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POSLÁNÍ NADACE VERONICA

Posláním Nadace Veronica je podporovat rozmanité formy šíření myšlenek šetrného vztahu
k přírodě.

Nadace Veronica podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních
hodnot krajiny; zejména na Moravě a Slezsku.

Prostředky nadace jsou využívány mj. na podporu vydávání a distribuci časopisu Veronica,
ekologických publikací a jiných tiskovin, ekologického poradenství, na pořádání výchovných,
vzdělávacích a kulturně zaměřených akcí pro veřejnost, na rozvoj centra pro modelové
projekty v Bílých Karpatech a na realizaci projektu pozemkových spolků zejména na jižní
Moravě.

PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA

Nadace Veronica byla založena zřizovací listinou ze dne 10. září 1992 těmito zakladateli:
Ing. Antonín Buček, CSc., RNDr. Karel Hudec, DrSc., Ing. arch. Jarmila Kocourková,
RNDr. Miroslav Kundrata, Ing. Jan Lacina, CSc., prof. RNDr. Hana Librová, CSc.,
RNDr. Věra Spurná, DrSc., Rostislav Pospíšil.

Nadace Veronica byla registrována u Magistrátu města Brna dne 5.10.1992. 16. prosince
1998 byla Nadace Veronica zapsána Krajským obchodním soudem v Brně do obchodního
rejstříku – rejstříku nadací a nadačních fondů a tímto přeregistrována jako nadace podle
zákona
č. 227/1997 Sb., O nadacích a nadačních fondech.
Na konci roku 1998 se Nadace Veronica sloučila s Nadací pro záchranu lužního lesa a
spravuje její majetek na zvláštním fondu určeném pro výkup pozemků a ochranu lužní
krajiny.

ORGÁNY NADACE VERONICA

Nadaci Veronica řídí správní rada ve složení:
Miroslav Kundrata (předseda), Karel Hudec (místopředseda), Jan Lacina (člen), Věra Spurná
(členka)

Revizor: Rostislav Pospíšil

Sídlo: Nadace VERONICA, Panská 9, 602 00, tel. 05-42218351
Nadace Veronica neměla do r. 2001 placenou kancelář a zaměstnance; většinu prací
zajišťovali členové správní rady nebo dobrovolníci z okruhu kolem ZO ČSOP Veronica.



Z ČINNOSTI NADACE VERONICA V ROCE 2001

Programy trvale udržitelného rozvoje v oblasti Bílých Karpat

Ovoce a místní rozvoj – Centrum modelových venkovských projektů Hostětín

Nadace Veronica pokračovala spolu s dalšími členy o.s. Tradice Bílých Karpat (TBK)
v ovocnářském programu. Moštárna provozovaná TBK úspěšně absolvovala druhou sezónu –
zaměřenou více na zpracování moštů v kvalitě bio (více na www.tbk.cz a www.veronica.cz).
V roce 2001 se uskutečnilo další zhodnocování nadačního majetku, zejména drobnými
investicemi do technologií a instalací velkého kolektoru na ohřev teplé vody na střeše
moštárny (více www.veronica.cz).
V rámci programu Místo pro přírodu a činnosti pozemkového spolku pokračovala jednání
zaměřená na rozšíření okruhu  vlastníků sadů a luk, kteří jsou ochotni spolupracovat při
údržbě cenných pozemků a převádění sadů do režimu ekologického hospodaření.

Ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica a Nadací Partnerství pokračovala
projektová příprava školicího Centra modelových venkovských projektů. S podporou fondu
rakousko-českého energetického partnerství se návrhu centra koncipovaného jako ”pasivní”
dům ujal jeden z nejzkušenějších rakouských architektů – Georg W. Reinberg z Vídně.

Poskytnuté nadační příspěvky:

Ochrana přírody

Poskytnuté nadační příspěvky:

Ekologický Institut Veronica:                                                           392 440  Kč

Příspěvek byl určen na poslední fázi tříletého ovocnářského projektu v Bílých Karpatech.
Prostředky účelově poskytla lucemburská nadace Hellef fir d´Natur.

Ekologický Institut Veronica:                                                               50 000 Kč

Příspěvek byl určen na výkup pozemků v nivě Dyje. Prostředky byly uvolněny z fondu pro
lužní krajinu.
(Tento nadační příspěvek uveden již ve výroční zprávě Nadace Veronica za rok 2000, zaúčtován však až v roce
2001)



Osvěta a kulturní dědictví

Nadace Veronica byla v roce 2001 aktivní i v oblasti záchrany kulturního dědictví. Podpořila
projekt Nadace Jana Pivečky na záchranu valašské dřevěnice a založení papučářského muzea
ve Valašských Kloboukách. Rekonstrukce dřevěnice vyžadovala ošetření stávajících
dřevěných prvků proti dřevokazným houbám a broukům. Projekt má zviditelnit tradice
jihovalašského kraje, především stará řemesla, která byla pro tuto oblast charakteristická
(soukenictví, papučářství). Objekt zároveň nabídne široké veřejnosti hlubší poznání sociální
struktury venkova v minulých stoletích.

Poskytnuté nadační příspěvky:

Nadace Jana Pivečky
Nadační příspěvek ve výši 10 000,- Kč na záchranu Valašskokloboucké dřevěnice.

Celkový přehled nadačních příspěvků schválených SR Nadace Veronica v roce 2001

Žadatel Projekt Částka
 v Kč

Ekologický Institut
Veronica

Výkup pozemků v nivě Dyje         50. 000

Nadace Jana Pivečky Záchrana valašskokloboucké dřevěnice 10.000
Ekologický Institut
Veronica

Ovocnářský projekt v Bílých Karpatech 392.440

Celkem poskytnuto
v r. 2001

452.440

INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJ V ROCE 2001

Hlavním počinem Nadace byla příprava podkladů pro soutěž o prostředky z Nadačního investičního
fondu. Veronica jako jedna z mála ekologicky orientovaných nadací v soutěži uspěla a získala do
nadačního jmění částku 13,09 mil. Kč. Tato částka byla připsána na účet v r. 2002. Výnosy z tohoto
nezcizitelného jmění budou dle podmínek smlouvy s Fondem národního majetku počínaje rokem 2003
používány na podporu projektů třetích osob; a to jak v rozsahu původního poslání nadace, tak nově
v oblasti ekologické výchovy.
Správní rada nadace rozhodla také o částečné profesionalizaci nadace. Tento krok je nutný mimo jiné i
kvůli odpovědnosti správy majetku získaného z NIF.



Pravidla veřejné grantové soutěže Nadace Veronica

1. Oblasti podpory.
Nadace Veronica v souladu se svým posláním podporuje projekty v těchto oblastech:

• Osvěta a vzdělávání v kontextu ochrany přírody, krajiny a kulturního dědictví, využití
umění pro ochranu přírody.

• Místní projekty trvale udržitelného rozvoje, které mají potenciál stát se inspirací pro jiné
komunity.

• Rozvoj myšlenky péče o krajinu založené na účasti místních obyvatel, podpora konceptu
pozemkových spolků a dalších inovativních metod ochrany přírody a krajiny.

• Ekologická výchova.

1. Kdo může požádat o nadační příspěvek.
 Nadační příspěvek může být poskytnut pouze na obecně prospěšné projekty nestátních
neziskových organizací, ve zdůvodněných případech také na projekty soukromých osob nebo
obcí.
 
2. Územní působení.
 Nadace Veronica působí především na území Moravy a Slezska. V oblasti ekologické
výchovy působí celostátně.
 
3. Velikost nadačního příspěvku.
 Nadace Veronica poskytuje podporu menším projektům, obvykle do výše 100.000 Kč. Ve
výjimečných případech nebo u projektů, kde podmínky soutěže určuje třetí dárce, může
správní rada rozhodnout o vyšším nadačním příspěvku.
 
4. Způsob podávání žádostí o nadační příspěvek.
 Podkladem pro posouzení žádosti je projekt, který bude obsahovat stručný a výstižný popis
záměru a očekávaných výstupů, transparentní rozpočet a základní identifikační údaje žádající
organizace a osoby odpovědné za realizaci projektu. Součástí projektu mohou být přílohy
dokumentující jeho význam. Projekty je možno podávat v průběhu celého roku písemně ve
dvou kopiích na adresu sídla Nadace Veronica, Panská 9, 602 00 Brno. Přihlášky zaslané
faxem nebo e-mailem nejsou akceptovány. Správní rada se od roku 2003 bude k posuzování
projektů scházet nejméně 2x ročně.
 
5. Způsob posuzování projektů.
 Správní rada posuzuje nashromážděné žádosti dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
Žadatel obdrží potvrzení o převzetí projektu s přibližným datem rozhodnutí. Správní rada si
může vyžádat doplňující informace k projektu. Ve složitějších případech si správní rada může
vyžádat posouzení projektu odborníkem nebo stanovisko místního znalce.
 
6. Management oceněných projektů.
 Nadace Veronica uzavírá s nositelem oceněného projektu smlouvu o poskytnutí nadačního
příspěvku. Nadace obvykle poskytuje příspěvek ve dvou nebo třech platbách: první ihned po
uzavření smlouvy, druhá po obdržení a kontrole průběžné zprávy a třetí po obdržení
závěrečné zprávy.



 V případě, že nositel projektu neplní podmínky smlouvy, je Nadace oprávněna pozastavit
platby a požadovat navrácení vyplaceného příspěvku.
 
 
7. Zveřejňování informací.
Informace o poskytování grantů i o zvláštních programech jsou zveřejňovány formou výroční
zprávy, prostřednictvím časopisu Veronica, internetových služeb ekologického serveru
Econnet a prostřednictvím Fóra Dárců/ Asociace Nadací.
Nadace společně s nositeli nadačních příspěvků usiluje o publicitu výsledků projektů
v médiích a o šíření dobrého jména Nadace. Podmínky jsou specifikovány ve smlouvě.



FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

Finanční zpráva Nadace Veronica za rok 2001

Porovnání nákladů a výnosů

Název  Celkem  Poměr v %

Kancelářské potřeby        2 306,60 Kč <1%
Drobný hmot. dlouhodobý majetek      21 350,00 Kč 3%
Spotřeba energie      24 977,69 Kč 4%
Poštovné           122,00 Kč <1%
Ostatní služby      66 518,00 Kč 11%
Audit      15 750,00 Kč 3%
Daň z nemovitosti        1 444,00 Kč <1%
Kurzové ztráty      22 522,18 Kč 4%
Bankovní poplatky        8 437,56 Kč 1%
Poplatky pro pozemkový spolek        2 000,00 Kč <1%
Ostatní náklady              0,10 Kč <1%
Odpisy dlouhodob majetku        4 193,00 Kč 1%
Nadační příspěvky     452 440,00 Kč 73%
Náklady celkem     622 061,13 Kč 100%
Prodej publikací        2 676,00 Kč <1%
Odborné služby – pozemkový spolek      59 300,00 Kč 9%
Nájem Moštárny     109 000,00 Kč 17%
Přefakturace el. energie      24 977,58 Kč 4%
Úroky      21 312,11 Kč 3%
Kurzové zisky      26 382,53 Kč 4%
Příspěvek od Hellef fir d´Natur     392 440,29 Kč 61%
Dary od fyzických osob        4 200,00 Kč 1%
Výnosy celkem     640 288,51 Kč 100%
Hospodářský výsledek      18 227,38 Kč  xxx

Rozvaha k 31. prosinci 2001

AKTIVA  Částka  PASIVA  Částka
Stálá aktiva  Vlastní zdroje
Budovy, haly a stavby     122 427,00 Kč Nadační jmění  902 340,00 Kč
Oprávky k budovám, halám, stavbám -    10 974,00 Kč Ostatní jmění  342 365,34 Kč
Drobný hmot. dlouhodobý majetek     300 597,50 Kč Nerozdělený zisk z min. let  516 825,32 Kč
Oprávky k drobnému hmot. majetku -    21 350,00 Kč Hospodářský výsledek r. 2001  18 227,38 Kč
Pozemky     471 425,73 Kč  Vlastní zdroje celkem  1 779 758,04 Kč
Pořízení hmotných investic     210 000,00 Kč
Stálá aktiva celkem  1 072 126,23 Kč

Oběžná aktiva  Cizí zdroje
Pokladna      10 549,30 Kč Dodavatelé  21 350,00 Kč
Bankovní účty     684 515,70 Kč Ostatní závazky  27 000,00 Kč
Peníze na cestě        3 001,88 Kč Kurzové rozdíly pasivní  100 762,18 Kč



Odběratelé      27 817,39 Kč Dohadné účty pasivní  18 567,39 Kč
Poskytnuté provozní zálohy        5 880,00 Kč Bankovní úvěry  869 146,39 Kč
Ostatní pohledávky     907 643,16 Kč  Cizí zdroje celkem  1 036 825,96 Kč
Daň z příjmů           817,00 Kč
Kurzové rozdíly aktivní     104 233,34 Kč
Oběžná aktiva celkem  1 744 457,77 Kč

Aktiva celkem  2 816 584,00 Kč  Pasiva celkem  2 816 584,00 Kč

Zpráva auditora:

Podle mého názoru účetní závěrka v souladu s platnými zákony a účetními předpisy ve všech
významných ohledech věrně zobrazuje závazky, vlastní kapitál a finanční situaci Nadace
Veronica ke dni 31. 12. 2001 a výsledek jejího hospodaření za rok 2001.

Ověřila jsem soulad informací o auditované nadaci uvedených ve výroční zprávě za r. 2001
s ověřovanou účetní závěrkou. Podle mého názoru jsou tyto informace ve všech významných
ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.

Ing. Jaroslava Čížková, auditor, č. dek 691

PRIORITY PRO ROK 2002

 Dokončení procesu NIF a zajištění všech kroků nutných k plnění smluvních závazků,
řádné administraci a zhodnocování svěřených prostředků. Příprava nových pravidel
grantové soutěže pro rok 2003.

 
 Rozšíření správní rady nadace a zajištění profesionálního managementu na částečný

pracovní úvazek.
 

 Podpora kulturních a výstavních aktivit ve spolupráci s redakcí časopisu Veronica, galerií
v Pouzdřanech a s dalšími partnery.

 
 Další rozvoj a zhodnocování nadačního jmění v Hostětíně; ve spolupráci s dalšími

partnery příprava výstavby a náplně budoucího školicího Centra pro rozvoj venkova coby
modelového pasivního domu.

 
 Rozvíjení programu pozemkových spolků.


