Výroční
zpráva
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Poděkování
Za finanční podporu v roce 2018 děkujeme:
Evropské unii; Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy; Jihomoravskému kraji;
Ministerstvu životního prostředí; Státnímu fondu životního prostředí; statutárnímu
městu Brnu a jeho městským částem; 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
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Pro školy
Vzdělávání žáků
V roce 2018 Rezekvítek uskutečnil celkem 217 vzdělávacích akcí pro žáky škol a zúčastnilo se
jich 4477 účastníků (z toho 219 pedagogů a 4258 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 2018 bylo v nabídce pro školy celkem 28 výukových programů pro děti z MŠ, ZŠ i SŠ.
Z toho je 16 programů interiérových, ty realizují naši lektoři přímo ve školách. Terénních
programů je v nabídce 12 (10 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.
Na zakázku jsme 24. 5. realizovali exkurzi pro děti MŠ do lomu Mokrá.
ŠKOLY

typ aktivity

žáci

učitelé

akce

výukové programy

VP Rezekvítku

3292

172

170

hromadné akce

Den Země a Stromů

886

43

43

Exkurze a péče o CHÚ
celkem

Děti pečují o přírodu

80

4

4

4258

219

217

Díky finanční podpoře JMK a statutárního města Brna jsme aktualizovali programy o odpadech:
 Třídíme s krysou Belisou (pro MŠ a 1. tř.)
 Jak na odpady? (pro 2.-5. tř. a pro 6.-9. tř., SŠ)
a vytvořili dva nové terénní půdní programy:
 Pokladnice pod zemí (pro MŠ + 1. tř.)
 Půda - základ života (pro 2.-5. tř.)
Dále jsme vymysleli novou náplň akcí na klíč pro 1. stupeň ZŠ:
 Den stromů téma Za tajemstvím stromů
 Den Země téma Voda kolem nás
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Vzdělávání pedagogů
V rámci vzdělávání pedagogů jsme v roce 2018 měli poměrně pestrou činnost, ale realizovali
jsme jen dlouhodobé akce.
 Projekt EDUFORUM v rámci OP VVV s Masarykovou univerzitou v Brně
a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích - příprava mezioborových
setkání učitelů přírodovědných předmětů ZŠ i SŠ. V roce 2018 jsme připravili
v rámci konference ve Valči dva mezioborové semináře s názvem Jak přežít
přírodu a Příroda jako prostřený stůl. Na podzim jsme realizovali mezioborový
seminář na téma Člověk a krajina, který proběhl v Brně a v Českých
Budějovicích.
 Projekt Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost Gymnázia GLOBE
příprava a provedení on-line setkávání každý měsíc, tzv. webináře pro učitele
přírodovědných předmětů ZŠ i SŠ. Do projektu je nyní (v druhém roce trvání
projektu) zapojeno 28 škol z celé ČR. V roce 2018 jsme připravili celkem 10
témat: Komunikace II., Odpady, Roboti, Počasí a podnebí, Půda a její
vlastnosti, Energie (alternativní zdroje energie), Bylinky a hrátky s nimi,
Stromy, Člověk a krajina, Zdraví člověka.
Kromě seminářů jsme ještě na červnové konferenci na Kaprálově mlýně měli hodinový
blok pro pedagogy s pokusy o stromech.
VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY

typ aktivity

EDUFORUM

mezioborový seminář – Člověk a krajina
(Brno, České Budějovice)

CVUB – Centra
Globe

On-line setkávání s pedagogy

EDUFORUM
EDUFORUM

mezioborový seminář – Jak přežít přírodu
(Valeč)
mezioborový seminář – Příroda jako
prostřený stůl (Valeč)

celkem

Učitelé
celkem

hodiny

akce

celkem
hodin

20

6

3

18

Cca
45x10

1,5

10

15

12

3

1

3

7

2

1

2

489

15

Rezekvítek je do roku 2020 akreditovanou vzdělávací institucí pro DVPP akreditace č.j.: MSMT26464/2014. Do roku 2021 máme akreditováno 8 seminářů, z nichž nejnovější je Hurá do
zahrady. Seminář zaměřený na poznávání školní zahrady smysly, badatelsky orientovanou
výukou a s důrazem na mezipředmětové vztahy.
Na konci února byla odeslána poslední pátá zpráva o udržitelnosti projektu reg. č.
CZ.1.07/1.1.00/08.0030 - „Podpora průřezového tématu environmentální výchova na
školách, včetně využívání moderních informačních technologií“.
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Přehled dotačních
prostředků
poskytovatel

název projektu

účel

Statutární město Brno
(OŽP MMB)
Statutární město Brno
(OŽP MMB)

Vánoční stromky - stromky pro
život 2018

osvětová akce, výsadby jedle bělokoré

Statutární město Brno
(OŽP MMB)
MŠMT
Jihomoravský kraj

Statutární město Brno
(OSP MMB)

Statutární město Brno
(OZ MMB)
Statutární město Brno
(OK MMB)
Statutární město Brno
(OŠMT MMB)
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
EU a MŠMT
EU a Úřad práce

aktualizace EVP o odpadech, vytvoření
pracovního sešitu na téma odpady
vytvoření a realizace EVP a osvětové
Půda pro všechny, všichni pro půdu akce ke dni Země o půdě, vytvoření
klíče půdních bezobratlých
vytvoření klíče k určování lučních
Poznáváme luční bezobratlé
bezobratlých živočichů
vytvoření a realizace EVP a osvětové
Začni řešit OD-PŮ(A)DY
akce ke dni Země, vytvoření
vzdělávacích materiálů k EVVO
aktivizační dílničky pro seniory v
domovech o historii a současnosti
Řemesla v běhu času
zpracování a využití vlny, papíru a
textilu
aktivizační dílničky pro seniory v
domovech o historii a současnosti
Řemesla v běhu času
zpracování a využití vlny, papíru a
textilu
kulturně vzdělávací akce (exkurze) pro
Sraz s duchem místa
širokou veřejnost
krátkodobé i dlouhodobé
Akce Rezekvítku pro děti a mládež
environmentální programy pro děti a
v roce 2017
mládež, podpora dobrovolnictví
Dohoda o provádění opatření ke
PR Kamenný vrch, PP Medlánecká
zlepšení přírodního prostředí
skalka, PP Obřanská stráň
Dohoda o provádění opatření ke
PP Stepní stráně u Komořan
zlepšení přírodního prostředí
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
Jak nakládat s odpady
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poskytnutá
částka
18.000 Kč
15.000 Kč
30.000 Kč
97.231 Kč
96.100 Kč

60.000 Kč

20.000 Kč

22.000 Kč
35.000 Kč
242.983Kč
207.020 Kč
558.110,81 Kč
75.000 Kč

Akce pro
děti, mládež a veřejnost
Akce pro děti a mládež
V roce 2018 jsme pro děti a mládež uspořádali 6 jednodenních i vícedenních akcí, které byly
financované z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB a 1 akci financovanou městskou
částí Líšeň.
Datum

Název akce

Cílová sk.

Počet

Donátor

11.-13. 5.

Rezeakce

rodiče a děti

34

OŠMT MMB

2. 6.

Den dětí v Líšni

veřejnost

MČ Brno-Líšeň

16. 6.

Den v Lesoparku

veřejnost

50

OŠMT MMB, MČ Brno-Nový
Lískovec

16.-20. 7.

Příměstský tábor - Psí stopou

děti

23

OŠMT MMB

13.-17. 8.

Příměstský tábor - Cesta do pravěku

děti

17

OŠMT MMB

12.-14. 10.

Rezeakce na Krásensku

rodiče a děti

33

OŠMT MMB

14.-16. 12.

Vánoční koledování v Křižanově

veřejnost

49

OŠMT MMB

Akce pro veřejnost
Akce pro veřejnost můžeme rozdělit do několika skupin dle cílové skupiny (pro
širokou veřejnost, pro seniory v domovech) nebo dle donátora (OK odbor kultury, OŽP odbor
životního prostředí, OZ odbor zdraví, OSP odbor sociální péče). Kromě běžných exkurzí pro
veřejnost jsme letos realizovali i dvě exkurze do PR Kamenný vrch, na které pak volně
navazovalo promítáni filmu Za Kamenný vrch.
Rezekvítek se tradičně jako partner účastnil Dne Země na Kraví hoře (21. 4. 2018), kde měl
připraven informace a aktivity o pavoucích.
I letos jsme se účastnili Dne dětí v Líšni (2. 6.), kde jsme měli dvě stanoviště pro děti: Pilná včelka
a Chrobákův poklad.
Vánoční stromky - stromky pro život
Tento již tradiční projekt koordinuje Rezekvítek. Jarní výsadba proběhla 14. 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, Lesy města Brna a MČ Žebětín). Projekt se uskutečnil za finanční podpory
statutárního města Brna.
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Řemesla v běhu času
Nový celoroční projekt podpořený statutárním městem Brnem, konkrétně Odborem sociální
péče (OSP MMB) a Odborem zdraví (OZ MMB). Do projektu byly zapojeny 4 domovy seniorů
(Koniklecova, Podpěrova, Vychodilova, Tábor) pro které jsme připravili tematické dílničky Vlna, Papír a Textil.
Datum

Název akce

Cílová sk.

Počet

Donátor

23.3.

Exkurze na Kamenný vrch pro čestné hosty

veřejnost

20

OK MMB

24.3.

Exkurze za konikleci na Kamenný vrch

veřejnost

10

OK MMB

14.4.

Výsadba vánočních jedliček

veřejnost

350

OŽP MMB

21.4.

Den Země na Kraví hoře

veřejnost

tisíce

5.6.

Vodama industriálníma Brnama

veřejnost

15

16. 6.

Kameňáková brigáda

veřejnost

cca 10

18.6.

Vlněná dílnička - DS Vychodilova

senioři

17

OZ+OSP MMB

19.6.

Vlněná dílnička - DS Koniklecová

senioři

13

OZ+OSP MMB

20.6.

Vlněná dílnička - DS Podpěrova

senioři

18

OZ+OSP MMB

20.6.

Vlněná dílnička - DS Tábor

senioři

17

OZ+OSP MMB

14.8.

Obřanská stráň - nejmenší brněnská step

veřejnost

2

OK MMB

11.9.

Hádecké lomy - zničená nebo pestrá krajina

veřejnost

9

OK MMB

12.9.

Bylinková dílnička v Lysicích

senioři

24

24.9.

Papírová dílnička - DS Vychodilova

senioři

18

OZ+OSP MMB

25.9.

Papírová dílnička - DS Koniklecová

senioři

21

OZ+OSP MMB

25.9.

Papírová dílnička - DS Tábor

senioři

18

OZ+OSP MMB

OK MMB

26.9.

Papírová dílnička - DS Podpěrova

senioři

14

OZ+OSP MMB

2.10.

Současná architektura v historickém centru II.

veřejnost

4

OK MMB

14.10.

Brněnské kostely a kláštery

veřejnost

26

OK MMB

3.12.

Textilní dílnička - DS Podpěrova

senioři

19

OZ+OSP MMB

3.12.

Textilní dílnička - DS Tábor

senioři

17

OZ+OSP MMB

4.12.

Textilní dílnička - DS Koniklecová

senioři

14

OZ+OSP MMB

6.12.

Textilní dílnička - DS Vychodilova

senioři

22

OZ+OSP MMB

Exkurze na Hády

Exkurze za konikleci
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Péče o přírodu
Rok 2018 můžeme hodnotit jako úspěšný. Řada dlouhodobých úkolů a myšlenek se
nachýlila ke svému konci. To se týká kupříkladu Kamenného vrchu, kde provádíme postupné
„odkřovování“ v centrální části, nebo Medláneckých kopců, kde také provádíme redukci křovin,
ale hlavně jsme zde dokončili pětiletou rotaci mozaikové seče. To jsou jen střípky stálic našeho
snažení té nejjemnější ochranářské činnosti.
Během roku se nám podařilo zrealizovat několik projektů nad plán:




Dům pro seniory Nopova - Ačkoliv jsme začali spoluprací s Nopovou už koncem roku
2017, většího pokračování se dočkalo až v roce 2018. Provedli jsme zde výsadbu dalších
živých plotů, založili jsme levandulové záhony, nainstalovali jsme relaxační prvky
a vybudovali překrásnou besídku pro pnoucí růže.
Stepní stráně u Komořan - Komořany, pro nás už mýtické místo, jsme avizovali
a připravovali už v roce 2017, k realizaci managementu však došlo až v roce 2018. Péče
spočívala v pokosení osmi hektarů, následném vyhrabání a odklizení posečené hmoty.
Zvláštní zřetel jsme brali na škardu panonskou, druh, který se vyskytuje v ČR pouze na
Komořanech. Místa, kde škarda roste, a není jich tam málo, slovy tři, jsme obsekali,
shrabali a provedli mírné narušení drnu. Na gundrumských stráních jsme započali novou
kapitolu druhové ochrany a v dalších letech se pokusíme o posílení populace toho druhu.

Mozaiková seč na PP Stepní stráň u Komořan
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Výroba naučných tabulí - Na jaře jsme se bavili výrobou sedmnácti stojanů na naučné
tabule. Zakázka byla pro Magistrát města Brna. Jednalo se o největší cedulovou zakázku
v historii Rezekvítku. Jen pro zajímavosti, cedule budou umístěny k realizovaným prvkům
územního systému ekologické stability v rámci města Brna.



Výsadba v Medlánkách - Velice nás potěšilo, že nás MČ Brno-Medlánky oslovila s výzvou
výsadby sedmdesáti ovocných dřevin v lokalitě zvané Halda. Projekt a realizace zůstala na
Rezekvítku. Vybrali jsme jabloně, třešně a slivoně, od každého druhu dvě odrůdy. Výsadba
proběhla za pomoci širokého zástupu dobrovolníků, kteří přišli pomoct.



Výsadby Kobylnice - Po několika letech jsme se vrátili na místo činu. Opět jsme byli
požádaní, zda bychom pro obec a tamní sdružení včelařů provedli výsadbu medonosných
dřevin. Sázeli jsme široké spektrum dřevin. Klíčové však byly včely a jejich preference.
Kromě lip jsme sázeli kaliny, zimolezy a mnoho dalšího. Vyhověli jsme i poptávce a založili
stejně jako na Nopově tolik oblíbený levandulový záhon.

Kromě toho jsme provedli mnoho dalších a zajímavých akcí, například rizikové kácení na
Soběšických rybníčcích, výroba a instalace přelezů na oplocenkách v Mokré, výsadba
obalovaných sazenic na Velkém Horneku nebo posílení péče o světliny v Údolí Říčky.
Na poli dobrovolnictví jsme byli poměrně úspěšní. Uspořádali jsme čtyři velké
dobrovolnické dny. Jednalo se o dvě akce keškařů na Kameňáku a Horneku, společnou výsadbu
v Medlánkách a jednu akci se společností Euro Pool System. Ostatní akce, celkem jich bylo
dvanáct, byly spíše drobnější, avšak s klasickými partnery ze Zebry, Kooperativy a České
pojišťovny.
V květnu došlo ke změně terénního pracovníka. Namísto Jakuba Gašpara nastoupil Jiří
Lojda. V září skončil evropský dobrovolník Luka z Černé Hory a od října je plnohodnotnou
členkou našeho týmu Elina z ruské Ufy. Nesmíme ale zapomínat na brigádníky, což je pro nás
úderná pěst a bez nich bychom vše v roce 2018 neshrabali, nesklidili, neodvezli, nevykopali,
nevysadili, nenabrousili, nenatřeli, nevyřezali, nesklidili a nespálili.

Dobrovolnický den zaměstnanců Zebry
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Tvůrčí centrum
Tvůrčí centrum se v roce 2018 propagovalo na brněnském Dnu Země na Kraví hoře (21. 4.),
na Jarní slavnosti v Otevřené zahradě (20. 5.), pár publikací - především určovací klíče - bylo
ukázáno na Veletrhu EVVO (4. -5. 9.) a na několika konferencích: Měníme svět? (10. 10.), KONEV
(15. 10.), KONVIČKA (18. 10.), Podnikavost a digitální doba (7. 11.) a ve Zlíně (15. 11.).
Práce na krabicích a výukových pomůckách
13x Krabice jehličí
8x Krabice ptáků zpěváků
11x Krabice plná vody
2x Pytel domácí květeny a zvířeny
4x Krabice naší vlasti
141x Badatelský batůžek
11x Stopy

2x Vodní balíček Voda v krajině
2x Vodní balíček Voda v domácnosti
2x Vodní balíček Znečištění vody
1x Vodní balíček Povodně
2x Vodní balíček Život ve vodě
1x Brňáku, nezlob se!

Půjčeno 20 Krabic na 23 týdnů, 3 sady Čtyři roucha přírody a 7 Vodních balíčků na 8 týdnů.

Prodejní stánek na Dnu Země
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Publikace a další tisk:
- dotisk Klíč k určování vodních bezobratlých (K. Petřivalská) 1 000 ks
- dotisk Ptáci na krmítku (P. Laštůvka) 1 000 ks
- dotisk Klíč k určování stromů v zimním stavu (P. Laštůvka) 1 000 ks
Díky finanční podpoře JMK a statutárního města Brna jsme mohli v roce 2018 vytvořit a vydat
tyto publikace:
- Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů 1 500 ks
- Pexeso půdních bezobratlých živočichů 500 ks
- Smetíkovy hrátky 1 500 ks
Nový luční klíč finančně podpořilo MŠMT (Výzva na podporu vzdělávání v regionálním
školství v roce 2018, č.j. MSMT-29 230/2017):
- Klíč k určování lučních bezobratlých živočichů 2 000 ks
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Další projekty
kanceláře
Za Kamenný vrch - film
Na začátku roku 2018 byl dokončen film „Za Kamenný vrch“, který měl 23. 3. premiéru. Dále
byl ještě promítán pro pracovníky odboru životního prostředí JMK a na Ekofilmu.
Evropská dobrovolná služba
Rezekvítek je přijímající organizací pro zahraniční dobrovolníky. Od října2017 do září 2018
byl naším dobrovolníkem Luka Martinović z Černé Hory. V říjnu ho vystřídala Elina Voitkovskaia
z Ruska. Nejvíce pomáhají na úseku Péče o přírodu a na Tvůrčím centru.
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.
Rezekvítek a jeho činnost jsme představili v únorovém čísle Bedrníku (časopis pro
ekogramotnost), v květnovém čísle jsme měli články o Kamenném vrchu, o lomech a o aktivitě
Děti obnovují přírodu, v listopadovém čísle jsme propagovali nový Klíč k určování lučních
bezobratlých živočichů.
Výroční zpráva za rok 2017 byla vydána v elektronické podobě a v papírové podobě byla
zaslána pouze ministerstvům a SSEV Pavučina.

Rezekvítek je členem:
!
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
!
Otevřené platformy environmentálních NNO při Zeleném kruhu
!
Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina
!
Jihomoravské rady dětí a mládeže

Premiéra filmu Za Kamenný vrch
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Lidé na Rezekvítku
Sněm Rezekvítku 2018
Nejvyšším orgánem Rezekvítku je setkání všech členů – tedy Sněm. V roce 2018 se Sněm
Rezekvítku sešel:
- 17. února v Brně za účasti 22 členů a 10 delegovaných hlasů (tedy celkem 32)

Rada a revizní komise Rezekvítku
Rada Rezekvítku řídí činnost organizace mezi Sněmy. Za své funkční období v roce 2018 se
sešla celkem na 5 jednáních. Působila v následujícím složení:
Předseda Rezekvítku a statutární zástupce – Vít Synek.
Členové rady – Petr Laštůvka, Petr Kazda, Petra Klašková, Světla Froncová
Revizní komise kontroluje činnost spolku. V roce 2018 pracovala v tomto složení:
Jiří Ištvan, Hana Synková, Jiří Hlinovský
Pracovníci:
Ředitelka: Ing. Tereza Žižková (0,75 úvazek)
Hospodářka: Marie Pigulová (1,0 úvazek)
Vedoucí úseku Péče o přírodu: Ing. Vilém Jurek (1 úvazek)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Antonín Nový (1 úvazek)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Jakub Gašpar (1 úvazek do dubna)
Pracovník úseku Péče o přírodu: Mgr. Jiří Lojda (1 úvazek, od května)
Vedoucí úseku Pro školy: Ing. Zora Rýparová (0,8 úvazek)
Pracovník Tvůrčího centra Rezekvítku: Ing. Dana Šalandová (0,5 úvazek, od února)
Grafička a PR managerka: Mgr. Petra Pakostová (0,4 úvazku)
Rodičovská dovolená:
Mgr. Karla Štiková
Mgr. Milica Sedláčková
Mgr. Petra Švihelová
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Hospodaření
Rozvaha k 31. 12. 2018: 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 zúčtovaní se statním
rozpočtem
Dohadné účty aktivní
Krátkodobý finanční majetek
pokladna
běžný účet
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Úhrn aktiv
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v tis.Kč
28
167

81
39
-28
-167
-47
-39
584
112
23
-539
431
14
2770
27
2
3458

Rozvaha k 31. 12. 2018: Pasiva
Vlastní zdroje
Vlastní jmění
Hospodářský výsledek
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
dodavatelé
k zaměstnancům
sociální a zdravotní
pojištění
daně zaměstnanci
daně DPH
jiné závazky
daň z příjmu
Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Úhrn pasiv
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v tis.Kč
2556
51
321

52
152
69
15
235
3
-6
0
0
10
3458

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
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 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 zdr. poj.
Daně a poplatky
Odpisy
Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
Hospodářský výsledek před zdaněním k 31. 12. 2018
Daň z příjmu
Hospodářský výsledek po zdanění k 31. 12. 2018
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v tis.Kč
3 501
540
973
1336
0
652
730
746
8
14
59
5058
v tis.Kč
1961
2932
6
49
34
2
4984
74
24
51

Rezekvítek, z. s.
Spolek pro ekologickou
výchovu a ochranu přírody

Štolcova 465/14, 618 00 Brno
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telefon: 543 216 483

Registrováno u Krajského

rezekvitek@rezekvitek.cz
www.rezekvitek.cz
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