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O Hnutí DUHA Olomouc
Hnutí DUHA Olomouc je jednou z osmi poboček celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA. Místní
skupina Olomouc má vlastní právní subjektivitu a samostatné financování. Sídlíme v Olomouci, sedm
zaměstnanců a desítky dobrovolníků však pracuje ve všech regionech, které se dotýkají témat, které
řešíme, především v souvislosti s ochranou velkých šelem. Koordinátorem Hnutí DUHA Olomouc je
Miroslav Kutal. Více o našem týmu najdete na webu http://olomouc.hnutiduha.cz nebo
www.selmy.cz.
Posláním Hnutí DUHA je prosazovat čisté a zdravé prostředí pro každodenní život. Chceme získávat lidi
k účasti na změnách společnosti, které omezí znečištění a zajistí ochranu přírody i respekt k
ekologickým limitům. Dobré výsledky naší práce tkví v důrazu na věcnost, přesnost a poctivost.

Ochrana velkých šelem
Zachování velkých šelem v naší krajině je pro nás velmi důležitým a zároveň složitým úkolem. Medvěd,
rys a vlk se od druhé poloviny 20. století vrací zpět do přírody v oblasti Beskyd, Javorníků a také do
severních, středních a východních Čech. Početnější populaci rysa ostrovida najdeme v Jihozápadních
Čechách: především na Šumavě, v Pošumaví, Novohradských horách a v Blanském lese. Ovšem
neustálé pytláctví či lov u nás i v sousedních státech, odkud k nám velké šelmy přicházejí, negativně
ovlivňuje rozptyl velkých šelem a vznik populací nejen v oblasti Beskyd, ale i ve vzdálenějších oblastech.
Hnutí DUHA se problematice velkých šelem věnuje intenzivně od roku 1999. Místní skupina Olomouc
od roku 2002 provádí terénní monitoring velkých šelem a navazující osvětové aktivity v Beskydech.
V roce 2015 jsme monitoring velkých šelem rozšířili o další oblasti – Jeseníky, Ralsko a
Broumovsko,později také o Jizerské hory, Krušné hory, Děčínsko a Lužické hory. V oblasti Šumavy a
širšího Pošumaví aktivity na ochranu velkých šelem naše mateřská organizace Hnutí DUHA, se kterou
úzce spolupracujeme, v roce 2018 přešly veškeré regionální aktivity pod Hnutí DUHA Olomouc.
Neodmyslitelnou součástí naší práce na ochraně velkých šelem jsou také osvětové akce a vzdělávání
široké veřejnosti, ochrana migračních koridorů a biotopů šelem. V neposlední řadě komunikujeme s
myslivci či chovateli ovcí a zapojujeme veřejnost do monitoringu a ochrany šelem.
Níže naleznete přehled hlavních výsledků pracovníků a dobrovolníků Hnutí DUHA Olomouc v roce

2018:

Monitoring velkých šelem
●

●

●
●

●
●
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9 odborných seminářů o monitoringu velkých šelem jsme na podzim zorganizovali pro nové
dobrovolníky Vlčích hlídek v Beskydech, Javorníkách, Krušných horách, Lužických horách, na
Šumavě (2x), v Jeseníkách na Broumovsku a v Ralsku. Proškolili celkem 138 zájemců; území
působnosti Vlčích hlídek jsme tak rozšířili také do oblasti severovýchodních Čech (CHKO
Broumovsko). Zahájili jsme tak 18. ročník monitoringu Vlčích hlídek.
199 dobrovolníků a zaměstnanců Hnutí DUHA Olomouc - účastníků Vlčích hlídek - se během
celého roku zaměřovalo na sledování pobytových znaků a případných známek nelegálního lovu
velkých šelem v Beskydech, Jeseníkách, na Dokesku, v Krušných horách a dalších oblastech.
95 společných vícedenních akcí Vlčích hlídek proběhlo v oblasti Beskyd, Jeseníků, Broumovska,
Jizerských hor, Krušných hor, Lužických hor, Šluknovska, Ralska a Dokeska.
1245 pochůzkami v rámci společných akcí i mimo ně dobrovolníci Vlčích hlídek a terénní
pracovníci Hnutí DUHA Olomouc monitorovali výskyt velkých šelem a dalších chráněných
druhů v mnoha oblastech České republiky i na česko-slovenském pohraničí. Díky tomu získali
téměř 2000 dokladů o přítomnosti velkých šelem v podobě jejich pobytových znaků a více jak
150 záznamů o výskytu vydry, jeřábka a dalších vzácných ptačích obyvatel našich lesů.
Několik nelegálních masitých újedí nalezli dobrovolníci Vlčích hlídek při monitoringu lesů.
Jejich odstranění jsme úspěšně vyřešili s uživateli dotčených mysliveckých honiteb.
2 334 autentických fotografií a videí rysů, vlků, medvědů a kočky divoké z fotopastí, 192 vzorků
pro DNA analýzy a 811 vzorků trusu pro potravní a parazitologické vyšetření získali dobrovolníci
Vlčích hlídek, pracovníci Hnutí DUHA Olomouc a další mapovatelé zapojení do česko-slovenské
spolupráce.
Díky využívání fotopastí jsme získali řadu unikátních záběrů ze skrytého života velkých šelem
(odkazy níže).
Ve druhé polovině roku jsme aktivně monitorovali pohyb medvěda, který působil škody na
hospodářských zvířatech a včelstvech ve Zlínském kraji. Vyhodnocovali jsme škody,
komunikovali s poškozenými majiteli. Zúčastnili jsme se několika jednání ohledně řešení
aktuální situace s medvědem.
Miroslav Kutal, Josefa Volfová a Martin Duľa lektorovali 15 odborných přednášek na
konferencích, seminářích a workshopech či v rámci odborné výuky na vysokých školách.

Osvětová a informační kampaň
●

●

Publikovali jsme na našem webu osvětově-naučné články o velkých šelmách, z české kotliny (osud
beskydské rysice Laury, soužití farmářů a vlků v Krušných horách, návrat vlků na Děčínsko, využití
pasteveckých psů pro ochranu stád, přírůstky vlků na Dokesku), i ze zahraničí (jak jsou na tom
balkánští rysové, ale i iberští, monitoring vlků v Holandsku, studie o škodách na hospodářských
zvířatech v Evropě způsobených vlky, o podpoře pastevců v Tyrolsku, )
S informačním stánkem velkých šelem jsme se účastnili významných regionálních akcí, zejména u
příležitosti Dnů Země, ekojarmarků, slavností, letních festivalů a chovatelských přehlídek. Připravili
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jsme poznávací hry pro děti a rozdávali materiály s velkými šelmami. 27 informačních stánků
nakonec navštívilo odhadem 50 000 lidí.
Vytvořili jsme 15 krátkých osvětových a informačních videospotů o šelmách a jejich ochraně –
převážně záběry z fotopastí, které ukazují např. šumavského rysa Radima v říji, divočení
broumovských vlčat, či “pátá” vlčata na Dokesku.
Nadále jsme provozovali internetový obchod s tematikou velkých šelem obchod.selmy.cz, kde
prodáváme především trička a tašky z biobavlny, ale také DVD, knihy, doplňky (dřevěná zvířata,
náušnice, brože a další), klobouky, multifunkční šátky, či malby Ludvíka Kunce. Vydali jsme
nástěnný měsíční kalendář na rok 2019 se záběry velkých šelem z fotopastí.
60 výukových programů a přednášek pro žáky základních a středních škol v obcích převážně v
Beskydech, Krušných horách, na Broumovsku, Jeseníkách, ale i ve vzdálenějších oblastech jsme
zorganizovali pro 2343 žáků a studentů.
2 exkurze pro 50 účastníků školních skupin jsme uspořádali na Šumavě a v Krušných horách.
výstava Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy byla k vidění od května po zbytek roku v Galerii Muzea
Šumavy v Kašperských horách, navštívilo ji 15tisíc lidí a přinesla dosud nezveřejněné informace o
reintrodukci a návratu rysů na Šumavu.
151 tisíc návštěv od 110 tisíc uživatelů zaznamenal náš webový portál www.selmy.cz, kde jsme
zveřejněli celkem 59 aktuálních článků.
O aktuálním dění jsme informovali také na facebookovém kanálu Ochrana velkých šelem, který ke
konci roku dosáhl téměř 20 tisíc fanoušků.
pokračovali jsme ve zveřejňování informací také přes Twitterový účet @OchranaSelem
Vydali jsme 9 čísel e-zpravodaje o velkých šelmách, který odebíralo přes 2700 zájemců.
Vydali jsme 16 tiskových zpráv a komentářů týkajících se velkých šelem a jejich ochrany, které jsme
rozeslali novinářům do všech koutů ČR

Zmírňování konfliktů s chovateli, místními obyvateli, komunikace s myslivci
●

Radili jsme chovatelům ovcí a koz jak účinně chránit stáda před velkými šelmami, možnostech
žádat náhrady od státu a o možnosti čerpání finančního příspěvku na zabezpečení stád před
útoky velkých šelem. Některým chovatelům aktuálně ohroženým útoky šelem jsme zapůjčili
síťový elektrický ohradník. Pro jiné chovatele zpracováváme modelové projekty pro lepší
zabezpečení chovaných zvířat.

●

Měli jsme desítky osobních schůzek a telefonických konzultací s beskydskými lesníky a myslivci
v rámci spolupráce na monitoringu šelem.

Ochrana migračních koridorů a biotopů velkých šelem v rozhodovacích
procesech
●

Dohlíželi jsme na to, aby v nově projednávaných územních plánech v Beskydech byly chráněny
migrační koridory velkých šelem a dalších savců.
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●

Pokračovali jsme v údržbě vysázených stromů v migračním koridoru v Jablunkově, kde jsme
společně s místními obyvateli a myslivci vysadili od roku 2013 více než 5.500 stromů a keřů na
čtyřech plochách o celkové rozloze větší než 1 hektar.

●

Spolupracovali jsme se Správou CHKO Kysuce na ochraně migračních koridorů propojujících
Kysucké Beskydy a Kysuckou vrchovinu s Javorníky a Moravskoslezskými Beskydami. Zúčastnili
jsme se druhého jednání ohledně výstavby ekoduktu pro velké šelmy ve Svrčinovci v
Jablunkovské brázdě. Při této příležitosti jsme představili výsledky monitoringu šelem v dané
oblasti a upozornili na problémy mezi existující dopravní infrastrukturou a koridory volně
žijících živočichů v údolí řeky Kysuce.

●

Účastnili jsme se několika jednání ohledně šetrnějšího lesního hospodaření v CHKO Jeseníky se
Správou CHKO a LČR.

Účast v rozhodovacích procesech

Zeleň v Olomouci
V oblasti ochrany zeleně v Olomouci jsme navázali na předchozí roky a pokračujeme v účasti v řadě
řízení o kácení dřevin. Navázali jsme na loňský projekt monitoringu olomouckých parků. Na území
Čechových, Smetanových a Bezručových sadů byl prokázán výskyt 18 zvláště chráněných druhů (4
saproxyličtí brouci, 9 letounů, 5 ptáků), z toho asi nejdůležitější je nalezení nových lokalit pro kovaříka
rezavého (Elater ferrugineus), který v Olomouci má nejsevernější známou lokalitu pro ČR. Nadále
dohlížíme na dodržení správného postupu při kácení stromů v parcích. Dále jsme v oblasti ochrany
zeleně v Olomouci přispěli k zachování hrušně v Topolanech u Olomouce či zachování řady listnatých
stromů u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga. Při kácení
dohlížíme také na dodržování kompenzačních opatření.
Další řízení o výjimkách
V rámci dalších řízení o výjimkách se nám např. podařilo zabránit nešetrnému zasypání pískovny
Krčmaň – Majetín, kde se nacházela řada zvláště chráněných druhů (zelení skokani, ropucha zelená,
užovka obojková, pisík obecný, břehule říční). Nakonec se povedlo nalézt řešení vyhovující jak
žadatelovi, tak zástupcům ochrany přírody. Zabránili jsme Mysliveckému spolku Vinary v odstřelu
krkavců a dále bojujeme proti výstavbě soukromé chaty v oblasti Nové Seninky na loukách
s přítomností orchidejí.

Výstavba technologického parku v Hněvotíně
Před několika lety se holdingu GEMO podařilo prosadit zastavění části úrodné ornice mezi Olomoucí
a Hněvotínem. Momentálně má společnost v plánu rozšiřování tohoto areálu. Na první vlnu
rozšiřování se spustil v roce 2018 proces EIA, ke kterému Hnutí DUHA Olomouc podalo připomínky.
Situaci budeme nadále sledovat.
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Spojená Bečva
Hnutí DUHA Olomouc je lídrem kampaně za zachování řeky Bečvy bez přehrady v prostoru mezi
Valašským Meziříčím a Teplicemi nad Bečvou. Po velmi úspěšném představení alternativní studie
v předchozím roce pokračujeme v boji proti přehradě Skalička. Vytvořili jsme facebookové a webové
stránky (www.spojenabecva.cz) a řadu dalších propagačních materiálů. Sepsali dva články do
uznávaných časopisů (Sedmá generace a Naše příroda) o problémech stavby přehrad a o biodiverzitě
v oblasti Skaličky. Zorganizovali jsme řadu veřejných jednání na toto téma (ve Valašském Meziříčí,
Nových Heřmínovech, Praze) Dále jsme zorganizovali seminář ve Valašském Meziříčí o obecných
problémech spojených s výstavbou přehrad i o konkrétních problémech týkajících se Bečvy (zastavení
štěrků, ohrožení Hranického krasu, zničení EVL Hustopeče – Štěrkáč). Semináře se zúčastnila jak řada
zástupců veřejnosti, tak zástupci povodí Moravy. Setkali jsme se se zástupci Blue Heart of Europe, kteří
bojují proti přehradám na Balkánském poloostrově. Povodí Moravy zadalo kompletní biologickou a
geologickou studii. Výsledky by měly být známy na konci léta 2019.

Přijde vám naše práce užitečná?
Pokračovat v ní můžeme jen díky podpoře individuálních dárců - lidí, jako jste vy. Staňte se také
jedním z Přátel velkých šelem! Pomůžete nám tak efektivně a dlouhodobě chránit rysy, vlky a
medvědy i českou přírodu, která je našim společným domovem.
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PODĚKOVÁNÍ
Práci Hnutí DUHA Olomouc v roce 2018 podpořili:
Ministerstvo vnitra ČR – Vlčí hlídky v české krajině - Stopuj s námi šelmy i pytlaky! – 93 000 Kč
Ministerstvo životního prostředí ČR: - VIci se k nám vrací. Máme se jich bát? - EVVO program pro
základní a střední školy v Karlovarském a Ústeckém kraji - 144 200 Kč
Olomoucký kraj: Modernizace vybavení pro potřeby monitoringu šelem – 21 000 Kč; Kurzy ochrany
velkých šelem v Olomouckém kraji – 114 000 Kč.
Liberecký kraj – Kurzy ochrany velkých šelem v oblasti Ralska – 99 889 Kč
Karlovarský kraj – Zajištění kurzů ochrany velkých šelem v Karlovarském kraji v roce 2018 – 62 400 Kč
Královéhradecký kraj – Zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel Královéhradeckého kraje a
rozvíjení činnosti středisek EVVO v souladu s krajskou koncepcí– 59 000 Kč
Euronatur Stiftung – Protection of the transboundary Polish-Czech wolf population – 5 000 EUR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo projekt Volný čas mládeže – prostor pro
aktivitu a participacii projektu Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic - (326 993,20 Kč).
Tides Foundation, Patagonia - Stop the dams on Czech rivers 80 330 Kč
Program Erasmus+ - Zvyšování kompetencí pracovníků vzdělávajících dospělé v oblasti ochrany
životního prostředí - 112 438,46 Kč
Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, projekt Koordinácia ochrany,
monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa a ostrovida na
československom pomedzí - 272 758,06 Kč
Interreg D.T.P. Transgreen - Integrated Transport and Green Infrastructure Planning in the DanubeCarpathian Region for the Benefit of People and Nature 2 014 295,58 Kč
Úřad práce ČR – 183 066 Kč (dotace na společensky účelné pracovní místo)
Nadace na ochranu zvířat – dar na zlepšení ochrany stád ovcí a koz v jádrové oblasti výskytu vlka
obecného na Broumovsku ve výši 10 000 Kč
ČESFUR z.s - dar na financování projektů ochrany velkých šelem 50 000 Kč
Individuální dárci 1 282 786 Kč – dary pomohly financovat všechny výdaje na ochranu velkých šelem,
které nepokrývaly výše uvedené grantové zdroje (ty tvoří zpravidla 70 - 90 % z celkových nákladů
projektů) a náklady související s účastí v rozhodovacích procesech).
Dále byly v roce 2018 zahájeny a z vlastních zdrojů předfinancovány projekty podpořené v rámci
Danube Transnational Programme (Harmon),OP Životní prostředí a Libereckého kraje.
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Za spolupráci děkujeme také následujícím organizacím a osobám (abecedně řazeným): Agentuře
ochrany přírody a krajiny ČR, Alka Wildlife, Beatě Rakowské, České společnosti pro ochranu netopýrů,
ČSOP Cieszynianka , ČSOP Orchidea Valašsko, ČSOP Radhošť, ČSOP Valašské Meziříčí, ČSOP KOSENKA,
Davidu Valnerovi, Dušanovi Šmoldasovi, Katedře ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci,
Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, Koalici pro Řeky, Lesům ČR, s.p. KŘ Šumperk, Magistrátu
města Olomouce, Mendelově univerzitě v Brně, Nadačnímu fondu OKNO Olomouc, Beskydčan, obcím
Dolní Lomná a Jablunkov, Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Sluňákovu – Centru ekologických aktivit
města Olomouce, Správám CHKO Beskydy, Bílé Karpaty, Broumovsko, Jeseníky, Jizerské hory,
Kokořínsko-Máchův kraj, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Třeboňsko, Správě Krkonošského
národního parku Vrchlabí, Správě národního parku České Švýcarsko Správě národního parku Šumava,
spolkům Egeria, Beskydčan, Česká společnost entomologická, Česká společnost ornitologická, Za
krásnou Olomouc, Rosička z.s., Zdravý Rožnov z.s., Společnost přátel Jeseníků, Síti ekologických
poraden STEP, Střední zemědělské škole Český Těšín, Stowarzyszeniu dla Natury WILK, místním
skupinám ČSOP Valašské ekocentrum, Hořepník, Šumperk aj. a všem členům, příznivcům a
dobrovolníkům a spolupracovníkům.

Vydalo Hnutí DUHA Olomouc, červen 2019.
A › Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc
T › 585 228 584
E › olomouc@hnutiduha.cz
http://olomouc.hnutiduha.cz
www.selmy.cz

Přílohy výroční zprávy (finanční část):
1) Rozvaha ke dni 31.12.2018
2) Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018
3) Příloha k účetní závěrce
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Příloha č. 1 Rozvaha ke dni 31.12.2018 (v celých tisících Kč)
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Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 (v celých tisících Kč)
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Příloha k účetní závěrce
Hnutí Duha Olomouc, IČ:44936354
k 31. 12. 2018
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., v aktuálně
platném znění, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro neziskové organizace.
Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní
knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka
k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obsah přílohy
1) Obecné informace o účetní jednotce
2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění
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1) Obecné informace o účetní jednotce (§ 30, odst. 1, písm. a)
Název
Sídlo
IČ
Právní forma
Spisová značka
Hlavní činnost
Vedlejší činnost
Statutární orgán

Hnutí Duha Olomouc
Dolní náměstí 27/38, Olomouc, 779 00
44936354
Pobočný spolek
L 19093 vedená u Krajského soudu v Brně
Ochrana přírody a životního prostředí, vzdělávání a osvěta
Koordinátor pobočného spolku

2) Informace o zakladatelích, zřizovatelích a vkladech do vlastního jmění
(§ 30, odst. 1, písm. b)
Zakladatelem je Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic, IČ: 155 47 779
Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno. Účetní jednotka neeviduje žádné vklady do
vlastního jmění.
3) Účetní období
(§ 30, odst. 1, písm. c)
Účetní období je kalendářní rok od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
(§ 30, odst. 1, písm. d, e)
Způsob zpracování účetní závěrky, archivace
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a na základě vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy
účtování a obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. Účetnictví je vedeno
externě s využitím software Stormware Pohoda. Účetní doklady jsou archivovány
v sídle. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly
žádné významné události, které by měly význam pro posouzení ekonomického stavu
účetní jednotky.
Dlouhodobý majetek
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich
technické zhodnocení bez ohledu na výši pořizovací ceny.
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o
něm na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do
nákladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 3.000 Kč, ale nižší než

Strana 2 (celkem 8)

Příloha k účetní závěrce
Hnutí Duha Olomouc
k 31. 12. 2018

40.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní
evidenci.
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s
dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do
nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než
60.000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní
evidenci.
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.
Dlouhodobý majetek se odepisuje podle očekávané doby životnosti, která se
stanovuje pro každý majetek individuálně.
Cenné papíry a podíly
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila cenné papíry a majetkové
účasti ve formě podílů.
Zásoby
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka evidovala zásoby propagačních
předmětů a potřeb, vzdělávacího materiálu, jsou evidovány způsobem B.
Finanční majetek
Ve sledovaném účetním období jednotka nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti
ve formě podílů.
Pohledávky a závazky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně
netvoří opravné položky. O případně tvorbě opravné položky může rozhodnout
koordinátor organizace.
K rozvahovému dni neeviduje účetní jednotka pohledávky a závazky po splatnosti
delší než 5 let.
Přefakturace
Přefakturace jsou účtovány rozvahovým způsobem, kdy přefakturovaná část nájmu a
souvisejících služeb se účtuje na účet 315.
Cizoměnové transakce
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v měsíčním
kurzu (vyhlášeným ČNB měsíčním průměrem).
Časové rozlišení
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích
období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími.
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Organizace nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou
svou částkou nevýznamné, tj. do výše 3.000 Kč.
Organizace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již přijatých, ale
zatím nepoužitých dotací.
Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích
pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních
dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet
skupiny 648 – Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů.
Přijaté dary
Ve fondech organizace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým
zápisem ve prospěch fondu a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní
účet. Průběžně, popř. nejpozději jednou měsíčně, organizace účtuje o použití darů
podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 682 – Přijaté dary. Organizace
pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z
důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. Vykazovaný stav
fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů.
Přijaté dotace
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních
rozpočtů cizích států apod.
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34,
popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celé přijatá
částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na
účtu skupiny 34 nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že
je utraceno v rámci dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace přijato,
účtuje organizace na vrub účtu skupiny 385 – příjmy příštích období ve prospěch
účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.

Vlastní jmění
Ve vlastním jmění na účtu 901 je evidován dlouhodobý majetek pořízený z dotačních
prostředků a výsledky hospodaření minulých období.
Daň z příjmů
Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).
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Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to
možné.
5) Mimořádné položky nákladů a výnosů
(§ 30, odst. 1, písm. f)
Účetní jednotka ve sledovaném účetním neevidovala položky nákladů a výnosů, které
by byly mimořádné svým objemem nebo původem.
6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením
(§ 30, odst. 1, písm. g)
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádných
společnostech.
7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku
(§ 30, odst. 1, písm. h)
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období pořídila dlouhodobý hmotného
majetek
- Dřevěný ohradník …zařazený do 4. Odpisové skupiny
- Nemovitost chalupa …. Zařazený do 5. Odpisové skupiny
Dále účetní jednotka pokračovala v odepisování dlouhodobého nehmotného majetku
- Mobilní aplikace pro monitoring …zařazený do 2. Odpisové skupiny
8) Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný
majetek neuvedený v rozvaze.
9) Podíl v jiných společnostech
(§ 30, odst. 1, písm. j)
Účetní jednotka nevlastnila k poslednímu dni účetního období podíl v žádných
společnostech.
10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky
(§ 30, odst. 1, písm. k)
Účetní jednotka k datu závěrky neevidovala žádné závazky po splatnosti vůči
orgánům sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a státu za neodvedené
daně a poplatky.
11) Vlastnictví akcií a podílů
(§ 30, odst. 1, písm. l)
Účetní jednotka nevlastnila ve sledovaném období žádné akcie a podíly.
12) Přehled dlouhodobých závazků
(§ 30, odst. 1, písm. m)
Účetní jednotka ve sledovaném období neměla žádné dlouhodobé závazky.
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13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze
(§ 30, odst. 1, písm. n)
Účetní jednotka neeviduje žádné závazky neuvedené v rozvaze. Účetní jednotka
eviduje zboží v komisi, které není majetkem organizace, v podrozvahové evidenci
14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti
(§ 30, odst. 1, písm. o)
Účetní jednotka hospodařila s výsledkem ztrátou -210 821,34,- Kč v hlavní činnosti,
hospodářskou činnost účetní jednotka neprovozuje.
15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců
(§ 30, odst. 1, písm. p)
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období měla průměrný evidenční přepočtený
počet zaměstnanců 30.
16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů
(§ 30, odst. 1, písm. q)
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období nevyplácela členům statutárních
orgánů žádné odměny ani funkční požitky za výkon funkce ve statutárním orgánu.
17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu
(§ 30, odst. 1, písm. r)
Účetní jednotka nevykazuje významný smluvní vztah k osobám, ve kterých má účast
člen statutárního orgánu.
18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů
(§ 30, odst. 1, písm. s)
Účetní jednotka nevykazuje žádné pohledávky za členy statutárních orgánů ve formě
závdavků, úvěrů či záloh.
19)Odměna přijatá statutárním auditorem
Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá.
20)Zástavy a ručení
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem.
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.
21) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití
(§ 30, odst. 1, písm. t)
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období použila daňovou úlevu vykázanou
v předchozím daňovém období na krytí nákladů hlavní činnosti.
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22) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty
(§ 30, odst. 1, písm. u)
Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze ani ve výkazu zisku a ztráty žádné významné
položky, které vyžadují další informace, aby byla zajištěna srozumitelnost účetní
závěrky.
23) Přehled o přijatých a poskytnutých darech a dotacích
(§ 30, odst. 1, písm. v)
V roce 2018 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny významné dary, tj. dary
v částce nad 10 000 Kč, ostatní jsou uvedeny souhrnně):
Ve sledovaném účetním období jednotka přijala dary a dotace:
-

Ministerstvo vnitra ČR – 93 000,- Kč
Ministerstvo životního prostředí ČR – 144 200,- Kč
Olomoucký kraj – 135 000,- Kč
Liberecký kraj – 99 889,- Kč
Karlovarský kraj – 62 400,- Kč
Královehradecký kraj – 59 000,- Kč
Úřad práce ČR – 183 066,- Kč
Euronatur Stiftung – 5 000 EUR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – 326 993,20 Kč
Tides Foundantion, Patagonia – 80 330,- Kč
Program Erasmus+ - 112 438,46 Kč
Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – 272 758,06 Kč
Interreg D.T.P. Transgreen – 2 014 275,58 Kč
Nadace na ochranu zvířat – 10 000,- Kč
ČESFUR z.s. – 50 000,- Kč
Individuální dárci: 1 282 786,- Kč

Z výše uvedených darů organizace v roce 2018 využila dary k financování hlavní
činnosti, a současně organizace v roce 2018 využila dary z předchozích období.

24) Přehled o veřejných sbírkách
(§ 30, odst. 1, písm. w)
Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neorganizovala žádné veřejné sbírky.
25) Způsob vypořádání výsledku hospodaření
(§ 30, odst. 1, písm. x)
Účetní jednotka vykázanou ztrátu z předchozího
Nerozděleného hospodářského zisku.

období

převedla

na

účet
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26) Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení
účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné
významné události.

V Olomouci dne 30.6.2019
Miroslav Kutal
koordinátor pobočného spolku

Strana 8 (celkem 8)

