Výroční
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2017

Poděkování
Za finanční podporu v roce 2017 děkujeme:
Evropské unii; Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy; Jihomoravskému kraji;
Ministerstvu životního prostředí; Státnímu fondu životního prostředí; statutárnímu
městu Brnu a jeho městským částím; Zebra Technologies; Českomoravskému
cementu, a.s.; společnosti Kámen Zbraslav a.s.; Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR;
ZO ČSOP PS Hády; obci Kobylnice; Fóru dárců a individuálním dárcům.
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O Rezekvítku

Rezekvítek, z. s. je nezisková organizace zabývající se ekologickou výchovou a ochranou
přírody od roku 1991.
Prohlubujeme vztah a úctu k přírodě a životnímu prostředí. Propojujeme praktickou
ochranu přírody se vzděláváním a prožitkem.

Během let se činnost Rezekvítku ustálila na několika
základních oblastech:

!
Péče o přírodu - péče o chráněná a významná území,
rekultivace vytěžených lomů, zapojování dobrovolníků do
péče o přírodu
!
Pro školy - interiérové a terénní výukové programy, exkurze
na chráněná území, vzdělávání pedagogů
!
Akce pro děti, mládež a veřejnost - vzdělávací exkurze na
chráněná území a další zajímavá místa, tvořivé i naučné
akce pro seniory, příměstské tábory a víkendové akce pro
děti a mládež
!
Tvůrčí centrum Rezekvítku - tvorba publikací, metodických
materiálů a výukových pomůcek, E-Obchůdek a Půjčovna
pomůcek
!
Ředitelství a koordinace projektů

2

Pro školy
Vzdělávání žáků
V roce 2017 Rezekvítek uskutečnil celkem 218 vzdělávacích akcí pro žáky škol a zúčastnilo se
jich 4591 účastníků (z toho 227 pedagogů a 4364 žáků). Mezi vzdělávací akce pro školy jsou
započítány jak částečně dotované, tak i účastníky zcela hrazené výukové programy či jiné
vzdělávací aktivity. Patří sem výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ, osvětové akce Den Země a Den
stromů, a také aktivity zaměřené na chráněná území v Brně a okolí.
V roce 2017 bylo v nabídce pro školy celkem 28 výukových programů. Z toho je 17 programů
interiérových, ty realizují naši lektoři přímo ve školách. Terénních programů je v nabídce 11
(9 VP + 2 terénní praktika). Kromě toho nabízíme možnost školám provést zážitkovou exkurzi
do chráněných území (PP Medlánecké kopce, PR Kamenný vrch, CHÚ na území Hádů) nebo si
vyzkoušet práce na údržbě těchto území v rámci aktivity Děti pečují o přírodu.
ŠKOLY

typ aktivity

žáci

učitelé

akce

výukové programy

VP Rezekvítku

3162

168

160

hromadné akce

Den Země a Stromů

1006

50

50

Exkurze a péče o CHÚ
celkem

Děti pečují o přírodu

196

9

8

4364

227

218

Environmentální výukové programy byly od října 2016 do srpna 2017 finančně podpořeny
MŽP a SFŽP v rámci projektu „Hravě v lavici i trávě“.
Aktivita „Děti pečují o přírodu“ byla v roce 2017 finančně podpořena statutárním městem
Brnem.
Aktualizovali jsme letáček s nabídkou vzdělávacích aktivit pro školy, byl vytištěn a zaslán
školám v Jihomoravském kraji.
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Vzdělávání pedagogů
V rámci vzdělávání pedagogů jsme v roce 2017 měli poměrně pestrou činnost. Realizovali jsme
tentokrát krátkodobé i dlouhodobé akce.

Krátkodobé
 Realizovali jsme Metodické semináře na využívání Krabice jehličí a Krabice vody (dva se konaly
v Brně, jeden v Mikulově).
!
Lektorky Rezekvítku přednášely v rámci Specializačního studia pro koordinátory EVVO ve
školách ve Středočeském kraji na téma Metodika využívání originálních pomůcek
v environmentální výchově a vzdělávání.
!
a další
Dlouhodobé
 Rezekvítek je partnerem projektu “Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových
kompetencí” (zkráceně EDUFORUM) s Masarykovou univerzitou v Brně a Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích. Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti
přírodních věd a odborného vzdělávání prostřednictvím spolupráce učitelů na ZŠ a SŠ
s oborovými didaktiky na VŠ a odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie. Rezekvítek
spolupracoval na výjezdní konference ve Valči a připravil jednodenní semináře na téma Životní
podmínky v různých biotopech (louka, les, potok, rybník) a přizpůsobení organismů těmto
podmínkám.
 Spolupracujeme s Gymnáziem Globe na projektu “Centra vzdělávání pro udržitelnou
budoucnost”. Každý měsíc připravujeme a realizujeme on-line setkání, tzv. webináře pro
učitele přírodovědných předmětů ZŠ i SŠ. V roce 2017 jsme připravili celkem 8 témat: Voda
kolem nás (Od zdroje ke sklenici vody); Růst, vývoj a podmínky života rostlin; Od semínka po
knížku; Svět pod lupou; Energie; Pohyb; Práce; Komunikace.
Rezekvítek je do roku 2020 akreditovanou vzdělávací institucí pro DVPP akreditace č.j.: MSMT26464/2014. Do 17. 7.2017 jsme měli akreditováno 7 typů vzdělávacích akcí.

Mezipředmětový seminář pro pedagogy
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Přehled dotačních
prostředků
poskytovatel
Statutární město Brno
(OŽP MMB)
Statutární město Brno
(OŽP MMB)

název projektu
Vánoční stromky - stromky pro
život 2017

Voda kolem nás

MŽP ČR

Voda kolem nás

Jihomoravský kraj

Plodiny včera a dnes

Statutární město Brno
(OSP MMB)

Plodiny včera a dnes

Statutární město Brno
(OZ MMB)

Plodiny včera a dnes

Statutární město Brno
(OŠMT MMB)
SFŽP ČR
Jihomoravský kraj
Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR
EU a MŠMT
EU a Úřad práce

osvětová akce, výsadby jedle bělokoré
praktická ochrana přírody pro žáky ZŠ a
firemní dobrovolníky
exkurze s vodní tématikou pro
veřejnost a metodické materiály o vodě
pro školy
exkurze s vodní tématikou pro
veřejnost a metodické materiály o vodě
pro školy
aktivizační dílničky pro seniory v
domovech o původu obilnin, ovoci a
zelenině
aktivizační dílničky pro seniory v
domovech o původu obilnin, ovoci a
zelenině
aktivizační dílničky pro seniory v
domovech o původu obilnin, ovoci a
zelenině
dílničky pro seniory s tématem bylin a
jejich využitím a účinky pro člověka

Děti pečují o přírodu

Statutární město Brno
(OŽP MMB)

Statutární město Brno
(OZ MMB)
Statutární město Brno
(MČ Brno-Nový
Statutární město Brno
(OK MMB)

účel

Zdravě a aktivně s bylinkami
Krátký film o přírodní rezervaci na
Kamenném vrchu

natočení filmu

kulturně vzdělávací akce (exkurze) pro
širokou veřejnost
krátkodobé i dlouhodobé
Akce Rezekvítku pro děti a mládež
environmentální programy pro děti a
v roce 2017
mládež, podpora dobrovolnictví
podpora environmentální výuky na
Hravě v lavici i trávě
školách
Dohoda o provádění opatření ke
PR Kamenný vrch, PP Medlánecká
zlepšení přírodního prostředí
skalka, PP Obřanská stráň
péče o přírodní a přírodě blízké biotopy
Revitalizace stepní louky v
a biotopy druhů uvedených v červených
sousedství PR Kamenný vrch
seznamech ve volné krajině
Společenství praxe - platforma pro rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti
rozvoj klíčových kompetencí
přírodních věd a odborného vzdělávání
Záruky pro mladé v JMK
zajištění odborné praxe
Sraz s duchem místa
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poskytnutá
částka
19.000 Kč
34.000 Kč
24.000 Kč

200.000 Kč

55.000 Kč

50.000 Kč

20.000 Kč
20.000 Kč
50.000 Kč
30.000 Kč
36.000 Kč
169.375 Kč
200.191 Kč
8.500 Kč
526.514 Kč
124.842 Kč

Akce pro
děti, mládež a veřejnost
Akce pro děti a mládež
V roce 2017 jsme pro děti a mládež (186 osob) uspořádali 8 jednodenních i vícedenních akcí,
které byly financované z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

17. – 18. 6.

Kameňáková brigáda (OŠMT MMB)

17. 6.

Den v Lesoparku (OŠMT MMB)

10. – 14. 7.

Příměstský tábor – Psí stopou (OŠMT MMB)

24. – 28. 7.

Příměstský tábor – Cesta do fantazie (OŠMT MMB)

31. 7. – 4. 8.

Příměstský tábor – Přátelé z pravěku (OŠMT MMB)

14. – 18. 8.

Příměstský tábor – Mravenčí dobrodružství (OŠMT MMB)

8. 12.

Předvánoční setkání dobrovolníků (OŠMT MMB)

15. – 17.12.

Vánoční koledování v Křižanově (OŠMT MMB)

Akce pro veřejnost
Díky finanční podpoře statutárního města Brna a Jihomoravského kraje jsme v roce 2017
mohli realizovat dva projekty, jejichž cílovou skupinou byli senioři:
Plodiny včera a dnes
Nový celoroční projekt podpořený statutárním městem Brnem, konkrétně Odborem sociální
péče (OSP MMB) a Odborem zdraví (OZ MMB) a Jihomoravským krajem. Do projektu byly
zapojeny 4 domovy seniorů (Koniklecova, Podpěrova, Vychodilova, Tábor), pro které jsme
připravili exkurzi do Jarošova mlýna a pro každý domov 3 tematické dílničky - obiloviny, ovoce
a zelenina. Exkurze a dílniček se zúčastnilo celkem 252 osob (senioři i zaměstnanci domovů). Na
závěrečné dílničce dostal každý účastník pracovní sešit, kde byla všechna témata a aktivity
shrnuty.
Zdravě a aktivně s bylinkami
Volné pokračování projektové aktivity z roku 2016, které v roce 2017 podpořilo statutární
město Brno (Odbor zdraví MMB). Tentokrát jsme zapojili 4 nové seniorské skupiny, pro které
jsme zrealizovali bylinkovou dílničku na téma bylinná mýdla a masti. Celkem se zúčastnilo 51
osob (seniorů a jejich koordinátorů).
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Vánoční stromky - stromky pro život
Tento již tradiční projekt koordinuje Rezekvítek. Jarní výsadba proběhla 8. dubna za spoluúčasti
zaměstnanců Lesů města Brna v lesích nedaleko lesních školek Svinošice.
Do předvánočního prodeje se zapojilo dalších 8 subjektů (Nadace Veronica, EkoCentrum Brno,
Lipka, YMCA, Ekoporadna Tišnovsko, Lesy města Brna a městská část Černovice a Žebětín).
Projekt se uskutečnil za finanční podpory statutárního města Brna.
Rezekvítek v roce 2017 uspořádal pro širokou veřejnost 14 jednodenních exkurzí, kterých se
zúčastnilo 159 osob. Akce byly finančně podpořeny statutárním městem Brnem, konkrétně
Odborem kultury (OK MMB) a Odborem životního prostředí (OŽP MMB) a Ministerstvem
životního prostředí (MŽP).
23. 3.

Exkurze na Kamenný vrch (OK MMB)

26. 3.

Koniklecová zahrádka (exkurze) (OK MMB)

20. 5.

Exkurze do Bosonožského hájku (OK MMB)

21. 5.

Život v lomu Mokrá – exkurze za rekultivacemi (OŽP MMB + MŽP)

4. 6.

Nohama různýma Brnama (exkurze) (OK MMB)

27. 6.

15. 8.

Exkurze do úpravny vody Švařec (OŽP MMB + MŽP)
Exkurze na Brněnskou přehradu a Skalky u Přehrady (OK MMB +OŽP MMB +
MŽP)
Čtyři tváře Lužánek (exkurze) (OK MMB + OŽP MMB + MŽP)

12. 9.

Současná architektura v historickém centru (exkurze) (OK MMB)

25. 9.

Exkurze do čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích (OŽP MMB + MŽP)
„Brněnské Benátky“ aneb po stopách Svrateckého náhonu (OK MMB + OŽP
MMB + MŽP)
Vodama industriálníma Brnama (exkurze) (OK MMB + OŽP MMB + MŽP)

27. 7.

26. 9.
29. 10.

Rezekvítek se jako partner účastnil Dne Země na Kraví hoře (22. 4. 2017), kde měl připraven
stánek s aktivitou pro děti na téma „bez půdy to nepude“.
Letos poprvé jsme byli osloveni městskou částí Líšeň o spolupráci na jejich akci v rámci Dne
dětí (3. 6. 2017). Pro děti jsme měli připravena dvě stanoviště, obě na téma půda.
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Péče o přírodu
V roce 2017 jsme pokračovali ve standardní práci, která byla spojena s péčí o chráněná
území, rekultivacemi v lomech a revitalizaci zeleně v krajině i městě. V následujícím textu se
pokusíme shrnout ty nejzajímavější věci z roku 2017.
Na Kamenném vrchu jsme se opravdu činili. Postupně se nám daří dávat do uspokojivého
stavu formace křovin, které vrůstají do stepních ploch. Nejvíce to šlo vidět v západní části.
Dokonce se nám za pomoci dotace z Programu podpory krajiny povedlo trošku dát dohromady
náš pronajatý pozemek na Kamenném vrchu. Zlatým hřebem nejen na Kameňáku byla oprava
plotu kolem rezervace. Za finanční pomoci MČ Brno-Nový Lískovec se nám podařilo plot v délce
620 m obrousit a natřít. Začali jsme v dubnu a končili v srpnu. Zde nám ve velkém pomohly
dobrovolnické skupiny.
Činní jsme byli v Moravském krasu. Kromě stálic (Údolí Říčky, Mokřad pod Tipečkem atd.)
jsme zahájili péči o dvě lokality Ostrovskou a Macošskou škrapovou stráň. Tady jsme na několika
hektarech vyřezávali nálety dřevin. Jsme rádi, že naše kamzičí výkony správa CHKO hodnotila
kladně.
Možná co bylo i v roce 2017 zajímavým, byly výsadby a s tím spojená stavba oplocenek.
Stavěli jsme na Velkém Horneku, v Želešicích, v Křenovicích a v Drásově. Sázeli jsme tradičně
v lomech, na Horneku, ale také na výzkumných plochách pro Mendelovu univerzitu, v remízku
v blízkosti Křenovic a před domovem seniorů na ulici Nopova v Brně. Po dlouhé době se nám

Plot na Kamenném vrchu v novém kabátě
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podařilo získat zakázky na realizaci zeleně. Zajímavé byly Křenovice, kde jsme obnovovali starý
remíz a budovali nové biocentrum. Na Nopově jsme provedli revitalizaci před vchodem do
budovy formou přírodní zahrady (sázeli jsme keře, bylinky i vzrostlé stromy).
Náš úsek nedělají jen činy, ale činy dělají lidé. Proto se ještě v krátkém ohlédnutí vraťme
k personálnímu zajištění a dobrovolníků.
V roce 2017 jsme pokračovali v organizaci dobrovolnictví, které finančně podpořilo
statutární město Brno. Celkem jsme uspořádali dvanáct dobrovolnických dnů, kterých se
zúčastnilo 152 dobrovolníků. Největší podíl dobrovolníků je z komerčních firem, až poté jsou
drobné akce, kterých se účastní další skupiny. Stálicí byla opět společnost Zebra Technologies,
se kterou spolupracujeme krásných sedm let. Nesmíme zapomínat na Kooperativu a Českou
pojišťovnu. Pomohli i zaměstnanci ze společností T-Mobile a KBC Group. Nově jsme zahájili
spolupráci se společností Honeywell. Novinkou bylo také individuální dobrovolnictví, do
kterého se zapojilo pět osob. Mnozí přišli víckrát. Celkem odpracovali přes 60 hodin. Novou
zkušeností byly dvě akce s keškaři - kačery - milovníky geocashingu. Ti se nám sami ozvali
a spolupráce s nimi je na velmi milé úrovni.
Nesmíme také zapomenout na dva evropské dobrovolníky. Na konci září u nás skončil roční
stáž portugalský dobrovolník Bernardo. Od začátku října k nám nastoupil Luka z Černé Hory.
Dobrovolníci u nás vykonávají stáž v rámci Evropské dobrovolné služby. Na Rezekvítku pomáhají
dva dny v terénu a tři dny v kanceláři. Mezi tím mají spoustu aktivit v Dobrovolnickém centru 67
pod SVČ Lužánky, což je koordinátor, přes kterého k nám dobrovolníci přicházejí. Pro nás to
znamená pomoc, možnost si zlepšit angličtinu a potkat milé lidi.
Rok 2017 pro nás znamenal i personální změny. Po třech letech se s námi rozloučil Martin
Vyhnal. Martin byl pro úsek velkým přínosem, pohodovým a zodpovědným pracovníkem. Od
června u nás začal pracovat mladý a šikovný Antonín Nový. Během půl roku se zapracoval a byli
bychom rádi, kdyby se mu u nás líbilo. Nesmíme ale zapomínat i na naše milé brigádníky, bez
kterých by se řada věcí nepovedla, a bylo by nám smutno. Což nebylo.

Zaměstnanci
Brigádníci
Školy (programy, praxe)
Dobrovolníci
Počet hodin celkem
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2015
2922
1861
784
833
6400

2016
3054
2603
728
842
7227

2017
2843
2289
716
836
6684

Tvůrčí centrum
O Tvůrčí centrum (TCR) se začátem roku láskyplně starala kolegyně Zora Rýparová, která pak
přešla na úsek Pro školy. Po zbytek roku objednávky vyřizovali brigádníci nebo další
zaměstnanci Rezekvítku.
Publikace pro ekologickou výchovu a pomůcky pro bádání, které nabízíme v našem
E-Obchůdku, jsme v letošním roce propagovali osobně na brněnském Dnu Země na Kraví hoře
(22. 4.), na akci 5 oken do ekologické výchovy (5. 10.), na konferencích ekologické výchovy
v Brně (13. a 14. 11.) a ve Zlíně (7. 11.) a na Adventu na Zelňáku (7. 9. 12.).
Publikace a další tisk:
- dotisk Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů 1000 ks
- dotisk Klíč k určování obojživelníků a plazů (M. Vlašín) 1000 ks
- dotisk Ptáci na krmítku (P. Laštůvka) 1000 ks
- dotisk Chráněná území města Brna 1000 ks
- dotisk Klíč k určování vodních bezobratlých (K. Petřivalská) 1000 ks
- dotisk Klíč k určování stop savců (P. Laštůvka) 1000 ks
- tisk Plodiny včera a dnes 200 ks

Práce na krabicích a výukových pomůckách
5x Krabice jehličí
3x Krabice plná vody
3x Krabice ptáků zpěváků

74x Badatelský batůžek
17x Stopy
1x Brňáku, nezlob se!

Půjčeno bylo 8 krabic a jedna sada Čtyři roucha přírody.

Badatelský batůžek

Stopy

Čtyři roucha přírody - jaro
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Díky projektu “Voda kolem nás” podpořeného MŽP a statutárním městem Brnem jsme
mohli vyrobit sady výukových pomůcek na 5 témat týkajících se vody:
- voda v krajině
- voda v domácnosti
- znečištění vody
- povodně
- život ve vodě

Těchto sad jsme vyrobili celkem 55 (5 témat x 11 sad), 50 sad bylo určeno k bezplatnému
rozdeji školám a 5 sad zůstalo Rezekvítku jako půjčovací.

Aktualizovali jsme letáček s nabídkou badatelských pomůcek i letáček s nabídkou celých sad
(Krabic, Pytle a Batůžků). Letáčky byly vytištěny a rozeslány do všech škol v Jihomoravském
kraji.

Prodejní a propagační stánek na Zelném trhu a na konferenci pro pedagogy
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Další projekty
kanceláře
Za Kamenný vrch - film
Na jaře 2017 jsme započali spolupráci s Ivanem Stříteským a Filipem Křivánkem na natočení
krátkého filmu o Kamenném vrchu. Film bude promítán k 40. výročí od vyhlášení tohoto
chráněného území (březen 2018). Film se jmenuje „Za Kamenný vrch“, trvá 26 minut.
Evropská dobrovolná služba
Rezekvítek za pomoci Lužánek získal akreditaci, aby se mohl stát oficiální přijímající
organizací pro zahraniční dobrovolníky. Prvním dobrovolníkem v rámci EDS byl Bernardo Castro
z Portugalska. Jeho dobrovolná služba na Rezekvítku trvala od října 2016 do září 2017. Od října
máme druhého dobrovolníka Luka Martinović z Černé Hory. Nejvíce pomáhají na úseku Péče
o přírodu.
Propagace
Rezekvítek provozuje internetové stránky www.rezekvitek.cz a facebookový profil.
Rezekvítek je zaregistrován na portále GIVT.CZ.
Měsíčně rozesíláme příznivcům (pedagogům a široké veřejnosti) novinky z Rezekvítku přes
Mailchimp.
Aktualizovali jsme papírové podoby propagačních letáčků (publikace, krabice, pomůcky,
výukové aktivity), které následně byly rozeslány do škol v JMK.
Výroční zpráva za rok 2016 byla vydána v elektronické podobě a v papírové podobě byla
zaslána pouze ministerstvům a SSEV Pavučina.
Rezekvítek je členem:

!
Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina
!
Jihomoravské rady dětí a mládeže (JmRDM)
!
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNO JMK)
!
Otevřené platformy environmentálních NNO při Zeleném kruhu
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Lidé na Rezekvítku
Sněm Rezekvítku 2017
Nejvyšším orgánem Rezekvítku je setkání všech členů – tedy Sněm. V roce 2017 se Sněm
Rezekvítku sešel:
- 18. února v Brně za účasti 22 členů a 7 delegovaných hlasů (tedy celkem 29)

Rada a revizní komise Rezekvítku
Rada Rezekvítku řídí činnost organizace mezi Sněmy. Za své funkční období v roce 2017 se
sešla celkem na 6 jednáních. Působila v následujícím složení:
Předseda Rezekvítku a statutární zástupce – Vít Synek.
Členové rady – Petr Laštůvka, Petr Kazda, Petra Klašková, Jitka Šrůtková,
Revizní komise kontroluje činnost spolku. V roce 2017 pracovala v tomto složení:
Jiří Ištvan, Hana Synková, Jiří Hlinovský

Pracovníci:
Ředitelka: Ing. Tereza Žižková (0,75 úvazek)
Hospodářka: Marie Pigulová (0,9 úvazek, od září 1 úvazek)
Vedoucí úseku Péče o přírodu: Ing. Vilém Jurek (1 úvazek)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Antonín Nový (od června 1 úvazek)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Jakub Gašpar (1 úvazek)
Koordinátorka úseku Pro školy: Mgr. Petra Poláčková/Švihelová (do července 0, 8 úvazku
pak rodičovská dovolená)
Lektor a terénní pracovník: Eliška Kleinová (od dubna do srpna 0,5 úvazku)
Lektor akcí pro školy a veřejnost: Mgr. Iveta Adamcová (od září do prosince 0,5 úvazku)
Pracovník Tvůrčího centra Rezekvítku: Ing. Zora Rýparová (0,8 úvazek)
Grafička a PR managerka: Mgr. Petra Pakostová (0,4 úvazku)
Mgr. Karla Štiková, Mgr. Milica Sedláčková - rodičovská dovolená
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Hospodaření
Rozvaha k 31. 12. 2017 Aktiva
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Hmotný investiční majetek
z toho:
Dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky
Oprávky drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k softwaru
Oprávky dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy
Nároky na dotace a ostatní zúčtov se statním rozpoč
Dohadné učty aktivní
Krátkodobý finanční majetek
pokladna
běžný účet
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Úhrn Aktiv
14

v tis.Kč
28
167

81
59
-28
-134
-31
-59
558
486
33
-504
614
38
1908
41
1
3258

Rozvaha k 31. 12. 2017: Pasiva
Vlastní zdroje
Vlastní jmění
Hospodářský výsledek
Nerozdělený zisk, neuhrazen ztrata
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
dodavatelé
k zaměstnancům
soc a zdravotní pojištění
daně zaměstnanci
daně DPH
ostatní daně a poplatky
dan z příjmu
Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Úhrn Pasiv
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v tis.Kč
2502
396
-75

8
105
58
11
203
1
21
0
28
3258

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
Výnosy
1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
z toho:
příjmy za akce
vlast publikace a metod pomůcky
příjmy z CHÚ,rekultivací,plány péče,inventariz,film
příjmy z pronájmu a služeb k pronajmu
Tržby prodané zboží
2 Dotace ze státního rozpočtu a EU
3 Dotace z rozpočtu měst a obcí
4 Dary
5 Členské příspěvky
6 Ostatní
Výnosy celkem
Náklady
1
2
3
4
5
6

Spotřeba materiálu a služeb
Mzdové náklady a soc. a zdrav.poj
Daně a poplatky
Odpisy
ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
Hosp výsledek před zdaněním k 31. 12. 2017
Daň z příjmu
Hosp výsledek po zdanění k 31. 12. 2017
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v tis.Kč
2 949
561
415
1551
1
421
1029
538
50
13
71
4650
v tis.Kč
1621
2451
5
72
28
2
4180
470
74
396

Rezekvítek, z. s.
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