
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica za rok 2009





O Veronice
Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat

kulturu s ochranou přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu. Na akti-
vity ekologické poradny a ekologického centra Veronica rozvíjené po listopadu 1989
navázal v roce 1999 Ekologický institut Veronica (EIV) jako profesionální pracoviště
ZO ČSOP Veronica.

EIV je odbornou a vzdělávací institucí nabízející interpretaci odborných environ-
mentálních témat. Působí v Brně a Hostětíně a věnuje pozornost městskému i ven-
kovskému prostředí. Vyvíjí činnost v širokém záběru od místního detailu po meziná-
rodní souvislosti, z Hostětína po Evropu, od praktické péče o přírodu po umělecké
zpracování tématu. Hlavním posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině
a jejím přírodním a kulturním hodnotám.
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NAŠE VÝZNAČNÉ ÚSPĚCHY V ROCE 2009

Za činnost Centra Veronica Hostětín v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zejmé-
na za využívání sluneční energie, jsme obdrželi Českou solární cenu 2009. Moc
nás to hřeje!

V zimovišti netopýrů a vrápenců ve štole Valerie, o kterou se deset let staráme,
přezimovalo 97 vrápenců malých. Vrápenec je kriticky ohrožený druh, v roce
2000 jich zde zimovalo jen 7. Máme z toho velkou radost, vrápenci určitě taky.

Naše publikace Pasivní domy vyšla v ukrajinštině a v rámci seminářů ve
Lvově, Čerkasách i na Krymu jsme koncept pasivních domů přiblížili řadě institucí
i jednotlivců.

Výstava Prima Klima cestuje po Česku a oslovila cca 6 000 lidí.
Centrum Veronica Hostětín získalo certifikaci venkovské turistiky ECEAT

a značku Cyklisté vítáni.
Hostětín jako jediná obec v Česku zhasl veřejné osvětlení a budovu Centra Vero-

nica Hostětín při celosvětové kampani Earth Hour v sobotu 28. března 2009.
Vyskládáním dlažebních kostek na ulici Husova v Brně a jablek při Jablečné slav-

nosti v Hostětíně ve tvaru „třistapadesátky“ jsme podpořili celosvětovou kam-
paň 350.org.



I. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Ochrana přírody a krajiny je široký pojem zahrnující nejen práci v terénu, ale také
šetrné hospodaření v krajině a minimalizaci dopadů spotřeby na ekosystémy. EIV se
ochraně přírody věnuje na koncepční i praktické úrovni. Jako jedna ze základních
organizací Českého svazu ochránců přírody se podílíme i na činnosti jeho ústředních
orgánů.

www.veronica.cz/ochranaprirody/

Konference Venkovská krajina
Odborná veřejnost diskutovala vývoj konceptu ÚSES a ohlédla se za jeho dosavadní

historií na 6. ročníku konference Venkovská krajina v Hostětíně, na níž bylo prezen-
továno 65 příspěvků.

Městská zeleň
Zahájili jsme modelový projekt pro evaluaci metodik oceňování biotopů v brněnské

městské části Řečkovice. Zapojili jsme 10 studentek Masarykovy a Mendelovy univer-
zity v Brně, které na praktickém workshopu předaly výsledky 16 zástupcům veřejné
správy, kteří rozhodují o asanacích a výsadbách zeleně ve městě.
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Brněnský strom roku
Vítězem 10. ročníku ankety Brněnský strom roku se stal buk lesní v parku líšeňské-

ho zámku Belcredi. Hlasovalo pro něj 214 z celkem 874 účastníků. Ve vedlejší katego-
rii – strom u školky, školy a univerzity – zvítězila líska turecká z areálu Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno o 2 hlasy před topolem bílým stojícím u Moravské
zemské knihovny. V knihovně také proběhla výstava fotografií všech finalistů. Stromy
hrdiny se stalo 400 borovic z Líšně, které těsně před vyhlášením ankety podlehly nezá-
konnému pokácení. Titul obdržely in memoriam.

Živé vánoční stromky
Ve spolupráci s dalšími brněnskými organizacemi se prodalo přes 800 sazenic vánoč-

ních jedliček v květináči. Jedličky z předchozích Vánoc byly v dubnu 2009 vysázeny do
lesa s certifikátem šetrného lesního hospodaření FSC. V průměru se do lesa vrací
1/3 prodaných stromků.

Ochrana zvláště chráněných živočichů
Spolu se Správou CHKO Moravský kras a dalšími organizacemi jsme uspořádali

13. ročník Evropské noci pro netopýry v areálu jeskyně Výpustek. Akce přilákala
300 účastníků, asi 40 % z nich tvořily děti a mládež.

Ve spolupráci se Správou národního parku Podyjí jsme i v roce 2009 pečovali o nej-
významnější lokalitu užovky stromové v ČR – vinici Šobes. Podíleli jsme se na úpravě
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suchých zídek a výstavbě speciálního líhniště. Záchranný program jsme zahájili také
v Bílých Karpatech ochranou migrace užovek a stavbou líhniště.

Mezinárodní ochrana biodiverzity
Celý rok jsme monitorovali aktuální dění v mezinárodní iniciativě Countdown 2010

k ochraně biodiverzity – www.veronica.cz/countdown. Na mezinárodní sekretariát jsme
zaslali informace o našich aktivitách, např. o projektu oceňování městské zeleně
v Brně.
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II. OCHRANA KLIMATU A EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE

Základním východiskem našeho programu je ochrana zemského klimatu snižová-
ním emisí oxidu uhličitého. Podporujeme alternativy, které eliminují spalování fosil-
ních paliv a přispívají k efektivnímu využívání energie. Poskytujeme vzdělávání
a osvětu, ale tématu se věnujeme také prakticky. Naším specifikem jsou pasivní stav-
by a ekologické stavitelství. Soustřeďujeme se na regionální úroveň, rozvíjíme kon-
cept energeticky soběstačného území, zkušenosti z modelových ekologických projek-
tů v Hostětíně využíváme v městském prostředí. Publikujeme a pro veřejnost komen-
tujeme překlady nejnovějších dokumentů na www.veronica.cz/klima/. Veronica se
stala členem České klimatické koalice (www.zmenaklimatu.cz) a byla vybrána
k účasti ve vzdělávacím programu pro organizátory kampaní ze střední a východní
Evropy podpořeném Evropskou klimatickou nadací (ECF).

www.veronica.cz/energie/

Vzdělávání
Na naší speciální webové stránce www.veronica.cz/klima/ jsme uveřejnili řadu pře-

kladů významných studií a příspěvků k ochraně klimatu. V roce 2009 šlo například
o studie o změnách v Arktidě, roli biopotravin či možnostech zvyšování účinnosti elek-
trických přístrojů.

Nadále se podílíme na činnosti nevládní České klimatické koalice, spolu se sdruže-
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ním Calla jsme připravili koncept celodenních regionálních seminářů Změna klimatu
– fakta a fikce, určených pro veřejnou správu. První proběhl 30. září v Českých Budě-
jovicích.

Uspořádali jsme 3. ročník školní soutěže Zlínská CO2 liga, do níž se zapojilo
16 škol. Soutěž přenesla téma ochrany klimatu do roviny možností úspory energie
a CO2 v každodenním životě. Soutěžící seznamovali veřejnost s tématem ve formě
informační kampaně a zkoušeli, jak úspory energie uskutečnit v praxi.

Naše putovní výstava Prima Klima s nejnovějšími poznatky o globální změně kli-
matu cestovala ve dvou exemplářích po České republice a zhlédlo ji téměř 6 000 osob.
K výstavě jsme uspořádali přes 50 doprovodných výukových programů a přednášek pro
veřejnost.

Brněnské veřejnosti jsme představili mezinárodní iniciativu 350.org – nejprve
v rámci turné klimatického baobabu (červen), poté na náměstí Svobody pouliční akcí
Den na ochranu klimatu (24. října). Na iniciativu jsme upozornili i návštěvníky Jab-
lečné slavnosti a posluchače ekologického rozhlasového magazínu Zeměžluč.

Ochraně klimatu jsme věnovali říjnové monotematické číslo 5 časopisu Veronica.



Pasivní domy
Využíváme unikátní situace, že jsme v Hostětíně postavili první českou veřejnou

budovu v pasivním standardu, a poskytujeme zde poradenství, pořádáme dny otevře-
ných dveří a nabízíme exkurze. Pasivní dům si v roce 2009 prohlédlo přes 2 300 osob.
Jsme součástí Sítě center pasivního domu.
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III. ZELENÁ DOMÁCNOST, ZELENÝ ÚŘAD, ZELENÁ FIRMA

Ekologický institut Veronica poskytuje poradenství a ukazuje praktické příklady
v oblasti snižování spotřeby, změny spotřebitelského chování, šetrného provozu
domácností, firem a úřadů. Zprostředkováváme veřejnosti vědecké poznání a vede-
me k samostatnému promýšlení environmentálních souvislostí spotřebitelského cho-
vání. Šetrnými návody se sami řídíme v Domě ochránců přírody v Brně a v Centru
Veronica Hostětín.

www.veronica.cz/nakupovani/ a www.veronica.cz/zeleneuradovani/

Zelená domácnost
Pro Síť ekologických poraden jsme zrevidovali publikaci Desatero domácí ekologie,

v níž se objevují témata, která nebyla delší dobu v prostředí ekoporaden publikována
– například energie v domácnostech, voda, šetrná doprava, globalizace a lokalizace,
potrava a zdraví či péče o přírodu. Publikace vyšla již v 5. vydání a byla zdarma roze-
slána všem ekoporadnám v ČR.

Zelené úřady
V rámci společného projektu se Sítí ekologických poraden jsme zpracovali metodiku

pro zavádění environmentálně šetrných opatření do institucí a organizací a vyškolili
v ní 11 poradců (z toho 3 z Ekologického institutu Veronica). Třem úřadům jsme při-

III



pravili návrh environmentálních opatření (Krajský úřad Vysočina, Úřad městské části
Brno-Nový Lískovec a Městský úřad Rosice) a vystoupili na pražské konferenci Eko-
logicky/nomicky na úřadech a v kancelářích. Na objednávku Společnosti pro komu-
nitní práci Vsetín, o.p.s., jsme uskutečnili první fázi modelového zavádění zeleného
úřadování v této organizaci. Formulací soutěžních otázek, tiskem dotazníků a vyhodno-
cováním jsme pomáhali během 4. ročníku Soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz
úřadu/instituce v Jihomoravském kraji.
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IV. ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO PLÁNOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ

Plné začlenění environmentálních hledisek do rozhodování státní správy vyžadu-
je, aby orgány veřejné správy disponovaly přesnými a aktuálními informacemi. Dle
Aarhuské úmluvy může být veřejnost hlavním nebo důležitým zdrojem těchto infor-
mací. Ekologický institut Veronica je informačním, odborným a koordinačním záze-
mím pro občany, neziskové organizace, občanské iniciativy, studenty, odborníky
a úřady v procesech plánování a rozhodování. Sami se také účastníme plánovacích
a rozhodovacích procesů na všech úrovních.

www.veronica.cz/obcan/

Správní řízení
Během roku jsme zpracovali a na internetových stránkách zveřejnili 377 správních

řízení brněnských městských částí. Závažné zásahy do dřevin jsme se pokusili ovliv-
nit přihlášením do 64 správních řízení a objektivní odbornou účastí v rozhodovacích
procesech. Formou vzdělávání dobrovolníků jsme do komisí posuzujících kácení dře-
vin zapojili studenty dendrologie. Pro veřejnou správu jsme uspořádali 2 semináře
k roli dřevin ve městě a k metodikám jejich oceňování.

Naši externí spolupracovníci připomínkovali posuzování vlivů na životní prostředí
vedené krajským úřadem k parkovacím a obchodním domům na území Jižního centra
v Brně.

IV



Územní plánování
Přispěli jsme k aktualizaci stávajícího územního plánu Brna, která městu slouží

k překlenutí období, než vznikne nový územní plán. Naši experti se zapojili také do
připomínkování zásad územního rozvoje – krajského dokumentu, který ovlivní územní
plánování ve všech obcích Jihomoravského kraje.

Revitalizace Ponávky
Jako subdodavatel Partnerství, o.p.s., jsme se podíleli na projektu revitalizace staré

Ponávky. Statutární město Brno se spolu s dalšími evropskými městy rozhodlo zapoje-
ním veřejnosti, vysokoškoláků, privátního i veřejného prostoru oživit dnes zapomenu-
tou a pod městskou zástavbou ztracenou říčku Ponávku v Brně.
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V. REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Život probíhá v regionu či místě. Udržitelnost a spokojený život spočívají ve znalos-
ti místa po stránce „místního dědictví“ (přírodní danosti, místní tradice, historie,
kulturní specifika místa) i po stránce „reálného fungování“ (sociální aspekty šetrněj-
šího života, možnosti lokálních ekonomik, skutečné možnosti obecní správy a jejich
využívání, legislativa, občanská angažovanost místní komunity). EIV šíří environ-
mentální aspekty regionálního rozvoje jak po obsahové, tak po procesní stránce.

http://hostetin.veronica.cz/studie/

Energetická soběstačnost regionu
Vlastní zkušenosti s rozvojem obce navázaným na udržitelné využívání energie (tedy

místních obnovitelných zdrojů energie a potenciálních úspor) šíříme dál. V roce 2009
jsme se zástupci obcí mikroregionu Bojkovsko zkoumali a diskutovali potenciál úspor
i obnovitelných zdrojů energie v území a připravili základní koncept jeho energetické
soběstačnosti. Zástupce obcí jsme pozvali na dvě motivační exkurze. Příklady dobré
praxe jsme zveřejnili na www.veronica.cz/energeticka_sobestacnost.

Na myšlence energetické soběstačnosti jsme postavili projekt předávání zkušeností
z Hostětína do venkovských regionů západní, střední a východní Ukrajiny, který jsme
realizovali díky podpoře lucemburského ministerstva zahraničí. Nadále v něm pokra-
čujeme.
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O hostětínské cestě k udržitelnému rozvoji jsme referovali na několika mezinárodních
akcích, např. konferencích Nachhaltig Land Schaften či Science Event: Wendepunkt
Krise? v Rakousku.

Jablečná slavnost
Tradiční slavnost (v roce 2009 konaná již poosmé) s bohatým kulturním a environ-

mentálním programem představuje nejen hostětínskou moštárnu a mošty, ale i další
výrobky s ochrannou známkou Tradice Bílých Karpat, které vznikají díky práci regio-
nálních zemědělců, řemeslníků či firem a odkazují na místní krajinu, tradice a doved-
nosti. Na její přípravě spolupracujeme s občanským sdružením Tradice Bílých Karpat
a obcí Hostětín, pomáhá nám přes 80 skvělých dobrovolníků. Slavnost tentokrát navští-
vilo přes 2 800 osob.
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VI. ČASOPIS VERONICA

Časopis pro ochranu přírody a krajiny Veronica je environmentálně orientované
celorepublikové periodikum. Sleduje dlouhodobé trendy i aktuální problémy ochrany
přírody a krajiny. Zapojením literárních a výtvarných prvků chce podnítit k prožívá-
ní a poetickému vnímání přírody a krajiny.

www.casopis.veronica.cz

V roce 2009 jsme vydali 6 čísel s tématy: 1. studánky, prameny, minerální a artés-
ké vody – 2. varroáza a ekologické trendy ve včelařství, med jako komodita globální-
ho obchodu – 3. centra biodiverzity na horách, ochrana přírody Galapág, rok 1969
v ochraně přírody a krajiny – 4. jak žije prales, lesní vývraty, dohoda o bezzásahových
lesích, PAN Parks, evropská divočina – 5. reakce přírody na vývoj klimatu, odhady
změn na našem území, klimatické změny jako rozvojový problém, trnitá cesta do Koda-
ně – 6. příroda ve městě.

Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR jsme připravili 8stránkové
barevné přílohy, které zvou k návštěvě národních přírodních rezervací Praděd, Lichni-
ce – Kaňkovy hory, Hůrka u Hranic a Soos. S číslem 4 vyšla speciální příloha – esej
Neviditelný svět Davida Abrama.
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Elektronické zpravodaje
Na více než 2 000 e-mailových adres rozesíláme každý třetí týden Rozverky – envi-

ronmentální aktuality z Česka i zahraničí, rady Ekologické poradny Veronica, pozván-
ky a informace naše i spřátelených organizací. Každý měsíc odcházejí 3 390 přízniv-
cům Zprávy z Centra Veronica Hostětín.
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VII. CENTRUM VERONICA HOSTĚTÍN

Posláním Centra Veronica Hostětín je ukazovat na praktických příkladech, realizo-
vaných projektech a výsledcích jejich monitorování, že vztah k přírodě, místním zdro-
jům a tradicím spolu s ohleduplným hospodařením může chránit životní prostředí
a globální klima, ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměr-
ně odlehlých oblastech.

http://hostetin.veronica.cz

Vzdělávací aktivity
Vzdělávací moduly se týkaly udržitelného regionálního rozvoje, ovocných dřevin

v krajině, ochrany přírody a krajiny, ochrany klimatu. Pro 6 863 návštěvníků jsme
připravili 6 dní otevřených dveří v pasivním domě, 57 lektorovaných exkurzí, 10 jed-
nodenních seminářů, 5 vícedenních vzdělávacích akcí (konference Venkovská kraji-
na, Letní škola ochrany přírody a krajiny, Jablečná slavnost, Světový den pasivních
domů), 6 pobytových akcí pro rodiče s dětmi, ženy a seniory.

Školám jsme poskytli 53 výukových programů (Prima klima, Udržitelný rozvoj,
Obnovitelné zdroje energie, Piju mošty, což Ty?, Řemesla našich předků), které byly
často doprovázeny také exkurzemi, jež formou hry a doplňkových aktivit seznámily
žáky a studenty s hostětínskými projekty.

VII



Zpracovali jsme pobytový program pro základní a střední školy Udržitelný rozvoj
všemi smysly, který maximálně vychází z našich praktických zkušeností a projektů.
Pilotně jsme jej otestovali a zařadili do naší nabídky. Kromě akcí ve standardní nabíd-
ce jsme „šili“ vzdělávání na míru. Centrum slouží mj. jako základna pro terénní prak-
tika a workshopy řady vysokých škol, školení firem a dalších institucí.

Stali jsme se členy celorepublikové sítě environmentálních středisek Pavučina. Jsme
také členy Lísky – občanského sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji a projektu Eko-
pobyt, který sdružuje pobytová střediska environmentální výchovy.

Struktura návštěvníků Centra Veronica Hostětín v roce 2009

celkem 6 863 100,0 %

školství (ZŠ, SŠ, VŠ) 1 979 28,8 %

zájmové org., NGO 254 3,7 %

veřejná správa 348 5,1 %

podnikatelé 105 1,5 %

veřejnost 4 162 60,7 %

média 15 0,2 %
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Modelové projekty udržitelného rozvoje
Úspěšné spuštění dvou nových projektů rozšířilo naše vzdělávací portfolio:

– Termický solární systém s fasádním (svislým) kolektorem o ploše 22 metrů
čtverečních, umístěným na průčelí pasivní budovy Centra Veronica Hostětín.
– Fotovoltaická elektrárna za obecní výtopnou o instalovaném výkonu 51,4 kW.
Jde o první český příklad společné investice nadací (Nadace Partnerství, Nadace Vero-
nica, Nadace české architektury) a obce Hostětín.

Oba systémy doplňují stávající instalace solárních systémů na střechách 9 rodinných
domů a moštárny a 1 fotovoltaický systém.

Centrum Veronica Hostětín získalo další certifikáty. Značku Ekologicky šetrná služ-
ba v kategorii ubytovací zařízení jsme doplnili o certifikaci venkovské turistiky ECEAT
a značku Cyklisté vítáni.
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VIII. EKOLOGICKÁ PORADNA

Naším cílem je preventivní ochrana životního prostředí, nabízíme rady, analýzy
i dlouhodobější konzultace. Bezbariérová poradna v Domě ochránců přírody v Brně
je pro veřejnost otevřena každý pracovní den, je dostupná telefonicky, e-mailem
i přes www rozhraní. Návštěvníci poradny mají k dispozici rozsáhlou knihovnu a stu-
dovnu s wifi připojením. Ekologické poradenství poskytujeme také na našem praco-
višti v Hostětíně. Poradna naplňuje standardy Sítě ekologických poraden (STEP)
a podílí se na vedení této střešní organizace.

www.veronica.cz/poradna/

Poradna
Ve spolupráci s dalšími poradnami STEP vytváříme nové metodické materiály, příkla-

dy dobré praxe a návrh certifikace ekoporaden. Díky spolupráci se sítí ekologických
poraden jižní Moravy a Jihomoravským krajem jsme získali finanční podporu na envi-
ronmentální poradenství v kraji. EIV plní v tomto projektu roli poradny i metodického
vedení a garanta vzdělávání pro ostatní poradny z regionu.

Brněnská ekologická poradna dosáhla 18 let provozu, což jsme oslavili 27. listopadu
2009 za přítomnosti řady poradkyň a poradců, kteří se podíleli na jejím vzniku a roz-
víjeli ji technicky nebo ideově. V posledních letech zabezpečujeme poradenství pro
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brněnskou veřejnost prostřednictvím služby Zelený telefon města Brna díky pod-
poře Magistrátu města Brna.

V tomto roce jsme zodpověděli 2 188 dotazů, největší zájem byl o problematiku odpa-
dů (310), program Zelená úsporám (266) a energetická a stavitelská témata (172).
Naše knihovna evidovala 279 výpůjček.

Stánek poradny jste mohli navštívit na festivalu Jeden svět v Brně, Dnech Země na
Špilberku, veletrhu ENVI Brno a v rámci celobrněnských akcí Noc kejklířů a Biojar-
mark na Zelném trhu, na jarmarku na Veselém kopci a Open Air Music Festivalu
v Trutnově.

Struktura dotazů

celkem                                         2 188                   100 %
odpady                                            310                     14 %
voda, praní, čištění                              138                     6 %
studánky                                          114                      5 %
energie, bydlení                                438                   20 %
zvířata                                            127                      6 %
zeleň, právo, správní řízení                     207                      9 %
ochrana přírody                                   83                     4 %
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spotřebitelství, zelené úřadování                 91                     4 %
zahrady, zemědělství, ovocnářství               118                     5 %
ostatní                                            610                    26 %

Energetická poradna
V rámci specializované poradny Ekologické stavitelství, energetické úspory jsme za

rok 2009 zodpověděli 280 dotazů. Kromě zájmu o program Zelená úsporám bylo 172
otázek zaměřeno na typy izolací, alternativní stavební materiály, možnosti využití
obnovitelných zdrojů energie v domech i bytech. Možnosti vypůjčit si powermetr vyu-
žilo 23 osob.

Celkem 6krát proběhly v Domě ochránců přírody přednášky a individuální konzulta-
ce k tématům souvisejícím s alternativními zdroji vytápění, možnostmi izolace budov
a energetických úspor v domech všeobecně.

Studánková poradna
V roce 2009 ji využilo 114 zájemců o informace o kvalitě vody studánek a vrtů

v blízkosti svého bydliště nebo chaty. Téma dotazů se rozšiřuje na mimobrněnské
a zahraniční lokality.

Poradna o přírodních zahradách
V návaznosti na cyklus přednášek přátel přírodní zahrady jsme získali finanční pod-
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poru na rozvoj specializovaného poradenství v oblasti péče o zahradu bez chemických
prostředků, rašeliny, umělých hnojiv a geneticky modifikovaných organismů. EIV je tak
jedním z 8 partnerů přeshraničního projektu Přírodní zahrady bez hranic, který ini-
ciovalo sdružení rakouských poraden „die umweltberatung“. Projekt naplňujeme speci-
alizovanou poradnou, propagací tématu na Biojarmarku, webových stránkách a nabíd-
kou odborných konzultací. Zodpověděli jsme 52 dotazů a uspořádali 7 přednášek.

Soutěž studentských prací o životním prostředí Jihomoravského kraje
Ekologický institut Veronica organizačně zajistil 7. ročník soutěže, jehož se zúčastni-

lo 13 diplomových a 10 bakalářských prací. Jako nejlepší byla vyhodnocena diplomová
práce Mgr. Jana Běťáka z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Mykofloris-
tická a ekologická studie makromycetů v jihozápadních Chřibech a bakalářská práce
Bc. Jana Skalíka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Vědomosti a posto-
je mládeže týkající se změny klimatu. Anotace všech zúčastněných prací lze dohledat
na www.veronica.cz/?id=21
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IX. FINANČNÍ ZPRÁVA
VÝSLEDOVKA

přepočet na EUR kurzem ČNB k 31. 12. 2009, 1 EUR = 26,465 CZK

NÁKLADY                              částka v tis. CZK                    částka v tis. EUR

Materiálové náklady 1 369                                       51,7
Služby ostatní                                            1 155                                       43,6
Tisk                                                         435                                       16,4
Mzdové nákl. vč. soc. a zdrav. pojištění               4 028                                     152,2
Ostatní náklady                                             476                                       18,0
Odpisy                                                    900                                       34,0
Daně a poplatky                                               7                                        0,3 
Tvorba rezerv                                              -129                                        -4,9
Poskytnuté členské příspěvky                            17                                        0,6
Daň z příjmu                                            36                                       1,4
NÁKLADY CELKEM                                8 258                                    312,0
HOSP. VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM           -92                                      -3,5
Daň z příjmu                                            36                                       1,4
HOSP. VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ                  -128                                      -4,8
OBRAT 8 166                                    308,6
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VÝNOSY                                        částka v tis. CZK                  částka v tis. EUR
Nadační příspěvky, dary
od právnických a fyzických osob
Nadace Oak prostř. Nadace Partnerství                         144                                     5,4

Nadace Veronica                                                  31                                     1,2

Ministerstvo zahraničí Lucemburska                          568                                  21,5

Nadace OKD                                                      400                                    15,1

Ostatní dobrovolné příspěvky a dary                            92                                     3,5
Příspěvky celkem 1 235                                  46,7

Dotace
Dotace ze státního rozpočtu ČR                                 800                                  30,2

Dotace z operačních programů přeshraniční  
spolupráce SR-ČR, Rakousko-ČR                               186                                  7,0

Dotace ze Státního fondu živ. prostředí ČR                  1 059                                  40,0

Dotace z rozpočtu města Brna                                  90                                  3,4

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje                       80                                  3,0

Dotace z rozpočtu města Zlín                                      9                                     0,3

Dotace celkem                                            2 224                                84,0

Členské příspěvky                                           16                            0,6
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Služby
Tržby z prodeje časopisu Veronica
a ostatních vlastních tiskovin a za zboží                        902                                  34,1
Tržby za služby Centra Veronica Hostětín
(strava, ubytování, pronájem, exkurze)                       1 284                                   48,5
Služby pro statutární město Brno                               126                                     4,8
Služby pro Síť ekologických poraden ČR                        513                                19,4
Služby pro Jihomoravský kraj                                 70                                2,6
Služby ostatní                                                  785                                 29,7
Služby celkem                                           3 680                                 139,1

Tržby z prod. dlouhodobého hmot. majetku            1                                   0,0
Výnosy z finančního majetku celkem                 224                                    8,5
Odpisy majetku pořízeného z dotací                  808                                  30,5
Aktivace našich tiskovin                                   -22                               -0,8

VÝNOSY CELKEM                                     8 166                                308,6
OBRAT                                                      8 166                                308,6

Nevyčerpané obdržené dotace a dary jsou převedeny do dalších let.
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PŘEHLED O AKTIVECH A PASIVECH

AKTIVA               částka v tis. CZK k 31. 12. 2008     částka v tis. CZK k 31. 12. 2009

Dlouhodobý nehmotný majetek                    28                                           28
Dlouhodobý majetek
Stavby                                                   25 032                                       25 032
Drobný dlouhodobý majetek                             2 263                                     2 298
Sam. movité věci a soubory movitých věcí               430                                        897
Pěstitelské celky trvalých porostů                        107                                           107
Pozemky                                                     46                                           46
Dlouhodobý majetek celkem                  27 878                                     28 380

Dlouhodobý finanční majetek 30                                           30

Oprávky k dlouhodobému majetku
Oprávky ke stavbám                                    -2 033                                    -2 884
Oprávky k drobnému dlouhod. hmot. majetku        -2 263                                     -2 298
Oprávky k samostatným movitým věcem
a souborům movitých věcí                                -373                                      -422
Oprávky k dlouhod. maj. celkem             -4 669                                    -5 604
Oprávky k dlouhod. nehmot. majet.             -28                                       -28
Zásoby celkem                                        424                                          377
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Pohledávky
Odběratelé                                                              445                           51
Pohledávka nevyúčtovaných dotací ze státního rozpočtu                 0                       3 930
Ostatní pohledávky                                                  1 739                          4 054
Poskytnuté provozní zálohy                                              217                               0
Daň z přidané hodnoty 0                    0
Jiné pohledávky                                                        39                               0
Pohledávky celkem                                             2 440                      8 035

Krátkodobý finanční majetek
Pokladna                                                               213                         150
Účty v bankách                                                        1 590                        1 097
Ceniny                                                                   0                               0
Krátkodobý finanční majetek celkem                    1 803                      1 247
Jiná aktiva celkem                                                  30                             82
AKTIVA CELKEM                                         27 936                   32 547

IX



PASIVA částka v tis. CZK k 31. 12. 2008    částka v tis. CZK k 31. 12. 2009
Jmění
Vlastní jmění 3 670                                      3 670
Fondy 24 813                                      23 487
Jmění celkem 28 483                                     27 157
Výsledek hospodaření -1 970                                      -2 098
Rezervy 129                                             0
Krátkodobé závazky
Dodavatelé 189                                          73
Ostatní závazky 0                                              0
Zaměstnanci 240                                           224
Závazky k instit. soc. zabezp. a zdrav. poj.        104                                         101
Ostatní přímé daně 27                                        17
Daň z přidané hodnoty 86                                      87
Daň z příjmu 0                                           36
Dohadné účty pasivní                                       61                                          0
Krátkodobé závazky celkem 707                                         538
Ostatní dlouhodobé závazky 0                                         200
Jiná pasiva celkem 587                                       6 750

PASIVA CELKEM 27 936                                     32 547
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Přestože nemáme ze zákona povinnost auditu účetnictví, naše účetnictví auditem prošlo a celá účetní
závěrka včetně příloh a výroku auditora je k dispozici v sídle naší organizace a na webu.
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za podporu našim dárcům, jejichž úplný seznam najdete na
www.veronica.cz/dekujeme/

Bez nich by naše práce nebyla možná.

Naše projekty v roce 2009 významně podpořily:
Finanční mechanismus EHP/Norska prostřednictvím

Nadace rozvoje občanské společnosti
Jihomoravský kraj

Lesy České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo životního prostředí
Oak Foundation

RWE Transgas Net. Blíž přírodě
Státní fond životního prostředí

Statutární město Brno
Zlínský kraj



ZO ČSOP Veronica
Panská 9, 602 00 Brno

tel. 542 422 750
e-mail: veronica@veronica.cz

www.veronica.cz

Centrum Veronica Hostětín
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice
tel. 572 641 855, 572 630 670
e-mail: hostetin@veronica.cz

www.hostetin.veronica.cz

Bankovní spojení: 1342270339/0800
IČ: 13693620

DIČ: CZ 13693620
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