Výroční zpráva 2020

Poděkování
Za ﬁnanční podporu v roce 2020 děkujeme:
Evropské unii, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy; Jihomoravskému kraji;
Ministerstvu životního prostředí; Státnímu fondu životního prostředí; statutárnímu
městu Brnu a jeho městským částem; Nadaci OSF; Fondům EHP a Norska; Zebra
Technologies; Českomoravskému cementu, a.s.; společnosti Kámen Zbraslav a.s.;
Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR; ZO ČSOP PS Hády; obci Kobylnice; ﬁrmě
Brimo; Fóru dárců a individuálním dárcům.
Také všem dobrovolníkům a příznivcům!

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:
ź Péče o přírodu – péče o chráněná a významná území, rekultivace vytěžených

lomů, zapojování dobrovolníků do péče o přírodu
ź Pro školy – interiérové a terénní výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ, exkurze na

chráněná území, vzdělávání pedagogů
ź 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
ź Tvůrčí centrum Rezekvítku – tvorba publikací, metodických materiálů a výukových

pomůcek, E-Obchůdek a Půjčovna pomůcek
ź Ředitelství a koordinace projektů

Aktivity pro školy
Vzdělávání žáků
.

V roce 2020 Rezekvítek uskutečnil celkem 61 vzdělávacích akcí pro žáky škol a zúčastnilo se jich
1088 účastníků (z toho 61 pedagogů a 1027 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, nově projektové dny pro MŠ, ZŠ a ŠD.
V roce 2020 bylo v nabídce pro školy celkem 27 výukových programů pro děti z MŠ, ZŠ i SŠ.
Z toho je 13 programů interiérových, ty realizují naši lektoři přímo ve školách. Terénních programů
je v nabídce 14 (12 VP + 2 terénní praktika) a jsou určené pro děti z MŠ, ZŠ a SŠ. 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. Speciální akce jsou Dny Země a Dny stromů pro větší počet
tříd najednou.
Po dobré zkušenosti z předchozího roku 2019 jsme rozšířili spolupráci se školami v rámci Šablon
pro školy – tvorba projektových dní pro děti z MŠ, ZŠ nebo školních družin. V roce 2020 jsme
připravili projektové dny pro dvě mateřské školy a dvě základní školy (včetně školní družiny).
Největší podíl měly projektové dny zaměřené na zkoumání vodního prostředí a nakládání lidí
s vodou. Celkem 15 projektových dní se zúčastnilo 186 žáků a 15 učitelů.
ŠKOLY

typ aktivity

žáci

učitelé

akce

výukové programy

VP Rezekvítku

790

43

43

hromadné akce

Den Země a Stromů

51

3

3

Exkurze a péče o CHÚ

Děti pečují o přírodu

0

0

Projektové dny (MŠ, ZŠ, ŠD)

Šablony II.

186

15

1027

61

0
15
61

celkem

Z projektu „Hravě v lavici i trávě“ byly podpořeny denní environmentální výukové programy
Ministerstvem ŽP (Státním fondem životního prostředí) v rámci „výzvy 5/2018 – Národní síť EVVO
– podpora denních a pobytových výukových programů a školení“.

Vzdělávání pedagogů

Dlouhodobé

.

V rámci vzdělávání pedagogů jsme i přes všechny okolnosti realizovali krátkodobé i dlouhodobé
akce.
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

typ aktivity

seminář
online seminář
festival Učíme se venku
CVUB – Centra Globe
celkem

akreditovaný seminář pro učitele
online seminář
vzdělávací videa
On-line setkávání s pedagogy

Učitelé
celkem
32
5
46
209
289

akce
3
1
2
4
10

celkem člověkohodin
hodin
10
97
2
10
1
46
4
209
17
362

ź projekt OPVVV Centra vzdělávání pro udržitelnou

budoucnost – příprava a provedení on-line
setkávání každý měsíc, tzv. webináře pro učitele
přírodovědných předmětů ZŠ i SŠ. Do projektu
bylo ve čtvrtém roce trvání projektu zapojeno 42
škol z celé ČR. V roce 2020 jsme připravili ve
spolupráci s brněnským gymnáziem Globe
celkem 4 témata: Homo homini ludus – pokusy
a hrátky s lidským tělem, Vesmír, Inspirace ze
světa rostlin, Přitažlivost.
ź Projekt OPVVV EDUFORUM s Masarykovou

Krátkodobé
ź 3 akreditované metodické semináře – Metodický seminář k využití originálních výukových

pomůcek VODA, Terénní praktika VODA a Zahrada, která učí. Účastnilo se jich celkem 32
učitelů
ź 1 terénní seminář pro vysokoškolské studenty (budoucí pedagogy) – zaměřený na téma vodu
a mezipředmětové vztahy
ź úspěšně 1 seminář on-line – Pomůcky na ven – kvůli výpadku elektřiny u příjemce se nakonec
zúčastnilo jen 5 lidí
ź krátká vzdělávací videa

Název videa
Určování podle pupenů
Jak si vyrobit pexeso
Odlovy vodních živočichů
Zasaď strom
Měření stromů
Pomůcky na zádech 1
Pomůcky na zádech 2
Lov na louce

délka (min:s)
5:55
3:47
9:57
11:38
7:19
4:10
4:22
3:19

počet zhlédnutí
53
115
51
14
8
22
24
8

univerzitou v Brně a Jihočeskou univerzitou
v Českých Budějovicích – příprava mezioborových setkání učitelů přírodovědných předmětů ZŠ
i SŠ. V roce 2020 probíhalo uzavírání projektu,
shromažďování a archivace vzniklých výukových
materiálů.
ź Rezekvítek je do roku 2026 akreditovanou

vzdělávací institucí pro DVPP akreditace č.j.:
MSMT-37360/2020-1. V roce 2020 měl Rezekvítek akreditaci pro vedení 9 metodických seminářů
pro učitele (4 interiérové a 5 terénních), v průběhu
roku získal ještě 2 další akreditace na 8hodinové
semináře pro učení venku – terénní praktika Z lesů
a luk a venkovní seminář Zahrada, která učí
1. stupeň.

Akce pro veřejnost
Mnoho plánovaných akcí muselo být kvůli vládním
opatřením zrušeno, ale podařilo se nám realizovat pár
přednášek (presenčních i on-line), exkurzí a dva projekty:

Vánoční stromky – stromky pro život
Tento již tradiční projekt koordinuje Rezekvítek. Jarní
výsadba tentokrát kvůli pandemii COVID-19 neproběhla.
Do předvánočního prodeje se zapojilo 7 subjektů
(Rezekvítek, Nadace Veronica, EkoCentrum Brno, Lipka,
YMCA, Lesy města Brna a MČ Žebětín). Projekt se
uskutečnil za ﬁnanční podpory statutárního města Brna.

Divočina za domem?
Nový celoroční projekt podpořený statutárním městem
Brnem, konkrétně Odborem sociální péče (OSP) a Odborem zdraví (OZ) a Ministerstvem životního prostředí (MŽP).
Do projektu byly zapojeny 4 domovy seniorů (Koniklecová,
Podpěrova, Vychodilova, Tábor) pro které jsme připravili 2
tematická setkání, exkurzi do přírodní zahrady a balíček
s aktivitami. Do vánočního tvoření s přírodními materiály
byli zapojeni ve spolupráci s Lipkou senioři ze Svazu
tělesně postižených.

Datum

Název akce

Cílová sk.

Počet

Donátor

8.2.

přednáška – Rostliny kolem mě

veřejnost

30

-

22.4.

on-line přednáška v AJ – Klimatická změna

Zaměstnanci
Zebry

-

-

24.8.

přednáška – DS Podpěrova

senioři

22

OSP + OZ + MŽP

25.8.

přednáška – DS Vychodilova

senioři

22

OSP + OZ + MŽP

26.8.

přednáška – DS Koniklecová

senioři

23

OSP + OZ + MŽP

27.8.

přednáška – DS Tábor

senioři

11

OSP + OZ + MŽP

8.9.

přednáška – DS Vychodilova a Podpěrova

senioři

46

OSP + OZ + MŽP

9.9.

přednáška – DS Koniklecová

senioři

19

OSP + OZ + MŽP

10.9.

přednáška – DS Tábor

senioři

11

OSP + OZ + MŽP

14.9.

exkurze po Kamenném vrchu - Tyflocentrum

veřejnost

15

-

16.9.

exkurze – DS Vychodilova

senioři

12

OSP + OZ + MŽP

16.9.

exkurze – DS Tábor

senioři

17

OSP + OZ + MŽP

16.9.

exkurze – sad Turgeněvova

veřejnost

20

-

17.9.

přednáška – Jeden svět – Lepší krajina

veřejnost

20

-

23.9.

exkurze – DS Koniklecová

senioři

6

OSP + OZ + MŽP

26.11.

on-line přednáška – Paradoxy v ochraně přírody

veřejnost

-

-

9.12.

Vánoční tvoření na Lipce

senioři

3

OSP + OZ + MŽP

10.12.

Vánoční tvoření na Lipce

senioři

3

OSP + OZ + MŽP

Volnočasové aktivity
pro děti a mládež
V roce 2020 jsme pro děti a mládež uspořádali pouze 5 akcí, které byly ﬁnancované statutárním
městem Brnem z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB (OŠMT), MČ Brno-Černovice
a MČ Brno-Nový Lískovec pro 99 osob. Bohužel více akcí nám kvůli nařízením vlády nebylo
umožněno.
Datum

Název akce

Cílová sk.

Počet

Donátor

20.6.

Den koniklecové louky

veřejnost

35

OŠMT

13.-17.7.

Příměstský tábor

děti

13

OŠMT

20.-24.7.

Příměstský tábor

děti

20

OŠMT

3.-7.8.

Příměstský tábor

děti

18

OŠMT

17.-21.8.

Příměstský tábor

děti

13

OŠMT

Novinkou roku 2020 bylo tandemové vzdělávání – v rámci projektu „Podpora neformálního
vzdělávání poskytovaného organizacemi sdruženými v síti Pavučina“. Jde o spolupráci stálé
dvojice lektorů s různými zkušenostmi, která spolu připraví, zrealizují a vyhodnotí celkem 10 hodin
vzdělávání dětí a mládeže v jejich volném čase. Jeden z dvojice byl vždy stálý zaměstnanec
Rezekvítku. Těchto dvojic jsme letos vytvořili 8. Tandemových lekcí jsme zrealizovali 41.

Tvůrčí centrum Rezekvítku
TCR v roce 2020 udělalo spoustu práce a prošlo proměnami. Byl oddělen sklad E-shopu od
skladu výroby, který je nyní přehledný, všechno zboží je uloženo tak, aby se neničilo a bylo
snadné vychystávání objednávek zákazníkům. Sklad výroby proměnami prochází.
Zjednodušujeme a standardizujeme proces výroby pomůcek. Vytváříme výrobní manuály, dle
nichž je výroba pomůcek jednotná a lze tak udržet standardní kvalitu. Snažíme se
přetransformovat spolupráci s našimi dodavateli, abychom docílili plynulosti dodání.
Tvůrčí centrum se v roce 2020 propagovalo na jediné konferenci v PRAZE – konference EVVO,
Praha – 24.9.2020.

Práce na krabicích a výukových pomůckách
6x Krabice jehličí
5x Krabice ptáků zpěváků
7x Krabice plná vody
3x Pytel domácí květeny a zvířeny
2x Krabice naší vlasti
75 x Badatelský batůžek
12x Stopy
2x Šest Alíků a Aroma lotto - náhr. vůně
1x Geologická krabice

6x Vodní balíček – Voda v krajině
4x Vodní balíček – Voda v domácnosti
5x Vodní balíček – Znečištění vody
2x Vodní balíček – Povodně
4x Vodní balíček – Život ve vodě
1x Brňáku, nezlob se!
4x Čtyři roucha přírody – jaro
3x Čtyři roucha přírody – podzim
3x Čtyři roucha přírody – zima

Půjčeno: 5x Krabice, 2x sada Čtyři roucha přírody zima a 2 x Vodní balíček (1x Voda v krajině
a 1x Život ve vodě)
Vyrobili jsme naučné tabule:
3x půdní bezobratlí
5x ptáci na krmítku
2x Hmyzí cedule

3x vodní bezobratlí
3x luční bezobratlí

Publikace a další tisk:
- dotisk Klíč k určování lučních bezobratlých
živočichů – 1 000 ks
- dotisk Klíč k určování vodních bezobratlých
živočichů – 1 000 ks
- dotisk Klíč k určování půdních bezobratlých
živočichů – 1000ks
- dotisk Ptáci na krmítku – 1 000 ks
- dotisk Klíč k určování stromů podle listů – 1000ks
- dotisk Klíč k určování stop savců - 1000ks
- dotisk Naše nejhojnější trávy – 1000ks
- dotisk Karty stromů - Jehličnany - 500 Ks
- dotisk Karty stromů - Listnáče 1 - 500 ks

Nově jsme vytvořili:
- Ptačí pexeso – 500 ks
- Pexeso lučních bezobratlých živočichů – 500 ks
- Malý badatel (základní a malá sada) – sada
pomůcek pro bádání v terénu
- Senzohrátky – s podporou statutárního města
Brna jsme vytvořili sadu pomůcek podporující
senzitivitu k přírodě
- Zamiluj si přírodu – aplikace obsahující přes 80
nápadů na hry zaměřené na posilování vztahu
k přírodě, ﬁnančně podpořilo statutární město Brno

Péče o přírodu
Rok 2020 byl pro úsek Péče o přírodu rokem nových aktivit, území a zátěžových zkoušek.
Podařilo se nám odvést kus práce ve všech rezervacích, lomech a zákoutích všeho druhu. Co
však bylo podstatné, to byly novinky, kterým se budeme věnovat na následujících řádcích.

Kamenný vrch u Kurdějova
V roce 2020 jsme začali práce na Kamenném vrchu – nikoliv tom v Novém Lískovci, ale na ten
u Hustopečí. Prováděli jsme zde výřezy křovin a vytvářeli průsek mezi dvěma pastvinami. Zásahy
jsme prováděli v rámci projektu LIFE, který se začal realizovat na sedmi evropsky významných
lokalitách. Díky práci na tom druhém Kamenném vrchu si držíme jedno prvenství – jsme první
nevládní organizace realizující ochranářské zásahy na dvou Kamenných vrších.

Ovocný sad v Černovicích
V době kácení na Kamenném vrchu u Kurdějova jsme začali pracovat na rozpočtu k projektu
komunitního sadu na Černovicích na Turgeněvově ulici. V březnu 2020 jsme spustili velkou akci.
Plochu jsme museli oplotit a poté probíhala výsadba ovocných stromů a keřů. Sad jsme také
zatravnili a vybudovali naučnou stezku s téměř čtyřiceti infopanýlky, kde se návštěvník dozví
mnoho důležitého o vysázených dřevinách.
Původně zde měla proběhnout komunitní výsadba s dobrovolníky z řad místních občanů a žáků
černovických škol. To se však nestalo z důvodu epidemiologické situace. Na podzim měla
proběhnout druhá fáze výsadeb. I zde jsme byli nucení výsadby s veřejností zrušit a vysázet
stromy sami. Nakonec se vše povedlo a sad vypadá náramně. Je to naše chlouba a na sad jsme
patřičně hrdí.

Rekultivace štěrkovny v Mohelnici
Třetí zajímavou lokalitou je štěrkopískovna v Mohelnici. Díky dobré spolupráci se společností
Kámen Zbraslav jsme byli osloveni vedoucím tamního provozu, abychom se podíleli na
rekultivacích v dobývacím prostoru štěrkovny. Dlouho připravovaná akce začala v srpnu, kdy
jsme zahájili monitoring rostlin a živočichů. Dále jsme zde připracovali plochy pro možný transfer
živočichů, kteří by mohli být ohroženi postupující těžbou. Posekali jsme také louku, kterou
budeme převádět na biotop pro ohniváčky a modrásky.
Projekt je rozdělen na pětileté etapy a před sebou máme tři etapy. Práce je máme tedy na mnoho
let dopředu a čeká nás velký úkol – vytvořit v Mohelnici ráj biodiverzity.

Černovická pískovna
Poslední novinkou z území je významných krajinný prvek Černovická pískovna. Je to malinkaté
území v části staré pískovny, kde se nachází pískovcové útvary jako útržky, voštiny, závalky, lišty,
valounky římsy a místy jaké pseudoviklany. Tyto geomorfologické skvosty byly skryty pod
náporem dřevin. Vekou část území se nám podařilo vyčistit a místo vypadá jako malý brněnský
Adršpach.
Rok 2020 byl pro nás velmi pestrým, inspirativním a poučným. Výjimečný však nebyl jen zásluhou
COVIDU, ale také kvůli deštivému počasí. Dalo by se říct, že podstatná část sezóny nám
propršela. Proto jsme nemohli někdy ani pořádně vyjet na území, neboť bychom se do hodiny
mokří vraceli zpět. Navíc narostlo enormní množství trávy. Považme i to, že jsme nakontejnovali
do pěti velkokapacitních kontejnerů téměř 13 tun sena, malé vozíky se snad ani nedají spočítat.
V roce 2020 se uskutečnilo jen něco málo akcí, kde byly zapojeny školy. Veliký propad byl
u zahradnické školy v Rajhradě, kdy studenti oboru ekologie za námi zavítali jen pětkrát.
Dobrovolnických akci pro ﬁrmy bylo šest, plus Kameňáková brigáda. Vše jsme zvládali vlastními
silami za pomoci arzenálu brigádníků, kteří k nám chodili přes celé léto. V jistém okamžiku jsme
byli velmi smutní, že nestíháme práce, avšak pak se zlomil čas a zjistili jsme, že jsme na tom
dobře.

Další projekty kanceláře
Evropská dobrovolná služba
Rezekvítek je přijímající organizací pro zahraniční dobrovolníky. Od října 2019 do září 2020 byla
naší dobrovolnicí Inna Fodotova z Ruska. V říjnu ji vystřídal Heikki Sallinen z Finska. Oba
pomáhali na úseku Péče o přírodu a na Tvůrčím centru.

Rezekvítek je členem
ź
ź
ź
ź

Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina)
Jihomoravské rady dětí a mládeže (JmRDM)
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNO JMK)
Otevřené platformy environmentálních NNO při Zeleném kruhu

Propagace
ź Rezekvítek provozuje internetové stránky www.rezekvitek.cz a facebookový proﬁl
ź Rezekvítek je zaregistrován na portále GIVT.CZ.
ź Měsíčně rozesíláme příznivcům (pedagogům a široké veřejnosti) novinky z Rezekvítku přes

Mailchimp.
ź Propagujeme svoji činnost, služby a nápady v časopisech Mrkvička a Bedrník.
ź Rezekvítek a jeho činnost prezentujeme i v nehrůznějších médiích – články v Ekolistech,

Rovnosti, Zpravodajích brněnských městských částí. Byli s námi natočeny reportáže pro
Českou televizi, Český rozhlas a další.

Lidé na Rezekvítku
Sněm Rezekvítku 2019
Nejvyšším orgánem Rezekvítku je setkání všech členů – tedy Sněm. Sněm Rezekvítku se
v roce 2020 sešel 29. února v Brně za účasti 29 řádných členů a 1 delegovaných hlasů (tedy
celkem 30 hlasů).

Rada a revizní komise Rezekvítku
Rada Rezekvítku řídí činnost organizace mezi Sněmy. Za své funkční období v roce
2020 se sešla na 4 jednáních (2 prezenční a 2 on-line). Působila v následujícím složení:
Předseda Rezekvítku: Vít Synek
Členové rady: Petr Laštůvka, Petr Kazda, Petra Veselá, Světla Froncová, Jan
Menšík, Lena Menšíková, Martin Papírník, Jitka Šrůtková
Revizní komise kontroluje činnost spolku. v roce 2020 působila v tomto složení:
Revizoři: Jiří Ištvan, Hana Synková, Jiří Hlinovský

Pracovníci:
Ředitelka kanceláře: Ing. Tereza Žižková (1 úvazek, od dubna do května 0,8 úvazek)
Hospodářka: Marie Pigulová (1 úvazek, od dubna do května 0,8 úvazek)
Vedoucí úseku Péče o přírodu: Ing. Vilém Jurek (0,8 úvazek)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Antonín Nový (1 úvazek)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Mgr. Jiří Lojda (1 úvazek)
Vedoucí úseku Pro školy: Ing. Zora Rýparová (1 úvazek)
Pracovník Tvůrčího centra Rezekvítku: Ing. Dana Šalandová (0,5 úvazek)
Pracovník Tvůrčího centra Rezekvítku: Hana Martínková (od června 0,5 úvazek)
Graﬁčka a PR manažerka: Mgr. Petra Pakostová (0,4 úvazku)
Na rodičovské dovolené: Mgr. Karla Štiková (do září), Mgr. Petra Švihelová

Přehled dotačních prostředků
poskytovatel

název projektu

účel

poskytnutá částka

MŽP ČR

Divočina za domem?

aktivity pro seniory a zdravotně
znevýhodněné, enviromentální vzdělávání

128 605,00

SFŽP ČR

Hravě v lavici a trávě

realizace ekologických výukových programů

14 250,00

EU a MŠMT

Podpora neformálního vzdělávání poskytovaného
organizacemi sdruženými v síti Pavučina

sdílení zkušeností a vzdělávání lektorů
neformálního vzdělávání

214 239,50

Jihomoravský kraj

Dohoda o provádění opatření ke zlepšení přírodního prostředí

PR kamenný vrch, PP Medlánecká skalka, PP
Obřanská stráň, PP Medlánecké kopce

271 855,00

Jihomoravský kraj

Dohoda o provádění opatření ke zlepšení přírodního prostředí

PP Stepní stráně u Komořan

227 020,00

Statutární město Brno (OŠ MMB)

Akce pro děti a mládež v roce 2020

krátkodobé i dlouhodobé environm. programy
pro děti a mládež, podpora dobrovolníctví

44 000,00

Statutární město Brno (OŽP MMB)

Vánoční stromky - stromky pro život 2020

osvětová akce, výsadby jedle bělokoré

29 000,00

Statutární město Brno (OŽP MMB)

Příroda všemi smysly

metodická podpora a motivace osob
pracujících s dětmi

42 000,00

Statutární město Brno (OŽP MMB)

Stromy zblízka

dotisk didktické pomůcky k EVVO

55 000,00

Statutární město Brno (OS MMB)

Divočina za domem?

aktivity pro seniory a zdravotně
znevýhodněné, enviromentální vzdělávání

69 000,00

Statutární město Brno (OZ MMB)

Divočina za domem?

aktivity pro seniory a zdravotně
znevýhodněné, enviromentální vzdělávání

25 000,00

Nadace Open Society Fund Praha
(Fondy EHP a Norska 2014 - 2021)

Pomáháme spolu mimo školu

občanská parcipace

351 175,99

Hospodaření
Rozvaha k 31. 12. 2020
Aktiva
Stálá aktiva
v tis.Kč
Nehmotný investiční majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
28
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
167
Hmotný investiční majetek
z toho:
Dlouhodobý hmotný majetek
140
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
39
Oprávky
Oprávky drobný dlouhodobý nehmotný majetek
-28
Oprávky k softwaru
-167
Oprávky dlouhodobý hmotný majetek
-109
Oprávky drobný dlouhodobý hmotný majetek
-39
Oběžná aktiva
Zásoby a výrobky
627
Pohledávky
379
Poskytnuté provozní zálohy
12
Nároky na dotace a ostatní zúčtovaní se statním rozpočtem
2301
Jiné pohledávky
-763
Dohadné účty aktivní
89
Krátkodobý finanční majetek
pokladna
9
běžný účet
3047
Náklady příštích období
53
Příjmy příštích období
0
Úhrn aktiv
5785

Pasiva
Vlastní zdroje
Vlastní jmění
Hospodářský výsledek
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
dodavatelé
k zaměstnancům
sociální a zdravotní pojištění
ostatní přímé daně - zaměstnanci
daně DPH
jiné závazky
daň z příjmu
Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Úhrn pasiv

v tis.Kč
2628
268
289

29
173
100
26
266
286
9
0
31
1680
5785

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2020
Výnosy
1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
z toho:
příjmy za akce
vlastní publikace a metod. pomůcky
příjmy z CHÚ, rekultivací, plány péče, inventarizace, film
příjmy z pronájmu a služeb k pronájmu
tržby prodané zboží
2 Dotace ze státního rozpočtu a Active Citizens Found
3 Dotace z rozpočtu měst a obcí
4 Dary
5 Členské příspěvky
6 Ostatní
Výnosy celkem
Náklady
1 Spotřeba materiálu a služeb
2 Mzdové náklady a soc. a zdr. poj.
3 Daně a poplatky
4 Odpisy
5 Ostatní náklady
6 Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
Hospodářský výsledek před zdaněním k 31. 12. 2020
Daň z příjmu
Hospodářský výsledek po zdanění k 31. 12. 2020

v tis.Kč
3 416
269
669
1780
0
698
708
763
0
15
70
4 973
v tis.Kč
1802
2760
7
36
55
1
4661
312
44
268

Spolek pro ekologickou výchovu a ochranu přírodu

