených exkurzí aj. Na jaře 2008 byla genofondová plocha přihlášena
do zemědělských dotací jako ekologický sad.
V průběhu roku byly jako již tradičně zorganizovány dvě praktické ukázky správné údržby
stromů:
• 15.
březen
–
Jarní
řez
v genofondovém sadu ve Velké nad
Veličkou. Výchovný a udržovací řez
ovocných stromů, stejně jako další
ovocnářské praktiky, předvedli prof.
V. Řezníček a pan L. Tomčala.
• 23. srpen – Letní řez v genofondovém
sadu ve Velké nad Veličkou. V rámci
Biodožínek, konaných u příležitosti
Ozvěn Horňácka ve Velké nad
Veličkou, bylo uspořádáno setkání
věnované starým odrůdám. Po ukázce
letního řezu ovocných dřevin a
vysvětlení, proč se řez provádí a jaké jsou jeho zákonitosti a pravidla, došlo také na
ochutnávku sušeného i čerstvého ovoce, včetně kořalek z různých odrůd ovocných plodin.
Ačkoli tyto akce probíhají každoročně téměř deset let, zájem o ně neustává. Někteří
účastníci přicházejí každoročně a přímo na místě konzultují svoje dotazy ohledně pěstování a
řezu ovocných dřevin, starých odrůd ovoce a další ovocnářské problematiky.

Finanční zdroj: AOPK, SZIF.
Zodpovědný řešitel: Ladislav Tomčala
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3. ODBORNÉ PROJEKTY
Syntéza poznatků o stavu biodiverzity travních porostů v CHKO Bílé Karpaty
s cílem vytvoření metodiky pro zachování biodiverzity tohoto ekosystému (VaV
SP/2d3/54/07)
Cílem tohoto projektu,
zahájeného v roce 2007, je
doplnění chybějících údajů o
rozšíření vybraných druhů
cévnatých rostlin a živočichů
v Bílých Karpatech a vlivu
různých způsobů managementu
(především mozaikovitosti a
doby seče) na vybrané druhy
rostlin a živočichů i celá travinobylinná společenstva za účelem zhodnocení vztahů a
trendů: 1) v rostlinných společenstvech lučních biotopů a
jejich prostředí, 2) ve vybraných indikačních skupinách
živočichů lučních biotopů a jejich prostředí, 3) v druhovém složení společenstev různých
taxonomických skupin lučních organismů. Na základě komplexních analýz budou vypracovány zásady managementových opatření pro jednotlivá travní společenstva i jednotlivé
ohrožené druhy rostlin a živočichů vázaných na travní porosty v CHKO Bílé Karpaty.
Spoluřešiteli tohoto projektu jsou MU Brno, UP Olomouc a Správa CHKO Bílé Karpaty.
Podílí se na něm také mnoho dalších odborníků – botaniků a zoologů.
V rámci projektu byly v roce 2008 na
čtyřech lokalitách (NPR Čertoryje, ochranné
pásmo NPR Javorina, PR Hutě, PP Kaňoury)
založeny trvalé plochy za účelem sledování
vlivu jednoročního nepokosení na luční
vegetaci. Během června bylo na každé lokalitě v bloku se šachovnicovým uspořádáním rozmístěno deset trvalých ploch o
velikosti 1,5 × 1,5 m, na nichž byl zároveň

zaznamenán výchozí stav (metodou fytocenologického snímkování v procentické škále). Uvnitř těchto ploch byly zvlášť vytyčeny
a zapsány také plošky o velikosti 0,5 × 0,5 m.
Začátkem července bylo vždy pět ploch na
lokalitě pokoseno (kontrolní plochy) a pět
ponecháno do příštího roku ladem (plochy
s pokusným zásahem).
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Další částí projektu bylo sledování vybraných lučních
lokalit s ohledem na více taxonomických skupin – cévnaté
rostliny, rovnokřídlí, denní a noční motýli, střevlíkovití
brouci a další pozemní bezobratlí živočichové. Ti byli
odchytáváni do zemních pastí, které byly toho roku
rozmístěny na jedenácti lokalitách a vybírány byly přibližně
v jednoměsíčních intervalech.
Zahájeno bylo rovněž sledování vlivu mozaikovité seče
na diverzitu lučních bezobratlých živočichů, přičemž
součástí mozaiky bylo také ponechání nepokosených pásů.
Za modelovou lokalitu bylo zvoleno ochranné pásmo NPR
Čertoryje, kde byla použita mozaikovitá seč (některé plochy
byly sečeny do konce května, některé do poloviny července,
některé do konce srpna a
některé toho roku vůbec).
Srovnávací (kontrolní) plochou byla místa patřící do většího
bloku sečeného v jednom termínu (do poloviny července) na
stanovištích sklonem, orientací i vegetací podobných
pokusným plochám. Vzhledem k opakování (každá varianta
včetně kontroly měla 3–4 opakování) bylo dohromady
studováno 18 plošek, na nichž bylo zapsáno také druhové
složení cévnatých rostlin včetně odhadu jejich abundance
(třístupňová škála). Sběr bezobratlých smýkáním proběhl ve
čtyřech termínech od května do září – před každou plánovanou
sečí a po poslední seči. Vzorky jsou ve zmraženém stavu
uchovávány v Entomologickém oddělení Moravského
zemského muzea v Brně, kde budou postupně též zpracovány.
Samostatnou částí projektu byla příprava knihy Louky
Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian
Mountains), která vyšla v závěru roku 2008. Podílelo se na ní
73 autorů z řady univerzit, muzejí a vědeckých institucí i
pracovníci Správy CHKO Bílé Karpaty. Tato monografie
podává přehled současných poznatků o lučních společenstvech
Bílých Karpat – od historie, přes botaniku, zoologii a výsledky
výzkumných projektů. Jejím cílem je nejen upozornit na
nutnost ochrany těchto společenstev, ale jsou zde prezentovány
i nejvhodnější způsoby managementu. Pro zájemce ze
zahraničí je podstatná část každé stránky přeložena do
angličtiny, včetně popisů fotek, grafů a tabulek. Jde o
celobarevnou publikaci formátu A4.
Recenzenti: prof. RNDr. Karel Prach, Csc., RNDr. Ladislav
Miko, Ph.D., doc. Ing. Milan Králíček, Csc.
Doporučená citace: JONGEPIEROVÁ I. [ed.] (2008): Louky Bílých Karpat (Grasslands of
the White Carpathian Mountains). – ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp.
[ISBN 978-80-903444-6-4.]
Finanční zdroj: MŽP
Zodpovědný řešitel: Ivana Jongepierová
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Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat
v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování
Evropského společenství
V loňském roce byl ukončen tříletý
projekt (2006–2008) „Karpatské louky“,
financovaný ze zdrojů Rozvojového
programu spojených národů – Fondu
životního prostředí, jehož byla ZO ČSOP
Bílé Karpaty významným projektovým
partnerem.
Cílem projektu bylo doložit, jaký je stav
druhové rozmanitosti trvalých travních
porostů ve dvou chráněných krajinných
oblastech v pohoří Karpat v České
republice, a to v Beskydech a v Bílých
Karpatech a zjistit, jaké dopady přinášejí
nové finanční nástroje Evropské unie
vynakládané na její zachování. V průběhu
projektu bylo posuzováno, zda současné
podpory ze zdrojů Evropského společenství
jsou správně orientovány, aby zajistily
nejen udržitelný rozvoj venkova, ale také
vyrovnaly dodatečné náklady spojené s
potřebnou péčí o travní porosty s vysokou
druhovou rozmanitostí. Dalším cílem, který
vyplynul z dílčích výsledků projektu, bylo
navrhnout, jak podpořit drobné zemědělce a
jejich šetrné hospodaření, protože se ukázali
být zásadními nositeli biodiverzity.
ZO ČSOP Bílé Karpaty zajišťovala po celou dobu projektu naplňování následujících
projektových aktivit:
i. Průzkum horských trvalých travních porostů v CHKO Bílé Karpaty
ii. Stanovení prioritních stanovišť horských trvalých travních porostů pro záchovnou péči
a obhospodařování
iii. Pravidelný monitoring biologické rozmanitosti trvalých travních porostů, jakož i
hospodářských přínosů pro majitele pozemků
iv. Analýza údajů získaných z monitoringu, tak aby se zkontroloval soulad s cíli péče a
obhospodařování
v. Výroční publikace o stavu biologické rozmanitosti a ekologicky udržitelném
hospodářském využívání horských trvalých travních porostů včetně výsledků
monitoringu a doporučených změn obhospodařování
Výsledků projektu byly shrnuty v závěrečné publikaci, na jejímž zpracování se podílela
řada odborníků z oblasti botaniky, zoologie, ochrany přírody, zemědělství, marketingu a
ekonomiky. Publikaci si můžete prohlédnout nebo stáhnout v elektronické podobě na našich
stránkách nebo v tištěné podobě objednat u FOA, Nadačního fondu pro ekologické
zemědělství.
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Lze jen doufat, že výsledky projektu budou
zohledněny ve státní zemědělské politice k
prosazení nových návrhů dotačních a podpůrných
programů pro zemědělce hospodařící na trvalých
travních porostech v Karpatech i ostatních horských
oblastech České republiky, což bylo také jedním z
cílů tohoto projektu.

Finanční zdroj: UNDP-GEF
Zodpovědný řešitel: Zbyněk Piro

Odborné práce pro Jihomoravský kraj
V roce 2008 byl pro JmK zpracován Plán
péče o PP Nad Vápenkou a inventarizační
průzkum PP Hloží (k. ú. Velká nad Veličkou),
na kterém se podíleli manželé Jongepierovi a
K. Fajmon.

Odborné práce pro Správu CHKO
Bílé Karpaty
Naše organizace s podílela na přípravě
plánu péče o NPP Váté písky. A. Bartošová
zpracovala na základě svých dlouholetých
výsledků z trvalých ploch s různým
managementem části týkající se údržby území
z hlediska vegetace i zvláště chráněných
druhů rostlin. Kromě toho zde naše
organizace zajistila také hubení populací
invazního zlatobýlu obrovského.
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4. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A OSVĚTA
Proč ne smrk
V roce 2007 byla naší organizací připravena putovní výstava, jejímž cílem bylo seznámit
širokou veřejnosti s přirozenými lesními ekosystémy, jejich významem pro biodiverzitu,
ekologickou stabilitu a v neposlední řadě i srovnání těchto společenstev s jehličnatými
monokulturami. Na 10 panelech o rozměrech 950 × 1200 seznamuje s životním cyklem lesa,
jednotlivými lesními společenstvy, jejich ohrožením, typickými druhy rostlin, zvířat a hub.
V roce 2008 byla tato výstava na dva měsíce zapůjčena organizaci Tradice Slovácka do
Blatničky a na 14 dní Městu Hodonín.

Informační panel
Na jaře 2008 byl na rekultivovavé
skládce Vranovy žleby v Bojkovicích
instalován panel, který seznamuje
s průběhem rekultivačních prací včetně
výsevu regionální semenné směsi.
Graficky panel připravil D. Jongepier.

Časopis Bílé-Biele Karpaty
I v loňském roce jsme se podíleli na jeho přípravě.
Byla vydána dvě čtyřiadvacetistránková čísla s barevnou
obálkou v nákladu 1 250 kusů.
Zodpovědný řešitel: Jan W. Jongepier

Další aktivity probíhaly prostřednictvím VIS Bílé Karpaty.
Bylo odučeno 446 výukových
programů pro více než 7,6 tisíce
dětí, byly uspořádány vzdělávací
semináře pro pedagogy a uskutečnilo se několik terénních
exkurzí pro základní a střední
školy i veřejnost včetně exkurzí
k ekozemědělcům. Každý měsíc
od září do dubna probíhaly cestopisné večery. Vydáno bylo
několik nových informačních letáků a instalovány naučné panely
– viz www.bilekarpaty.cz/vis.
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Kroužek Karpaťáček
Kroužek mladých ochránců přírody se v průběhu školního roku 2007/2008 pravidelně
scházel každý čtvrtek na dobu dvou hodin, a to v počtu 8 členů. V dalším školním roce se
však nepodařilo sehnat dostatek zájemců.
Na jaře 2008 byly pro děti uspořádány 2 akce – Návštěva hvězdárny ve Veselí nad
Moravou (16. 5.) a Výprava za včelařem (12. 6.) do Velké nad Veličkou.

5. PODĚKOVÁNÍ

Náš dík za finanční nebo odbornou pomoc však patří i všem dalším organizacím či
jednotlivcům, se kterými jsme v loňském roce spolupracovali:
Ministerstvo životního prostředí ČR,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Jihomoravský kraj
Masarykova univerzita Brno
Město Veselí nad Moravou
ZO ČSOP Jalovec, Horní Němčí
ČSOP – CDM
Botanický ústav AV ČR Třeboň

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ústřední výkonná rada ČSOP
FOA – Nadační fond pro ekologické zemědělství
Univerzita Palackého Olomouc
Státní zemědělský a intervenční fond ČR
ZO ČSOP Bzenecko, Bzenec

Kozjanski park ze Slovinska
Národní muzeum, Praha

OSEVA PRO s.r.o. Výzkumný stanice travinářská, Zubří
AGG, s.r.o., Veselí nad Moravou
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6. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008
ROZVAHA (bilance)
nevýdělečných organizací sestavená k 31. 12. 2008
(v tisících Kč na 2 desetinná místa)

AKTIVA
k 1.1. k 31.12.
A. DLOUHODOBÝ MAJETEK 2438,63 2323,53

PASIVA
A. VLASTNÍ ZDROJE

k 1.1. k 31.1.2
4100,65 4266,08

I. Dlouhodobý nehmotný majetek
Software

I. Jmění
Vlastní jmění

4139,92 4055,70
4139,92 4055,70

86,78
86,78

86,78
86,78

II. Dlouhodobý hmotný majetek 3700,59 3700,71
Pozemky
93,69 93,69
Budovy, haly a stavby
3389,18 3389,18
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
217,72 217,84
III. Dlouhodobý finanční majetek
Finanční majetek

30,00
30,00

30,00
30,00

IV. Oprávky
--1378,74-1493,96
Oprávky k dlouhodobému majetku -1378,74-1493,96
B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK 1888,74 2113,61
I. Zásoby
Zboží na skladě a v prodejnách

670,48 727,79
670,48 727,79

II. Pohledávky
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Nároky na dotace

312,77 378,74
295,38 291,54
17,38 18,75
0,00 68,45

III. Krátkodobý finanční majetek 898,92 1007,08
Pokladna
145,47 43,66
Ceniny
0,97
0,48
Bankovní účty
752,49 962,94
IV. Jiná aktiva
Náklady příštích období
Aktiva celkem

6,57
6,57

0,00
0,00

4327,37 4437,14

II. Výsledek hospodaření
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, ztráta
minulých let

-39,27 210,38
x
210,38

B. CIZÍ ZDROJE

226,72 171,06

-39,27

x

0

0

I. Rezervy

0,00

0,00

II. Dlouhodobé závazky

0,00

0,00

III. Krátkodobé závazky
129,89 169,06
Dodavatelé
46,90
8,07
Zaměstnanci
13,90 68,69
Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního
pojištění
11,09 11,13
414,29
Ostatní přímé daně
2,06
9,69
Daň z přidané hodnoty
47,98 15,45
Jiné závazky
-6,46 33,89
Dohadné účty pasivní
14,41 22,14
- Peníze 23,36
IV. Jiná pasiva
15,41
2,00
Výdaje příštích období
2,00
2,00
Výnosy příštích období
94,83
0,00
- Peníze 23,36
Pasiva celkem
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4327,37 4437,14

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY
nevýdělečných organizací sestavený k 31. 12. 2008
(v tisících Kč na 2 desetinná místa)

VÝNOSY

NÁKLADY

I. Tržby za vlastní výkony a zboží
Tržby za vlastí výrobky
63,82
Tržby z prodeje služeb
389,65
Tržby za prodané zboží
539,28

992,75

I. Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboří

104,71
86,09
312,66

II. Změny stavu vnitroorg. zásob
Změna stavu výrobků
57,88

57,88

II. Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

30,89
106,45
0,00
2061,44

III. Aktivace
IV. Ostatní výnosy
Úroky
Kurzové zisky
Jiné ostatní výnosy

0,00
15,81
7,87
45,09

68,77

V. Tržby z prodeje majetku

0,00

VI. Přijaté příspěvky
Přijaté přís. m. org. složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Členské příspěvky

638,37

VII. Provozní dotace
Provozní dotace

0,00
633,17
5,20
2555,87

Výnosy celkem

2555,87

4313,64

Výsledek hospodaření před zdaněním

210,38

Daň z příjmu
Výsledek hospodaření po zdanění

0
210,38

III. Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
IV. Daně a poplatky
Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady

728,68
114,55
12,30
1,00

503,46

2198,78

855,53

1,00
17,24

0,00
17,24

VI. Odpisy, prodaný majetek
Odpisy DM
115,23

115,23

VII. Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté příspěvky m org.sl. 405,22
Poskytnuté členské příspěvky
6,80

412,02

VIII. Daň z příjmu

0,00

Náklady celkem

4103,26

Z toho hospodářská činnost:
VÝNOSY hospodářské činnosti

NÁKLADY hospodářské činnosti

I. Tržby za vlastní výkony a zboží
Tržby z prodeje služeb
119,38

119,38

Výnosy celkem

119,38

Výsledek hospodaření před zdaněním

- 3,03

Daň z příjmu
Výsledek hospodaření po zdaněním

0
- 3,03

I. Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie

0,17
33,77

II. Služby celkem
Opravy a udržování
Ostatní služby

10,06
55,00

VI. Odpisy, prodaný majetek
Odpisy DM
23,40
Náklady celkem

Sestavila: Jitka Říhová
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33,94

65,07

23,40
122,41

Komentář k hospodaření
ROZVAHA
V aktivách jsou nejvýznamnější položkou stavby, dále pak pozemky, samostatné movité
věci, software a ostatní finanční majetek, dále pak oprávky k tomuto majetku. Krátkodobý
majetek tvoří zásoby zboží a finanční majetek, který je veden na bankovních účtech u České
spořitelny a ČNB a v pokladně. Velkou část pohledávek tvoří odběratelé za prodané výrobky
a zboží.
Pasiva jsou tvořena z vlastních zdrojů – jmění, kde je účtován podíl odpisů z majetku
vztahujících se k dotaci. Krátkodobé závazky – zaměstnanci, závazky k institucím sociální a
zdravotní pojištění, ostatní přímé daně byli v době tisku výroční zprávy uhrazeny. Velká část
pohledávek za odběratele zůstává v době tisku nezaplacena. Dohadné účty pasivní se týkají
nákladů na elektřinu, vodu, plyn a telekomunikace vztahující se k roku 2008.
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY
Největší část výnosů v roce 2008 tvořily finanční prostředky získané na realizaci různých
činností, projektů a akcí tj. poskytnuté dotace na Výzkum a vývoj od Ministerstva životního
prostředí ČR a dále prostřednictvím ÚVR ČSOP a CDM ČSOP od MŽP ČR a MŠMT ČR,
Jihomoravského kraje a SZIF. Dále pak výnosy z vlastní činnosti jsou tvořeny realizací
zakázek od různých organizací a prodejem zboží.
Největší část nákladů v roce 2008 tvoří služby, osobní náklady, spotřeba materiálu a
energie, které byly z velké části použity k realizaci projektů. Stejně tak ostatní náklady souvisí
s realizací projektů a na správu a řízení organizace.
V roce 2008 byl z osobních nákladů placen průměrný evidenční přepočtený počet
zaměstnanců v HPP 1,67. Průměrný evidenční počet v HPP ve FO za rok 2008 je 3,16.
S 37 pracovníky byly uzavřeny dohody o provedení práce.
Organizace provozovala hospodářskou činnost formou nájmu nemovitosti a reklamy
Organizace je od 1. 9. 2006 stala plátcem daně z přidané hodnoty.
Ověření účetní závěrky auditorem
Dne 26. 3. 2009 proběhlo ověření účetní závěrky k 31. 12. 2008 auditorem Ing. Josefem
Bučkem, číslo dekretu 1378 s výrokem, že účetní závěrka podává ve všech významných
ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního jmění, finanční situace a zdroje krytí
stálých a oběžných aktiv.
Ověření čerpání finanční prostředků na projekt na Vědu a Výzkum auditorem
Dne 26. 3. 2009 proběhlo ověření čerpání finančních prostředků auditorem Ing. Josefem
Bučkem, číslo dekretu 1378 na projekt z MŽP ČR: VaV/SP2d3/4/07 s výrokem, že Přehledy
čerpání nákladů projektů a související dokumentace je ve shodě s podmínkami MŽP a
Nařízením vlády č.461/2002 Sb.
Kopie zprávy auditora k účetní závěrce:
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