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 O Hnutí DUHA Šelmy 

 Jednou  z  poboček  celostátní  ekologické  organizace  Hnu�  DUHA  byla  donedávna  také  Hnu�  DUHA 
 Olomouc.  20.  4.  2022  však  došlo  k  přejmenování  organizace  na  Hnu�  DUHA  Šelmy  a  změně  podoby 
 pobočného  spolku  z  místní  skupiny  na  organizační  skupinu.  Uvedené  změny  jsou  důsledkem 
 dlouhodobé  orientace  na  témata  spojená  s  ochranou  velkých  šelem.  Hnu�  DUHA  Šelmy  má  vlastní 
 právní  subjek�vitu  a  samostatné  financování.  Sídlí  v  Olomouci,  ak�vních  devatenáct  zaměstnanců  a 
 desítky  dobrovolníků  však  pracují  ve  všech  regionech,  které  se  dotýkají  témat,  které  řešíme, 
 především  v  souvislos�  s  ochranou  velkých  šelem.  Koordinátorem  Hnu�  DUHA  Šelmy  je  Miroslav 
 Kutal. Více o našem týmu najdete na webu  www.selmy.cz  . 

 Posláním  Hnu�  DUHA  je  prosazovat  čisté  a  zdravé  prostředí  pro  každodenní  život.  Chceme  získávat  lidi 
 k  účas�  na  změnách  společnos�,  které  omezí  znečištění  a  zajis�  ochranu  přírody  i  respekt  k 
 ekologickým limitům. Dobré výsledky naší práce tkví v důrazu na věcnost, přesnost a poc�vost. 

 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.  stole�  vrací  zpět  do  přírody  v  oblas�  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  v  Blanském  a 
 Českém  lese.  Ovšem  neustálé  pytláctví  či  lov  u  nás  i  v  sousedních  státech,  odkud  k  nám  velké  šelmy 
 přicházejí, nega�vně ovlivňuje rozptyl velkých šelem a vznik stabilních populací. 

 Hnu�  DUHA  se  problema�ce  velkých  šelem  věnuje  intenzivně  od  roku  1999.  Místní  skupina  Olomouc 
 od  roku  2002  prováděla  terénní  monitoring  velkých  šelem  a  navazující  osvětové  ak�vity  v  Beskydech. 
 V roce  2015  jsme  monitoring  velkých  šelem  rozšířili  o  další  oblas�  –  Jeseníky,  Ralsko  a 
 Broumovsko,později  také  o  Jizerské  hory,  Krušné  hory,  Děčínsko  a  Lužické  hory,  od  roku  2018  jsme 
 převzali  od  naší  mateřské  organizace  Hnu�  DUHA  koordinaci  nad  monitoringem  v  oblas�  Pošumaví  (JZ 
 Čech).  Neodmyslitelnou  součás�  naší  práce  na  ochraně  velkých  šelem  jsou  také  osvětové  akce  a 
 vzdělávání  široké  veřejnos�,  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 Hnu� DUHA Šelmy v roce 2021. 

http://www.selmy.cz/


 Monitoring velkých šelem 

 ●  6  odborných  seminářů  o  monitoringu  a  ochraně  velkých  šelem  jsme  na  podzim  zorganizovali 
 pro  nové  i  stávající  dobrovolníky  Rysích  a  Vlčích  hlídek  v  oblastech  Krušných  hor,  Brd,  Beskyd, 
 Broumovska,  Javorníků,  Šumavy  a  v  Pošumaví.  Celkově  se  nám  podařilo  s  respektováním 
 všech  platných  hygienických  opatření  proškolit  celkem  115  nových  zájemců  o  dobrovolnictví  a 
 zahájili jsme tak již  22. sezónu monitoringu Rysích  a Vlčích hlídek  . 

 ●  203  dobrovolníků  a  zaměstnanců  Hnu�  DUHA  Šelmy  -  účastníků  Rysích  a  Vlčích  hlídek  -  se 
 během  celého  roku  zaměřovalo  na  sledování  pobytových  znaků  a  případných  známek 
 nelegálního  lovu  velkých  šelem  v  Krušných,  Lužických  a  Jizerských  horách,  na  Děčínsku,v 
 Českém  Středohoří,  v  Ralsku  a  Kokořínsku,  na  Broumovsku,  v  Orlických  horách,  v  Pošumaví,  v 
 Jeseníkách, na česko-slovenském pomezí a dalších oblastech. 

 ●  60  společných  nebo  společně  koordinovaných  vícedenních  akcí  Rysích  a  Vlčích  hlídek 
 proběhlo  v oblastech  Beskyd,  Jablunkovska,  Javorníků,  Bílých  Karpat,  Litovelského  Pomoraví, 
 Jeseníků,  Kralického  Sněžníku,  Broumovska,  Orlických  hor,  Rychlebských  hor,  Novohradských 
 hor,  Jizerských  hor  a  Liberecka,  Krušných  hor,  Lužických  hor,  Českosaského  Švýcarska,  Ralska, 
 Českého  středohoří,  Kokořínska,  Brd,  Povltaví,  Pošumaví  a  západních  Čech  do  kterých  se 
 zapojilo celkově na 254 osob. 

 ●  1976  pochůzkami  v  rámci  společných  akcí  i  mimo  ně  dobrovolníci  Rysích  a  Vlčích  hlídek  a 
 terénní  pracovníci  Hnu�  DUHA  Šelmy  monitorovali  výskyt  velkých  šelem  a  dalších  chráněných 
 druhů  v mnoha  oblastech  České  republiky  i  na  česko-slovenském,  česko-polském, 
 česko-rakouském  a  česko-německém  pohraničí.  Díky  tomu  získali  1482  dokladů  o  přítomnos� 
 velkých  šelem  a  kočky  divoké  v  podobě  jejich  pobytových  znaků  a  na  100  záznamů  o  výskytu 
 dalších vzácných druhů (např. jeřábek lesní,tetřev hlušec, datlík tříprstý) . 

 ●  3799  auten�ckých  fotografií  a  videí  rysů,  vlků,  medvědů  a  kočky  divoké  se  podařilo  pořídit  za 
 pomoci  fotopas�.  Díky  jejich  využívání  jsme  získali  řadu  unikátních  záběrů  ze  skrytého  života 
 velkých  šelem  (odkazy  níže).  Záznamy  z  fotopas�  v  jihozápadních  Čechách  se  staly  podkladem 
 pro zpracování každoročního reportu o stavu česko-bavorsko-rakouské populace. 

 ●  376  vzorků  pro  DNA  analýzy  a  302  vzorků  trusu  pro  potravní  vyšetření  získali  dobrovolníci 
 Rysích  a  Vlčích  hlídek,  pracovníci  Hnu�  DUHA  Šelmy  a  další  mapovatelé  zapojení  do 
 česko-slovenské spolupráce. 

 ●  Ak�vně  jsme  se  podíleli  na  odchytu  a  následném  telemetrickém  výzkumu  rysů  v  Beskydech  a 
 Javorníkách. 

 ●  Zahájili  jsme  systema�čtější  monitoring  kočky  divoké  na  česko-slovenském  pomezí,  především 
 v  Javorníkách  a  Bílých  Karpatech.  Na  přeshraničním  projektu  který  zahrnuje  i  gene�ckou 
 analýzu  gene�ckých  vzorků  nebo  vybudování  rehabilitační  stanice  pro  zraněné  kočky  divoké 
 na  Slovensku  se  podílíme  spolu  s  Ústavem  biologie  obratlovců  Akademie  věd  ČR  a 
 Zoologickou zahradou Bojnice. 

 ●  Miroslav  Kutal  a  Mar�n  Duľa  lektorovali  3  odborné  přednášky  na  konferencích  či  v  rámci 
 výuky na vysokých školách. 

 ●  Autoři  z  Hnu�  DUHA  se  podíleli  na  4  odborných  článcích  zveřejněných  v  recenzovaných 
 časopisech:  Mul�-seasonal  systema�c  camera-trapping  reveals  fluctua�ng  densi�es  and  high 
 turnover  rates  of  Carpathian  lynx  on  the  western  edge  of  its  na�ve  range  (  Scien�fic  Reports  ), 
 Long-distance  Eurasian  lynx  dispersal  –  a  prospect  for  connec�ng  na�ve  and  reintroduced 
 popula�ons  in  Central  Europe  (  Conserva�on  Gene�cs  ),  Uncoordinated  reintroduc�ons  of 
 Eurasian  lynx  might  be  a  threat  for  the  species  recovery  in  Central  Europe  (  Biodiversity  and 
 Conserva�on  ) a  Conserva�on needs of the Carpathian  lynx popula�on  (  Cat News  ). 
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https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/hnuti-duha-hleda-dobrovolniky-pro-monitoring-selem-v-krusnych-horach-a-dalsich-oblastech/
https://www.nature.com/articles/s41598-021-88348-8
https://www.nature.com/articles/s41598-021-88348-8
https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/samci-rysu-putuji-necekane-daleko-zvysuji-tak-sance-na-preziti-druhu/
https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/samci-rysu-putuji-necekane-daleko-zvysuji-tak-sance-na-preziti-druhu/
https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/polsky-program-navratu-rysu-ohrozuje-jejich-ochranu-ve-stredni-evrope/
https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/polsky-program-navratu-rysu-ohrozuje-jejich-ochranu-ve-stredni-evrope/
http://www.catsg.org/fileadmin/filesharing/5.Cat_News/5.3._Special_Issues/5.3.13.SI_14/Kubala_et_al_2021_Conservation_needs_of_the_Carpathian_lynx_population.pdf


 Osvětová a informační kampaň 

 ●  Náš  web  Šelmy.cz  zaznamenal  v  roce  2021  přes  144  �síc  návštěv  od  více  než  111  �síc  uživatelů. 
 Zároveň  jsme  i  nadále  informovali  o  možnostech  ochrany  stád  před  velkými  šelmami  na  webu 
 ochranaovci.cz  ,  který  zaznamenal  přes  1500  návštěv  a  také  o  výsledcích  výzkumu  kočky  divoké 
 na stránkách  kockadivoka.cz  s více jak 5 �síci návštěvami  za celý předchozí rok. 

 ●  Na  webu  Šelmy.cz  jsme  pravidelně  vydávali  osvětově-naučné  i  odborné  články  o  velkých  šelmách 
 a  �skové  zprávy  jak  z  České  republiky,  tak  ze  zahraničí.  Celkem  jsem  za  rok  2021  zveřejnili  49 
 aktualit.  Veřejnost  mohla  díky  nim  pravidelně  sledovat  novinky  o  všech  mapovaných  vlčích 
 teritoriích  ,  informovali  jsme  také  o  neplachém  rysovi  z  polského  reintrodukčního  programu  .  Na 
 jaře  jsme  pokračovali  s  rozkrýváním  „  vlčích  hoaxů”  a  informovali  o  telemetrickém  sledování  rysích 
 samců  v  Beskydech.  Jako  každý  rok  jsme  během  léta  a  podzimu  přinášely  zprávy  o  narozených 
 vlčatech  z  Moravy  i  z  Čech.  Pravidelně  jsme  komunikovali  o  novinkách  v  podpoře  zabezpečení 
 hospodářských  zvířat  před  vlčími  útoky.  Přinášeli  jsme  informace  o  postupu  ve  vyšetřování 
 případu  pytláctví  rysa  ostrovida  na  Klatovsku  a  rysice  Michelle  a  zveřejnili  souhrnný  článek  o 
 výsledcích  5letého  výzkumu  rysa  v  Západních  Karpatech,  založený  na  odborné  práci  publikované  v 
 pres�žním vědeckém časopise  Scien�fic Reports. 

 ●  Vydali  jsme  16  �skových  zpráv  týkajících  se  velkých  šelem  a  jejich  ochrany,  které  jsme  rozeslali 
 novinářům do všech koutů ČR. 

 ●  Na  webu  kockadivoka.cz  jsme  pravidelně  zveřejňovali  novinky  z  výzkumu  této  vzácné  šelmy  na 
 moravsko-slovenském  pomezí.  Celkem  jsme  vydali  8  aktualit,  z  nichž  nejúspěšnější  byla  �sková 
 zpráva  o  nálezu  kočky  divoké  na  Dobříšsku,  o  metodice  monitoringu  a  o  úspěšné  reprodukci, 
 kterou se podařilo potvrdit díky záběrům z fotopas�. 

 ●  Pokračovali  jsme  i  v  distribuci  pracovního  sešitu  Šelmit  určeného  především  pro  dě�  mladšího 
 školního  věku,  který  pomocí  zábavných  úkolů  a  vědomostních  kvízů  utváří  v  dětech  povědomí 
 nejen o významu ochrany velkých šelem a správného chování v oblastech s jejich výskytem. 

 ●  Vydali jsme 11 čísel  e-zpravodaje  o velkých šelmách,  který odebíralo  přes 2900 zájemců. 
 ●  O  novinkách  jsme  informovali  i  prostřednictvím  facebookového  kanálu  Ochrana  velkých  šelem  , 

 který měl na konci roku  21 972 fanoušků,  od začátku  roku 2021 jich tak  přibylo 300. 
 ●  Pokračovali  jsme  v  rozvíjení  instagramového  profilu  Ochrana_velkych_selem  ,  na  němž  sdílíme 

 především  fotky  a  videa  týkající  se  života  velkých  šelem  a  prak�ckých  ukázek  naší  a  dobrovolnické 
 práce na jejich ochraně a mapování. Na konci roku 2021 měl profil  přes 1 �síc sledujících. 

 ●  Pokračovali jsme ve zveřejňování informací také přes  twi�erový účet  @OchranaSelem  . 
 ●  Vytvořili  jsme  19  krátkých  osvětových  a  informačních  videospotů  o  šelmách  a  jejich  ochraně  na 

 kanál  Šelmy  na  pla�ormě  YouTube  –  např.  dovádivý  mladý  vlk  v  NP  České  Švýcarsko  ,  kočičí 
 námluvy  z  Javorníků  ,  video  medvěda  z  Javorníků  ,  záběry  mláďat  kočky  divoké  z 
 moravsko-slovenského pomezí  nebo  šumavská rysice Hvězda  a její potomci  a další. 

 ●  S informačním  stánkem  velkých  šelem  jsme  se  zúčastnili  12  regionálních  akcí  .  Na  infostánky 
 jsme připravili poznávací hry pro dě� a rozdávali materiály s informacemi o velkých šelmách. 

 ●  Nadále  jsme  provozovali  internetový  obchod  s  propagačními  předměty  s tema�kou  velkých  šelem 
 obchod.selmy.cz  ,  kde  prodáváme  především  trička  z  biobavlny  a  knihy,  ale  také  doplňky  (dřevěná 
 zvířata,  placky  a  další),  stopařské  sady,  pexesa,  puzzle.  Vydali  jsme  nástěnný  měsíční  kalendář  na 
 rok  2022  s  našimi  nejlepšími  záběry  šelem  z fotopas�.  Provozovali  jsme  také  instagramový  účet 
 obchodu  šelmí e-shop  , kde zveřejňujeme novinky. 

 ●  Zorganizovali  jsme  7  výukových  programů  a  přednášek  pro  239  žáků  základních  a  středních  škol  v 

 3 

http://www.selmy.cz/
https://www.ochranaovci.cz/
https://www.kockadivoka.cz/
http://www.selmy.cz/
https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/vlcich-teritorii-mezirocne-pribylo-do-ceska-jich-zasahuje-dvaadvacet/
https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/vlcich-teritorii-mezirocne-pribylo-do-ceska-jich-zasahuje-dvaadvacet/
https://www.selmy.cz/clanky/pitva-u-srazene-vlcice-prokazala-prasivinu/
https://www.selmy.cz/clanky/na-olomoucku-se-pohybuje-rys-prosime-verejnost-o-zasilani-informaci-o-jeho-pozorovani/
https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/polsky-program-navratu-rysu-ohrozuje-jejich-ochranu-ve-stredni-evrope/
https://www.selmy.cz/clanky/konflikt-vlku-s-uvazanym-psem-se-neodehral-na-sumave-ale-v-ruske-obci-krasnovisersk/
https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/pet-rysu-dostalo-v-beskydech-telemetricky-obojek/
https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/pet-rysu-dostalo-v-beskydech-telemetricky-obojek/
https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/vlci-se-vraci-do-beskyd-letos-privedli-na-svet-potomky/
https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/nejen-na-morave-ale-i-v-cechach-vlcata-se-letos-narodila-od-orlickych-az-po-krusne-hory/
https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/hnuti-duha-olomouc-pomaha-chovatelum-ziskat-100-dotaci-na-ochranu-stad-pred-velkymi-selmami/
https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/hnuti-duha-olomouc-pomaha-chovatelum-ziskat-100-dotaci-na-ochranu-stad-pred-velkymi-selmami/
https://www.selmy.cz/clanky/celni-sprava-zabavila-pri-domovni-prohlidce-na-klatovsku-koncem-cervna-mrtveho-rysa/
https://www.selmy.cz/clanky/celni-sprava-zabavila-pri-domovni-prohlidce-na-klatovsku-koncem-cervna-mrtveho-rysa/
https://www.selmy.cz/clanky/celnici-rozkryvaji-rozsahly-pripad-pytlactvi-nasli-i-upytlacenou-sumavskou-rysici-michelle/
https://www.selmy.cz/clanky/vyzkum-rysa-v-zapadnich-karpatech-odhalil-vysoky-obrat-jedincu-i-pomerne-nizkou-miru-prezivani/
https://www.selmy.cz/clanky/vyzkum-rysa-v-zapadnich-karpatech-odhalil-vysoky-obrat-jedincu-i-pomerne-nizkou-miru-prezivani/
https://www.nature.com/articles/s41598-021-88348-8
https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/
http://www.kockadivoka.cz/
https://www.kockadivoka.cz/aktuality/tiskova-zprava-822021/
https://www.kockadivoka.cz/aktuality/tiskova-zprava-822021/
https://www.kockadivoka.cz/aktuality/metodika-monitoringu-kocky-divoke/
https://www.kockadivoka.cz/aktuality/fotopasti-letos-potvrdily-rozmnozovani/
http://www.selmy.cz/e-zpravodaj/
https://www.facebook.com/Ochrana.velkych.selem/
https://www.instagram.com/ochrana_velkych_selem/
https://twitter.com/ochranaselem
https://youtu.be/OD_mHnfu-jI
https://youtu.be/bWQRFoxt7U4
https://youtu.be/bWQRFoxt7U4
https://youtu.be/z8uNcIymbI0
https://youtu.be/64ybP4YS5h4
https://youtu.be/64ybP4YS5h4
https://youtu.be/aTV-9LyCfWc
https://www.instagram.com/obchod.selmy.cz/


 obcích převážně v Beskydech, Krušných horách, ale i ve vzdálenějších oblastech. 
 ●  Uspořádali jsme  3 exkurze  na Šumavě a v Krušných horách  pro  51 lidí. 
 ●  Uspořádali jsme nebo jsme byli pozváni na celkem  6  besed a přednášek pro veřejnost. 
 ●  V  březnu  2021  měl  premiéru  náš  nový  dokument  o  souži�  chovatelů  s  vlky  Beránek  a  vlk. 

 Premiéra  bohužel  proběhla  pouze  online  kvůli  tehdejší  situaci  ohledně  pandemie  covid19.  I  její 
 online  premiéra  však  měla  úspěch,  na  projekci  Moje  Kino  Live  se  dívalo  250  diváků  a  její  součás� 
 byla  i  beseda  s  koordinátorem  Hnu�  DUHA  Šelmy  Miroslavem  Kutalem  a  členkou  filmového  štábu 
 Barborou  Krobovou.  V  průběhu  roku  následovalo  ještě  6  dalších  živých  projekcí  v  různých 
 regionech  ČR,  včetně  diskuzí  s  našimi  místními  koordinátory  a  chovateli.  Jedna  z  diskuzí  je 
 dostupná  také  na  videozáznamu  na  facebookové  stránce  speciálně  vytvořené  pro  film  Beránek  a 
 vlk. 

 ●  Výstava  Sblížení:  Lidé  a  velké  šelmy  Šumavy  byla  po  covidové  pauze  k  vidění  od  června  do 
 prosince 2021 v Muzeu Šumavy v Sušici. 

 ●  Obnovili  jsme  a  znovu  připravili  také  výstavu  Souži�  s  velkými  šelmami,  která  byla  od  července 
 do  září  k  vidění  v  KKC  Rapo�n  a  následně  od  listopadu  do  konce  roku  v  Městské  knihovně  v 
 Děčíně. 

 Zmírňování konfliktů s chovateli, místními obyvateli, komunikace s myslivci 

 ●  Radili  jsme  chovatelům  hospodářských  zvířat,  jak  účinně  chránit  stáda  před  velkými  šelmami 
 o  možnostech  žádat  náhrady  od  státu.  I  nadále  pomáháme  chovatelům  zabezpečit  stáda 
 prostřednictvím dotace z OPŽP. 

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

 ●  Podíleli  jsme  se  na  přípravě  Plánů  péče  pro  vlka  obecného,  rysa  ostrovida  a  medvěda 
 hnědého 

 Ochrana  migračních  koridorů  a  biotopů  velkých  šelem  v  rozhodovacích 
 procesech 

 ●  Dohlíželi  jsme  na  to,  aby  v nově  projednávaných  územních  plánech  a  záměrech  v Beskydech 
 byly  chráněny  migrační  koridory  velkých  šelem.  Nově  jsme  začali  na  celém  území  ČR 
 monitorovat  i  záměry  a  strategie  podléhající  posouzení  EIA/SEA,  které  by  mohly  omezovat 
 prostupnost krajiny pro velké šelmy. 

 ●  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. 

 ●  Podíleli  jsme  se  na  řešení  mezinárodního  projektu  SaveGREEN,  zaměřeného  na  ochranu 
 prostupnos� krajiny. 
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 Účast v rozhodovacích procesech 

 Ochrana zeleně 

 V  oblas�  ochrany  zeleně  v  Olomouci  jsme  navázali  na  předchozí  roky  a  pokračujeme  ve  sledování  a 
 účas�  v  řadě  řízení  o  kácení  dřevin  rostoucích  mimo  les.  Podávali  jsme  připomínky  a  nakonec  i 
 odvolání v řízení týkající se rozsáhlého kácení aleje v Hněvo�ně. 

 Další řízení o výjimkách 

 Od  roku  2020  nadále  sledujeme  probíhající  správní  řízení  týkající  se  velkých  šelem  ve  všech  krajích  a 
 regionálních pracoviš�ch AOPK ČR. 

 Spojená Bečva 

 Byli  jsme  lídrem  kampaně  za  zachování  řeky  Bečvy  bez  přehrady  v  prostoru  mezi  Valašským  Meziříčím 
 a  Teplicemi  nad  Bečvou.  Po  velmi  úspěšném  představení  alterna�vní  studie  v  roce  2017  jsme  dále 
 pokračovali  v  boji  pro�  přehradě  Skalička.  Nadále  pokračovalo  také  informování  široké  veřejnos�  o 
 této problema�ce prostřednictvím webových stránek, facebookových stránek i �skových zpráv. 

 Ochrana lesů 

 Ak�vně  se  účastníme  řízení,  které  se  týkají  použi�  intenzivních  technologií  těžby  v  prvních  a  druhých 
 zónách  v  CHKO  Kokořínsko-Máchův  kraj  (zejména  NPR  Břehyně-Pecopala)  na  Českolipsku,  v  CHKO 
 Lužické  hory,  CHKO  Labské  pískovce  či  CHKO  Beskydy.  V  monitoringu  těchto  oblas�  budeme  v 
 souvislos� s ochranou biotopů velkých šelem pokračovat i nadále. 

 Kosení luk v biocentru Topolany 

 I  v  roce  2021  jsme  pokračovali  v  udržitelném  sečení  luk  na  pozemcích  Statutárního  města  Olomouc.  V 
 lokalitě  jsme  realizovali  za  podpory  Statutárního  města  Olomouc  projekt  “Podpora  biodiverzity  v 
 biocentru Topolany”. 

 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 efek�vně  a dlouhodobě chránit rysy, vlky a 
 medvědy i českou přírodu, která je našim společným domovem. 
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 PODĚKOVÁNÍ 
 Práci Hnu� DUHA Šelmy v roce 2021 finančně podpořili: 

 Individuální  dárci  -  601  599,80  Kč  –  dary  pomohly  financovat  všechny  výdaje  na  ochranu  velkých 
 šelem,  které  nepokrývaly  níže  uvedené  grantové  zdroje  (ty  tvořily  v  roce  2021  82%  z  celkových 
 nákladů projektů) a náklady související s účas� v rozhodovacích procesech. 

 Dar  GOLDEN GATE CZ a.s.  - 47 600 Kč 

 Nadační příspěvek -  Nadace pro zvířata v nouzi  - 1  000 EUR 

 Statutární město Olomouc  -  Podpora biodiverzity v  biocentru Topolany  -  21 000 Kč 

 Olomoucký  kraj  -  Osvěta  a  poradenství  v  oblas�  životního  prostředí  s  důrazem  na  ochranu  ohrožených 
 druhů živočichů včetně velkých šelem v Olomouckém kraji -  71 389 Kč 

 Královéhradecký kraj -  Kurzy ochrany velkých šelem  v Královéhradeckém kraji  - 89 000 Kč 

 Karlovarský kraj -  Ochrana a monitoring velkých šelem  v Karlovarském kraji v roce 2021 -  54 006,16 Kč 

 Liberecký kraj –  Ochrana velkých šelem a kočky divoké  prostřednictvím terénních kurzů  –  112 500 Kč 

 Moravskoslezský  kraj  -  Ochrana  velkých  šelem  prostřednictvím  Vlčích  a  Rysích  hlídek  v  Beskydech  - 
 128 400 Kč 

 Středočeský kraj -  Terénní kurzy ochrany velkých šelem  ve Středočeském kraji  -  162 600 Kč 

 Ústecký  kraj  -  Ochrana  velkých  šelem  a  kočky  divoké  v  Ústeckém  kraji  prostřednictvím  terénních 
 kurzů -  70 200 Kč 

 The Alongside Wildlife Founda�on -  Photomonitoring  of wolves in the Czech Republic  - 37 947,44 Kč 

 Euronatur  S��ung  –  Protec�on  of  the  transboundary  Polish-Czech  wolf  popula�on  in  the  years  2020 
 and 2021 -  194 345,93 Kč 

 Ministerstvo vnitra ČR –  Vlčí a Rysí hlídky –  119  000 Kč 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  -  354  754,99 Kč 

 Erasmus+ - 27 471,38 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  -  112 594,62 Kč 

 Program  Interreg  V-A  Slovenská  republika  -  Česká  republika,  projekt  Hledáme  kočku,  pozor,  divokou! 
 -  1 537 748,91 Kč 

 Interreg  -  Danube  transna�onal  programme,  projekt  Safeguarding  the  func�onality  of 
 transna�onally important ecological corridors in the Danube basin - SaveGREEN  - 1 537 748,91 Kč 

 Ministerstvo  životního  prostředí  -  Operační  program  Životního  prostředí  -  projekt  Souži�  s  velkými 
 šelmami v České republice  -  875 104,75  Kč 

 Ministerstvo  životního  prostředí  -  Operační  program  Životního  prostředí  -  projekt  Souži�  s  velkými 
 šelmami -  1 836 630,77 Kč 
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 Za  spolupráci  děkujeme  také  následujícím  organizacím  a  osobám  (abecedně  řazeným):  Agentuře 
 ochrany  přírody  a  krajiny  ČR,  Anně  Vančurové,  České  společnos�  pro  ochranu  netopýrů,  České 
 zemědělské  univerzitě,  Dušanovi  Šmoldasovi,  Jindřišce  Jonešové,  Josefu  Kvapilovi,  Katedře  ekologie  a 
 životního  prostředí  PřF  UP  v  Olomouci,  Přírodovědecké  fakultě  Univerzity  Karlovy,  Lesům  ČR  s.p  OŘ 
 severní  Morava,  Biskupským  lesům,  Lesům  Augus�ánského  opatství,  Mendelově  univerzitě  v  Brně, 
 Studentské  organizaci  vědeckých  ak�vit  OU,  Národnímu  muzeu,  obcím  Dolní  Lomná  a  Jablunkov, 
 Přírodovědecké  fakultě  UK  v  Praze,  Sluňákovu  –  Centru  ekologických  ak�vit  města  Olomouce, 
 spolkům  ČSOP  Cieszynianka  ,  ČSOP  Orchidea  Valašsko,  ČSOP  Radhošť,  ČSOP  Valašské  Meziříčí,  ČSOP 
 KOSENKA,  Egeria,  Beskydčan,  Česká  společnost  entomologická,  Česká  společnost  ornitologická,  Koalici 
 pro  Řeky,  Národnému  lesníckemu  centru,  WWF  Deutschland,  Luchsprojekt  Österreich  Nordwest, 
 Luchs  Bayern  e.V.,  Muzeum  Šumavy  v  Sušici,  Stowarzyszeniu  dla  Natury  WILK,  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  a  chráněné  krajinné  oblas�  Šumava,  Ústavu  biologie 
 obratlovců  AV  ČR,  v.  v.  i.,  Centru  dopravního  výzkumu,  v.  v.  i.,  Zoologické  zahradě  Bojnice,  Zoologické 
 zahradě  v  Hluboké  nad  Vltavu,  Zoologické  zahradě  Ostrava,  dalším  místním  skupinám  Hnu�  DUHA  a 
 všem členům, příznivcům, dobrovolníkům a spolupracovníkům. 

 Vydalo Hnu� DUHA Šelmy, červen 2022. 

 A  ›  Dolní náměs� 38, 779 00 Olomouc 
 E  ›  olomouc@hnu�duha.cz 
 W  ›  www.selmy.cz 
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 Přílohy výroční zprávy (finanční část): 
 1)  Rozvaha ke dni 31.12.2021 
 2)  Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2021 
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řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

Hnutí DUHA Šelmy

Dolní náměstí 27/38
779 00 Olomouc31.12. 2021

ROZVAHA

Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

(v tisících Kč)

44936354
IČO

1 2
AKTIVA

sestavená k

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

z.s.
Právní forma

1 841001 1 846Dlouhodobý majetek celkemA.

1 400002 1 400I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA.I.

185004 185(013)Software2.

1 215005 122(014)Ocenitelná práva3.

008 1 093(041)Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku6.

1 492010 756Dlouhodobý hmotný majetek celkemA.II.

217013 217(021)Stavby3.

1 275014 539(022)Hmotné movité věci a jejich soubory4.

-1 051029 - 310Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA.IV.

-95031 -95(073)softwaru2.

- 771032 - 123(074)ocenitelným právům3.

- 185036 -92(082)samostatným hmotným movitým věcem a souborům h7.



1 117041 2 466Krátkodobý majetek celkemB.

108042 107Zásoby celkemB.I.

13048 13(124)Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny6.

95049 94(132)Zboží na skladě a v prodejnách7.

954052 1 526Pohledávky celkemB.II.

9053 41(311)Odběratelé1.

125056 42(314)Poskytnuté provozní zálohy4.

736064 1 183(346)Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem12.

84069 260(378)Jiné pohledávky17.

55072 827Krátkodobý finanční majetek celkemB.III.

29073 10(211)Peněžní prostředky v pokladně1.

26075 817(221)Peněžní prostředky na účtech3.

081 6Jiná aktiva celkemB.IV.

083 6(385)Příjmy příštích období2.

2 958085 4 312 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41

PREMIER system ver. X8 © 1995-2021



řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

3 4
PASIVA

8 151086 7 383Vlastní zdroje celkemA.

6 719087 6 205Jmění celkemA.I.

2 437088 2 429(901)Vlastní jmění1.

4 282089 3 776(911)Fondy2.

1 432091 1 178Výsledek hospodaření celkemA.II.

254092Účet hospodářského výsledku1.

093 96(931)Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení2.

1 178094 1 081(932)Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let3.

-5 193095 -3 071Cizí zdrojeB.

2 376106 2 934Krátkodobé závazky celkemB.III.

24107 53(321)Dodavatelé1.

5110 35(325)Ostatní závazky4.

408111 294(331)Zaměstnanci5.

149112 35(333)Ostatní závazky vůči zaměstnancům6.

177113 122(336)Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.7.

34115 35(342)Ostatní přímé daně9.

118119 4(348)Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků13.

1 243123 2 317(379)Jiné závazky17.

48128 36(389)Dohadné účty pasivní22.

170129 3(249)Ostatní krátkodobé finanční výpomoci23.

-7 569130 -6 005Jiná pasiva celkemB.IV.

113131 1(383)Výdaje příštích období1.

-7 682132 -6 006(384)Výnosy příštích období2.

2 958134 4 312(ř.86+95)PASIVA CELKEM

Odesláno dne: Razítko: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:Podpis odpovědné osoby:
31.12.2021Miroslav Kutal19.6.2022

zuzan
Kutal



hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

Hnutí DUHA Šelmy

Dolní náměstí 27/38
779 00 Olomouc

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2021

44936354
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

z.s.
Právní forma

Náklady 9 742 9 742A.
Spotřebované nákupy a nakupované služby 3 582 3 582I.
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 845 8451.
Prodané zboží 293 2932.
Opravy a udržování 5 53.
Cestovné 735 7354.
Ostatní služby 1 704 1 7046.
Osobní náklady 5 342 5 342III.
Mzdové náklady 4 211 4 21110.
Zákonné sociální pojištění 1 131 1 13111.
Daně a poplatky 1 1IV.
Daně a poplatky 1 115.
Ostatní náklady 76 76V.
Nákladové úroky 5 518.
Kursové ztráty 24 2419.
Dary 1 120.
Jiné ostatní náklady 46 4622.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezer 741 741VI.
Odpisy dlouhodobého majetku 741 74123.

Náklady celkem 9 742 9 742



hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

Hnutí DUHA Šelmy

Dolní náměstí 27/38
779 00 Olomouc

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2021

44936354
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

z.s.
Právní forma

Výnosy 9 996 9 996B.
Provozní dotace 7 872 7 872I.
Provozní dotace 7 872 7 8721.
Přijaté příspěvky 4 4II.
Přijaté příspěvky (dary) 1 13.
Přijaté členské příspěvky 3 34.
Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 306 1 306III.
Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 306 1 306
Ostatní výnosy 814 814IV.
Kursové zisky 73 738.
Jiné ostatní výnosy 741 74110.

Výnosy celkem 9 996 9 996
Hospodářský výsledek před zdaněním 254 254C.

Hospodářský výsledek po zdanění 254 254D.

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné
osoby :

Datum sestavení:

PREMIER system ver. X8 © 

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

31.12.2021Miroslav Kutal19.6.2022

zuzan
Kutal



Strana 1 (celkem 9) 

Příloha k účetní závěrce 
Hnutí Duha Šelmy IČ:44936354 

k 31. 12. 2021 

 
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 
3) Účetní období     
4) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování    
5) Mimořádné položky nákladů a výnosů   

6) Účast ve společnostech jako společník s neomezeným ručením  
7) Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku 

8) Majetek neuvedený v rozvaze 
9) Podíl v jiných společnostech  
10) Dluhy za sociální, zdravotní pojištění a daňové nedoplatky 

11) Vlastnictví akcií a podílů 

12) Přehled dlouhodobých závazků  

13) Přehled finančních závazků neuvedených v rozvaze 

14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti 
15) Průměrný evidenční počet zaměstnanců   
16) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních orgánů   
17) Účast členů statutárních orgánů v osobách ve smluvním vztahu   
18) Zálohy a úvěry za členy statutárních orgánů   
19) Odměna přijatá statutárním auditorem 
20) Zástavy a ručení 
21) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití 
22) Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

23) Přehled o přijatých a poskytnutých darech  
24) Přehled o veřejných sbírkách 

25) Výsledek hospodaření a daň z příjmu   
26) Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky   
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1) Obecné informace o účetní jednotce  (§ 30, odst. 1, písm. a) 

Název Hnutí Duha Šelmy 

Sídlo Dolní náměstí 27/38, Olomouc, 779 00 

IČ 44936354 

Právní forma Pobočný spolek 

Spisová značka L 19093 vedená u Krajského soudu v Brně 

Hlavní činnost Ochrana přírody a životního prostředí, vzdělávání a osvěta 

Vedlejší činnost -  

Statutární orgán Koordinátor pobočného spolku 

Kategorie účetní 
jednotky 

Mikrojednotka 

 
 
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 2021 do 31. prosince 2021. 
 
 
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 PREMIER. 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.  
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Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do 
nákladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 5.000 Kč, ale nižší než 
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 se přefakturovaná část 
služeb 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).  
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Časové rozlišení 
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích 
období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. 
Organizace nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou 
svou částkou nevýznamné, tj. do výše 5.000 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 účtu 682 a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní 
účet. 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. 
Jednou ročně organizace účtuje o zůstatku nevyužitých darů podvojným zápisem na 
vrub účtu 682 ve prospěch fondu na účtu 911004 – Fondy – dary, nevyužité dary 
z předchozích období byly také převedeny na vruby účtu 384006, ve prospěch fondu 
911004.  Vykazovaný stav Fondu 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. 
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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).  
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 zhodnotila již odepsaný dlouhodobý 
hmotný majetek, a zahájila jeho odepisování: 

- Film Beránek a vlk  … zařazený do 1. Odpisové skupiny  
- Ohrady elektricky napájené …zařazené do 2. Odpisové skupiny                                                  

 

Dále účetní jednotka pokračovala v odepisování dlouhodobého nehmotného majetku 

- Dřevěný ohradník …zařazený do 4. Odpisové skupiny 

- Nemovitost chalupa …. Zařazený do 5. Odpisové skupiny 

- Zabezpečení ohrad …zařazený do 2. Odpisové skupiny 

- Mobilní aplikace pro monitoring Shelmon  … zařazený do 1. 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. 
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12) Přehled dlouhodobých závazků       
(§ 30, odst. 1, písm. m) 
Účetní jednotka ve sledovaném období neměla žádné dlouhodobé závazky. 
 
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 254 100,54 Kč (slovy 
dvastapadesátčtyřijednosto korun českých, padesátčtyři haléřů) 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 20. 
 
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 

Dne 23.12.2021 bylo zřízeno zástavní právo na majetek organizace – parcely č. 368 a 
St.81 k.ú. Janov u Krnova 
Toto ručení organizace poskytla panu Josefu Kvapilovi proti krátkodobé finanční 
zápůjčce sloužící k předfinancování projektu, přijaté v lednu 2022. 
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21) Zjištění základu daně a přehled daňových úlev a jejich užití       
(§ 30, odst. 1, písm. t) 

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).  
 
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to 
možné.  
 
Daňová úspora získaná v minulých letech byla v roce 2021 použita následovně: 
 

V předchozím daňovém období byla vykázána daňová úleva na dani z příjmů 
právnických osob ve výši 36 860 Kč, kterou ve sledovaném období 2021 účetní 
jednotka využila ke krytí nákladů hlavní činnosti. 
 
 

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 2021 byly peněžně přijaty následující dotační a nadační příspěvky a dary 
(jednotlivě uvedeny významné dary, tj. dary v částce nad 10 000 Kč, ostatní jsou 
uvedeny souhrnně): 

 
Statutární město Olomouc - Podpora biodiverzity v biocentru Topolany - 21 000 Kč 

Olomoucký kraj - Osvěta a poradenství v oblasti životního prostředí s důrazem na ochranu 
ohrožených druhů živočichů včetně velkých šelem v Olomouckém kraji - 71 389 Kč 

Královéhradecký kraj -  Kurzy ochrany velkých šelem v Královéhradeckém kraji - 89 000 Kč 

Karlovarský kraj - Ochrana a monitoring velkých šelem v Karlovarském kraji v roce 2021 -54 006,16 
Kč 

Liberecký kraj – Ochrana velkých šelem a kočky divoké prostřednictvím terénních kurzů  – 112 500 Kč 

Moravskoslezský kraj - Ochrana velkých šelem prostřednictvím Vlčích a Rysích hlídek v Beskydech - 
128 400 Kč 

The Alongside Wildlife Foundation - Photomonitoring of wolves in the Czech Republic - 37 947,44 Kč 

Euronatur Stiftung – Protection of the transboundary Polish-Czech wolf population in the years 2020 
and 2021 - 194 345,93 Kč 

Ministerstvo vnitra ČR – Vlčí a Rysí hlídky – 119 000 Kč 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - 354 754,99 Kč 

Erasmus+ - 27 471,38 Kč 
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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 -  112 594,62 Kč 

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, projekt Hledáme kočku, pozor, 
divokou! - 1 537 748,91 Kč 

Interreg - Danube transnational programme, projekt Safeguarding the functionality of 
transnationally important ecological corridors in the Danube basin - SaveGREEN - 1 537 748,91 Kč 

Ministerstvo životního prostředí - Operační program Životního prostředí - projekt Soužití s velkými 
šelmami v České republice -   875 104,75 Kč  

Ministerstvo životního prostředí - Operační program Životního prostředí - projekt Soužití s velkými 
šelmami - 1 836 630,77 Kč 
 

Nadační příspěvek - Nadace pro zvířata v nouzi - 1 000 EUR 

 

Individuální dárci - 601 599,80 Kč  

Dar GOLDEN GATE CZ a.s. - 47 600 Kč 

Účetní jednotka použila přijaté dary k předfinancování projektů a převedla tyto 
k financování hlavní činnosti ve výši 659 004,30 Kč do fondu na účet 911004, 
k využití v následujícím období. 

 
 
24) Přehled o veřejných sbírkách      
(§ 30, odst. 1, písm. w) 

Účetní jednotka v průběhu sledovaného období neorganizovala žádné veřejné sbírky. 
 
 
25) Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2020 byl převeden do nerozděleného zisku minulých 
let na účet 932. 
 
Za rok 2021 organizace vykazuje zisk ve výši 254 100,54 Kč.  
 

Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně 
v souladu s §20 odst. 7 ZDP. 
 

 
26) Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky 
Již na konci roku 2019 se objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). 

V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil 

mnoho zemí. Opatření přijatá v souvislosti s pandemií měly i v roce 2021 a budou mít 

i nadále vliv na společnost i ekonomiku. Veškeré dopady dané situace, které se 

projevily v roce 2021 byly plně promítnuty do účetní závěrky za rok 2021. Situace se 

neustále vyvíjí a vedení organizace není v současné době schopné spolehlivě 

kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na organizaci v dalším období. 
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Nicméně vedení organizace zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a 

dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání. 

Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2021 zpracována za předpokladu, že 

organizace bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.  

 

Rada Hnutí DUHA schválila na svém zasedání dne 4.3.2022 změnu názvu 

pobočného spolku „Hnutí DUHA Olomouc“ na „Hnutí DUHA Šelmy“, a to na základě 

návrhu schváleného setkáním členů „Hnutí DUHA Olomouc“ ze dne 23.2.2022, a 

dále rada Hnutí DUHA schválila změnu typu spolku z pobočného spolku na 

organizační skupinu a určila její místní příslušnost na celou ČR.  

 
 
 
 
 
V Olomouci dne 19.6.2022 

 
 
        Miroslav Kutal 
        koordinátor  

zuzan
Kutal


