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Slovo na úvod 
 

 
Nadace Veronica má za sebou ji� čtrnáctý, úspě�ný rok své práce. Tento rok byl předev�ím ve 

znamení na�í kampaně Právo na krajinu. Spolu s námi se do ní zapojila řada na�ich předních 
osobností např. Antonín Přidal, Zuzana Lapčíková, Jan Burian, Arno�t Goldflam, David Vávra, Jan 
Keller, Otakar Motejl, Jan �páta, Jaroslava Moserová, Zdeněk Svěrák, Milena Holcová, Helena 
Tře�tíková, na�i přední fotografové Dagmar Hochová, Jindřich �treit, Tono Stano a Karel Cudlín. 
Různé akce několikaměsíční kampaně, jejím� cílem bylo upozornit na postupné zastavování a 
znepřístupňování na�í krajiny, nav�tívilo okolo 5 tisíc lidí a kampaň se tak stala jednou z 
nejúspě�něj�ích akcí Nadace Veronica v její historii. 

 
Ke konci roku nadace upořádala ji� třetí předvánoční benefiční aukci výtvarných děl, které se 

zúčastnil rekordní počet 120 výtvarníků. Kromě večerní aukce letos proběhlo i pokračování v podobě 
aukce internetové, její� katalog na na�ich webových stránkách nav�tívilo přes 6 tisíc náv�těvníků. Na 
záchranu a výkup květnatých luk na Vysočině se tak podařilo spolu s oslovením brněnské veřejnosti 
získat  371 tisíc korun.  Tyto peníze pomů�ou vykoupit některou ze vzácných lokalit Pod Sobíňovem, 
Jeníkovem nebo Havranka, o které se ji� roky stará Sdru�ení Krajina v čele se vzácným člověkem 
Milanem Daďourkem.  

 
Malými granty nadace v loňském roce podpořila celkem 61 projektů 49 organizací  

v celkové vý�i 575 300 korun. To představuje dobudování řady �kolních zahrad, vysázení mnoha 
nových stromů a keřů, řadu  brigád na v přírodovědně cenných územích i v okolí například 
rekreačních nádr�í, vyči�tění studánek i vodních toků, uspořádání řady výstav a dal�ích akcí pro děti i 
dospělé a dal�í. Seznam podpořených projektů najdete na stranách 5 � 13. 

 
  Při ka�dé grantové uzávěrce se sna�íme výběrem z přihlá�ených �ádostí o podporu  projektů 
malými finančními prostředky podpořit ty nejaktivněj�í a ty, kteří doká�í tyto peníze nejefektivněji 
vyu�ít. Proto�e limit finančních prostředků je neúprosný, sna�íme se získat i dal�í finanční zdroje, 
kterými mů�eme pomoci na svět dobrým projektům a my�lenkám.   
 
  Nadace i v roce 2005 byla členem presti�ní organizace Fórum dárců ČR a v práci pokračoval i 
její akreditovaný pozemkový spolek Veronica.  

 
Nic z toho by nebylo mo�né bez podpory vás v�ech, kteří jste nám v na�í činnosti pomáhali. 

Proto vám v�em děkujeme a doufáme, �e budete nadále s námi ☺ 
 
 
 
           Mgr. Jasna Flamiková 
        ředitelka Nadace Veronica 

 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 Fórum dárců je občanské sdru�ení, zastře�ující dárce v České republice (nadace, nadační fondy, firemní dárce). Usiluje ٭
o celkovou podporu filantropie v ČR. Svou činností vytváří příznivé podmínky pro dárcovství na úrovni individuální, 
institucionální, komunitní i firemní. Dárcovství pova�uje za významný projev dobročinnosti, která se v společnosti 
objevuje od počátku dějin. Je přesvědčeno, �e promy�lené a transparentní dárcovství vytváří kulturu filantropie. 
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I. O NADACI VERONICA 
 
 
• Poslání  a cíle Nadace Veronica                             

Posláním Nadace Veronica je podporovat �etrný vztah k přírodě. 
Nadace Veronica podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních 

hodnot krajiny, zejména na Moravě a ve Slezsku. Nadace přitom nerozvíjí pouze přírodovědně 
zaměřené programy, ale podporuje celý soubor aktivit odrá�ejících umělecká, kulturní, filozofická i 
biologická východiska pro hledání harmonického vztahu k přírodě. 

 Pomocí místním osobnostem chce nadace zdůrazňovat význam �malých lidských činů� v úsilí 
ctít a ochraňovat přírodu a �ivotní prostředí, vytvářet prostor pro setkávání a spolupráci různých 
osobností a skupin vedených společným úsilím. 

Dlouhodobým cílem nadace je shromá�dit nadační kapitál, jeho� výnosy by umo�nily trvale  
naplňovat poslání nadace 

 
• Hodnoty, ze kterých vycházíme 

Inspiračním zdrojem těchto hodnot jsou tradiční formy vyu�ívání přírody v harmonické 
kulturní krajině. Jsou projevem hlubokého zakořenění člověka v jeho kraji, pochopením ekologických 
mezí, které prověřily minulé generace. 

Tento my�lenkový proud nachází svoji odezvu v hudbě, výtvarném umění, praktikující 
ochraně přírody i při výchově dětí. Je proto přirozené, �e hodnotová východiska Nadace Veronica 
mají své ekologické a umělecké směřování. 

.    
• Stručná historie Nadace Veronica 

Nadace Veronica byla zalo�ena 10. září roku 1992 významnými představiteli některých 
brněnských ekologických a kulturních kruhů s cílem získávat dal�í zdroje na podporu ochrany 
přírody. Jejími zakladateli a prvními členy správní rady se stali  doc. Ing. Antonín Buček, CSc.,   
doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., RNDr. Miroslav Kundrata, Ing. Jan Lacina, CSc., RNDr. Věra 
Spurná, DrSc., Ing. arch. Jarmila Kocourková, prof. RNDr. Hana Librová, CSc. a výtvarník Rostislav 
Pospí�il.  

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.  

Na konci roku 1998 se Nadace Veronica sloučila s Nadací pro záchranu lu�ního lesa a 
spravuje její majetek ve zvlá�tním fondu určeném pro výkup pozemků a ochranu lu�ní krajiny. 

 V roce 1999 � 2000 nadace investovala značné prostředky do rekonstrukce nemovitosti v obci 
Hostětín v Bílých Karpatech a do zřízení mo�tárny. Svým zaměřením na produkci mo�tu v bio kvalitě 
i nadačními příspěvky ze zisků mo�tárny nadace podporuje roz�iřování ekologického ovocnářství ve 
zdej�í oblasti. (podrobněji str. 16 ). 

V roce 2002 Nadace Veronica získala značné prostředky z Nadačního investičního fondu  
a z těchto výnosů začala od roku 2003 rozdělovat malé granty ve prospěch projektů třetích osob, 
předev�ím občanských sdru�ení a �kol. V tomto roce se zároveň činnost nadace začala 
profesionalizovat.  Ke konci roku byla uspořádána  první předvánoční benefiční aukce výtvarných děl, 
její� výtě�ek pomohl zachránit vzácný původní stoletý jedlový les v Bílých Karpatech před 
vykácením a tradice aukcí nadále pokračuje.  

V roce 2004 se na�í patronkou stala mezzosopranistka Magdalena Ko�ená. 
• Lidé Nadace Veronica           
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Patronkou nadace je mezzosopranistka Magdalena Ko�ená 
Správní rada  
Předseda: RNDr. Miroslav Kundrata 
Místopředseda: Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., ornitolog 
Členové: 
Doc. Ing. Jan Lacina, CSc., lesník a biogeograf 
PhDr. Jitka Vitásková, kurátorka Domu umění města Brna a zástupkyně ředitele 
Ing. Ale� Máchal, ekopedagog 
Rostislav Pospí�il, výtvarník 
Dozorčí rada 
Předseda: Ing. JUDr. Martin Flora, právník 
Členové. PhDr. Nora Obrtelová, dramaturgyně ČT Brno 
Doc. RNDr. Věra Spurná, DrSc., pedagogický pracovník  
 
Management nadace 
Ředitelka: Mgr. Jasna Flamiková  
Účetní a grantová asistentka: Ing. Jana Tomaníčková 

Dobrovolníci: nadaci v její práci pomáhá předev�ím s rozesílkou zásilek a s organizačním zaji�těním 
vět�ích akcí asi 30 dobrovolníků. 

 
II. ČINNOST NADACE VERONICA V ROCE 2005:  
    

Činnost nadace se skládá ze tří hlavních směrů - jednak pomocí men�ích finančních částek 
pomáháme v práci a podporujeme aktivitu třetích osob (předev�ím občanských sdru�ení a �kol), 
jednak realizujeme vlastní programy. Část na�í kapacity věnujeme rovně� oslovování nových dárců a 
získávání dal�ích finančních prostředků ve prospěch ochrany přírody a �ivotního prostředí. 

 
A. GRANTOVÁ ČINNOST - UDĚLENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY :  
 

Celkem bylo v roce 2005 na nadačních příspěvcích rozděleno 575 300,- korun, z toho z NIF 
536 800,- korun a 38 500,- korun z dal�ích prostředků. 

 
• Nadační příspěvky udělené v roce 2005 z prostředků NIF: 

Tyto zdroje pochází z výnosů nadačního jmění, jeho� zdrojem byl Nadační investiční  fond (NIF). 
Celkem bylo z výnosů prostředků NIF rozděleno v jarním a podzimním grantovém kole 536 800,- Kč. 
 
Program: Místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny,  
zejména na Moravě a Slezsku (nadační příspěvky do 30 000,- Kč). 
 
 
Sdru�ení Krajina, �ďár nad Sázavou 
Rozvoj pozemkového spolku Sdru�ení Krajina  
Zaji�tění dal�ího chodu a rozvoje pozemkového spolku Sdru�ení Krajina (obhospodařuje přes 100 ha) 
díky administraci akcí státního fondu �ivotního prostředí  (SF�P) a přípravě dal�ích �ádostí  
o podporu. Projekt umo�ní zajistit v letech 2006 a 2007 péči více ne� 60 ha podmáčených luk 
s podporou SF�P.                                                                                                            20 000,-  
 
 
Sdru�ení Krajina, �ďár nad Sázavou 
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Ochrana přírody jako lék  
Cílem projektu je získat právní vztahy k lučnímu zvlá�tě chráněnému území  poblí� Jihlavy. Jde  
o první fázi záměru  poskytnout práci při péči o krajinu jako pracovní terapii pro mentálně posti�ené 
ve spolupráci se sdru�ením Apla.                                                                                                 10 000,- 
                                                                                                                                                                                     
Občanské sdru�ení Lod�ie, Jičín  
Tajemná zahrada  
Rekultivace a tvorba zahrady v centru Jičína za účelem vybudování prostoru pro divadelní   
a kulturní akce a dílny.                                                                                      12 000,-  
 
Občanské sdru�ení Horní Mlýn, Křtiny  
Obnova obecního sadu v Habrůvce  
Cílem projektu je zajistit trvalou péči, pravidelnou údr�bu a postupnou obnovu zanedbaného obecního 
sadu.Víkendové a prázdninové akce, spásání ovcemi a kozami, v součinnosti s CHKO Moravský kras 
dosazování nových stromů - původních odrůd.                                                                            14 000,-
 
ZO ČSOP Kosenka, Vala�ské Klobouky  
Zaji�tění jubilejního 25.ročníku Kosení bělokarpatských luk 
Částečné pokrytí nákladů na organizační zaji�tění, (pozvánky, dokumentace, odborný a společenský 
program). Propagace akce trvalého významu a práce s potencionálními dal�ími podporovateli.   
                                                                                                                                            30 000,-  
Občanské sdru�ení RE, Brno  
Voda 2005  
Vyči�tění a obnova místního pramene v Údolí Ponávky se zaměřením na estetickou podobu jeho 
zastře�ení. Vznikne tak dal�í přirozené estetické zastavení v krajině.                                          15 
000,-  
 
Občanské sdru�ení Áhinsa, Ústí nad Orlicí  
O�ivená voda  
Vyči�tění a kultivace původní vodní nádr�e. Bude provedeno odčerpání vody z nádr�e, vyči�tění a 
oprava kamenného zdění, oprava původních kamenných schodů k nádr�i, stavba nového dřevěného 
zábradlí.            
                                                                                                                                                       10 000,-  
Občanské sdru�ení "Ekocentrum Skřítek", Polička
Zahájení ekologické výchovy Ekocentra Skřítek
Příprava programů ekologické výchovy dětí, mláde�e i dospělých s důrazem vyu�ití zá�itkové 
pedagogiky pro M�, Z�, S�.                                                                      15 000,-  
 
Ekocentrum - RS ČSOP Novojičínska  
Podpora chovu původní vala�ské ovce v Komunitním centru Klá�ter 
Vybudování a oplocení nových pastvin, zvládnutí a osvojení nových dovedností při domácím 
zpracování vlny a výrobě drobných upomínkových a dárkových předmětů, vyu�ití ovcí pro ergoterapii  
klientů OPP, umo�nění kontaktu se zvířaty náv�těvníkům zároveň s nabídkou levného turistického 
ubytování.                                                                                                                                       5 000,-  
 
Os. Za zdravé město, Brumov-Bylnice  
Příroda pro děti - děti pro přírodu  
Předná�ky a veřejné workshopy v přírodě pro děti a obyvatele, kterým bude v přírodních rezervacích 
vysvětlen význam a nutnost zachovat řadu chráněných a ohro�ených rostlin. Navazovat bude výtvarná 
soutě� s výstavou výtvarných děl.                                                                                                 12 
000,-  
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Sagittaria-sdru�ení pro ochranu přírody, Olomouc  
Informační kampaň k soustavě Natura 2000 v Olomouckém kraji
V Olomouckém kraji existuje řada území, které nebyly doposud chráněny. Včasnou osvětou je mo�né 
předejít pozděj�ím problémům. Příspěvek nadace bude pou�itý na tisk informačních materiálů.         
                                                                         25 000,-  
Informační středisko  pro rozvoj Moravských kopanic o.p.s., Starý Hrozenkov 
Bělokarpatské do�ínky s biojarmarkem  
Organizační zabezpečení festivalu, součástí kterého je připravena i přehlídka ekofarem  
z okolí a biojarmark s ochutnávkou potravin a bohatý do�ínkový průvod obcí.                          10 000,-
 
ZO ČSOP Veronica, Brno  
Výstavy v Domě ochránců přírody  
Uspořádání 5 výstav s přírodovědnou a ekologickou tematikou v Domě ochránců přírody v Brně  
a jedné výstavy v galerii U Klime�ů v Pouzdřanech na Břeclavsku.                                            25 
000,- 
                                                          
ZO ČSOP Veronica, Brno 
Pořádání výstav v Domě ochránců přírody v Brně  
V Domě ochránců přírody se ka�doročně pořádají alespoň čtyři výstavy. Technický stav obrazových 
rámů po víc jak deseti letech pou�ívání je u� technicky nevyhovující. Příspěvek je �ádán na částečné 
pokrytí nákladů při pořízení  25 ks nových rámů á 1 200,-Kč                                                      20 
000,- 
 
ZO ČSOP Ponikva, Blansko                                                  
Pastva v Exkurzní výukové lokalitě Ole�ná 
Projekt předpokládá vyu�ití přírodních podmínek lokality Ole�ná a jejího okolí ke zřízení exkurzního 
výukového centra. Jeho součástí je i zakoupení 30 ovcí plemene Romanovská pro regulovanou pastvu  
v elektrických ohradnících.                                                                                                         10 000,- 
 
SRP� při Základní �kole Ostravice                                                       
Beskydská chaloupka 
�áci budou fotografovat pro ně zajímavé budovy v obcích Ostravice, Staré Hamry a Bílá nacházející 
se v CHKO Beskydy. Fotografie budou vystaveny a děti budou  k jednotlivým fotografiím psát své 
pocity, zda se tyto budovy do krajiny hodí či nikoli. Na závěr proběhne diskusní večer na téma:Jaká 
architektura je vhodná do Beskyd - z hlediska estetického, energetického.  Diskutovat bude odborná 
i laická veřejnost.                  10 000,- 
 
Ekoton, občanské sdru�ení, Vnorovy                                       
Znáte potok za humny? 
Cílem projektu je informování veřejnosti o zdánlivě nevýznamných přítocích řeky Moravy v oblasti 
jihovýchodní Moravy. Při splutí toků na nafukovacích člunech nebo pě�ím monitoringem vznikne 
fotodokumentace přírodních a ekologických poměrů. Výsledky budou prezentovány na putovní 
výstavě po základních a středních �kolách a dal�ích veřejných institucích regionu.                    
13 000,- 
 
OS Horní mlýn, Křtiny 
Ekologické, ekonomické a sociální výhody lokální produkce a spotřeby potravin 
V ČR chybí program  postihující �ířeji problémy spojené s globalizací potravin i kampaň zaměřená na 
důle�itost volby při nákupu místních produktů. Cílem projektu je nastartování českého hnutí za místní 
potraviny prostřednictvím jeho teoretické přípravy v podobě týdenního vzdělávacího semináře. 
Seminář se bude konat v 06/2006 za účasti zahraničních lektorů          25 000,- 
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ČSOP Regionální sdru�ení, Brno 
Informační tabule pro Wilsonův les 
Jedná se o zhotovení naučných tabulí o historii a významu Wilsonova lesa v Brně, které budou 
postupně  doplňovány do podoby naučné stezky pro veřejnost. Důvodem je jeho zanedbanost a �patný 
a� kalamitní stav, který obyvatele z okolí vede často k přesvědčení, �e se nejedná o nijak zajímavé a 
vzácné území.                               25 000,- 
 
Moravské zemské muzeum, Brno 
Antonín Procházka - Paměti brněnského ptáčníka 
Vydání kni�ní publikace. Jedná se o zápisky pravděpodobně jednoho z posledních pamětníků u nás ji� 
zaniklého řemesla ptáčníků. Paměti ilustrují vztah těchto lidí k přírodě a dokumentují znalosti 
ptáčníků získané z vlastních zku�eností i z ústně předávaných tradic. Autor podává obraz vztahu 
dřívěj�ích generací k přírodě a �ivotu v ní.                                                                                   10 000,- 
 
Hnutí DUHA - Přátelé Země, Brno 
Otazníky kolem ekologického zemědělství 
Projekt navazuje na loňskou sérii reportá�í z moravských biostatků - Tvář moravské krajiny aneb Jak 
se �ije ekologickým zemědělcům. Výstupem leto�ního projektu je tematické číslo Sedmé generace 
1/2006, které bude mapovat problémy biozemědělství.                                                               11 000,- 
 
Základní a mateřská �kola Na Beránku, Praha  
Arboretum s učebnou v přírodě 
Cílem je dobudovat v areálu �koly arboretum s učebnou v přírodě a meteorologickou stanicí a 
umo�nit tak dětem v maximální míře studium v přírodě. Zároveň vzniknou odpočinková a studijní 
místa a bude ře�eno zavedení vodního zdroje k zalévání rostlin a přístupové cesty v jednotlivých 
částech arboreta, které je přístupné i veřejnosti.                                                                      
20 000,- 
 
 
 
Program: Ekologická výchova (nadační příspěvky do 10 000,- Kč) 
 
 
Společnost pro soudobou dokumentaci, Praha  
Zpracování fondu materiálů organizací působících v oblasti ekologie 
Jedná se o pokračování dlouhodobého projektu záchrany a zpřístupňování vý�e zmíněné 
dokumentace, cílem je archivní zpracování, zabezpečení ochrany kni�ními vazbami a zpřístupnění 
veřejnosti. 4 000,-                                                                                              4 000,-  
                                                                                                                                                          
OS FAN-CLUB "BOP Křetínka", Letovice   
Sběr pou�itých baterií  
Jedná se o sběr starých pou�itých baterií od letovických občanů, který probíhá formou soutě�e na Z� 
 v Letovicích s cílem předvést v praxi separaci nebezpečného odpadu.                                         3 000,-  
                                              
OS FAN- CLUB "BOP Křetínka", Letovice  
Úklid přehrady Křetínky  
Úklid přehrady v okolí Křetínky. Na tomto projektu se podílí i obce v katastru vodní nádr�e - 
Letovice, Vranová, Křetín, Lazinov, Meziříčsko, do akce samotné bývá zapojeno přes tisíc lidí.                             
                                                                                                                                                      5 000,- 
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Občanské sdru�ení Stéblo, Sedlčany  
Ekologická výchova pro klienty denního centra
Cílem projektu je včlenit do terapie klientů se speciálními potřebami i práci na zahradě a zároveň v 
rámci provozu je učit ekologickým návykům - třídění odpadu apod.                                         2 000,-  
 
Mateřská �kola Waldorfská, Semily 
Biozahrádka při waldorfské �kolce v Semilech  
Cílem je zřízení biozahrádky v areálu M�, o kterou by děti pod vedením učitelek pečovaly.       3 
000,- 
                                                                             
JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR,Středisko Kompas, Brno
Táborové vybavení  
Výroba a koupě podsadových stanů na skautský letní tábor v přírodě. Na výrobě se budou podílet 
vedoucí a nejstar�í členové v rámci víkendových brigád. Středisko se dlouhodobě věnuje výchově k 
ochraně přírody.                                                                                                                              5 000,-  
 
ČSOP 59/11 ZO Jihlava  
Mapování studánek a pramenů v okrese Jihlava se zpracováním bli��í dokumentace 
Cílem projektu je zpracovat evidenci studánek, jejich zakreslení v mapě, zji�tění majitele, pořízení 
fotodokumentace a následná péče o několik vybraných studánek.                                                 4 000,-  
 
Svépomocné sdru�ení rodičů a přátel zdravotně posti�ených dětí DANETA, Hradec Králové
Zu�itkování produktů zahrady  
Ekologická výchova pro mentálně posti�ené klienty. Peníze jsou určeny na nákup semínek a sazenic 
pro zahradu, na které klienti v rámci terapie pracují.                                                                      3 
000,-  
                                                                                      
OS Společnost �ivot na venkově, Třinec  
Ukázková zahrada pro veřejnost a �koláky 
Podpora provozu Ukázkové zahrady bylinkové zahrady, která představuje i méně známé druhy rostlin 
a zeleniny.                                                                                                              3 000,-   
 
IZAP-sdru�ení pro integraci zdravých a posti�ených dětí a mláde�e, Zlín
Rozkvetlé město Zlín 
Vybudování zahrady v okolí Morýsova domu ve Zlíně, v centru kterého je chráněná kavárna 
Slunečnice, integrující zdravotně posti�ené do společenského �ivota.                                           8 
000,-  
                                                                                                            
Občanské sdru�ení SMRK, Brno  
Přírodní zahrada - prostor enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
Díky místnímu sdru�ení se daří zde budovat mimořádný přírodní prostor v rámci města. Pokračování 
v projektu přírodní zahrady a pořádání  akcí pro veřejnost předev�ím v Brně -Králově poli.                 
                                                                                                                                                       5 000,-                  
SOS 92 o.p.s.,Soukromý dětský domov, Korkyně  
Expedice Tatry  
Ekologická výchova a zvy�ování psychosociálních dovedností dětí v rámci 12-ti denního putování 
Slovenskem. Navazuje na předchozí ekoturistické aktivity.                                                          5 000,-  
 
EkoCentrum Brno, Brno  
Materiálové zaji�tění ekovýchovných výukových programů
Cílem projektu je vytvoření názorných pomůcek ke dvěma novým ekovýchovným výukovým 
programům Ekocentra Brno.                                                                         3 000,-  
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Z� Mariánské nám., Uherský Brod  
Bílá místa na mapě ČR - Genius loci Nízkého Jeseníku
Úklid příměstských lesů od odpadků. Odměnou pro děti je výlet s ekologickou náplní na neprobádána 
místa v Nízkém Jeseníku. Na akci se podílí i O�P MěÚ Uherský Brod.                                       5 000,-                  
 
 
 
NESEHNUTÍ Brno  
Stromy - cesta k poznání  
Zprostředkování kontaktu s přírodou pro uprchlíky z azylových táborů v rámci ekovýchovných 
programů a výsadba 30 stromů (ve spolupráci s CHKO �ďárské vrchy) za účasti uprchlíků. Projekt 
má podporu Správy uprchlických zařízení MV a místního podnikatele.                                              6 
000,-  
                                                                                 
NESEHNUTÍ Brno  
Lidé pro zeleň - zeleň pro lidi  
Zvý�ení povědomí o významu zeleně ve městě, vytvoření informačního materiálu, realizace výtvarné 
soutě�e O první strom, 8 interaktivních workshopů o zeleni a její ochraně, poradenství aktivním 
občanům.                                                                                                     8 000,-  
 
Ing. Silvie Siblíková 
Vzdělávání vedoucí přírodovědného krou�ku 
Získávání maxima informací z kvalitních publikací o výchově, ekovýchově a hrách s dětmi, 
předev�ím v přírodě, které bude vyu�ito ve vedení přírodovědného krou�ku na Z� . Také vzdělávání 
ve v�ech oblastech přírodoznalectví.                                                                                                           
5 000,- 
 
EkoCentrum Brno,                   
Soutě� moje veličenstvo kniha 
Cílem projektu je uspořádat v roce 2006 druhý ročník soutě�e pro děti a mláde� o nejzajímavěj�í 
vlastnoručně vyrobenou  knihu. Preferovány jsou ty výrobky, při jejich� tvorbě autoři vyu�ili přírodní 
či recyklované materiály.                                                                         3 000,- 
 
M� a Z� Pramínek, o.p.s., Brno        
Přírodozpytec 
Cílem projektu je umo�nit dětem v přírodovědném krou�ku přístup k informacím o přírodě co 
nejnázorněj�í a nejzábavněj�í formou - prostřednictvím her, vyprávění, zkoumání a pozorování 
sezónních změn a přírodních zákonitostí. Příspěvek je určen na nákup kvalitních obrazových 
publikací, mikroskopu, dalekohledu, stopek, buzoly.                                                                  5 000,- 
 
FAN - CLUB  "BOP KŘETÍNKA", Letovice                        
Úklid přehrady Křetínky 
Ke Dni Země proběhne ji� �estý ročník úklidu v okolí přehrady Křetínky. Podílejí se na něm obce 
patřící do katastru přehradní nádr�e. Díky dobré propagaci se akce účastní i hodně dětí ze Z� v 
Letovicích. Loni se sesbíralo několik tun odpadků. Z příspěvku se uhradí pytle na odpadky, ochranné 
pomůcky a občerstvení pro účastníky úklidu.                                                                              10 000,- 
 
Muzeum Komenského � ornitologická stanice, Přerov 
Zimní ptačí zahrady 
V zimním období měli �áci pečovat o ptáky pod vedením učitelů, pro které měl být vyti�těn 
metodický návod - krmení, výroba krmítek, výtvarná a literární soutě�. Po propuknutí ptačí chřipky 
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byl projekt se souhlasem Nadace Veronica pozměněn a příspěvek byl pou�itý na uspořádání osvětové 
výstavy a předná�ky o ptačí chřipce.                                                                           
9 200,- 
 
Nesehnutí Brno, Brno                   
Jsme tu také� 
Zapojení dětí z uprchlických táborů v Zastávce u Brna a Zbý�ově do ekologické výchovy  formou 
třídenního výjezdu spojeného s náv�těvou CHKO �ďárské vrchy, sérií ekovýchovných her a soutě�í, 
sázením stromů a poznávacími výlety. Akce se zúčastní také �áci 2.stupně Z� v Ti�nově.          7 600,- 
 
 
Daneta,svépomocné sdru�ení rodičů a přátel zdravotně posti�ených dětí, Hradec Králové                                       
Aby zem �ila - Zu�itkování produktů zahrady 
Mentálně posti�ené děti se projevují vůči �ivé přírodě poměrně krutě, proto�e nedovedou zvá�it 
dopad svých činů. Projekt ve kterém vlastnoručně pěstují, pozorují a zpracují své výpěstky,  má za cíl 
vypěstovat v nich kladný vztah k přírodě. Příspěvek má pokrýt 50% nákladů na semena, sazenice na 
�ivý plot, hnojivo, krmivo pro ptáčky a zvířátka, drobné nářadí a dva kompostéry.                     4 000,- 
 
Z� Nerovnice 
Zřízení �kolního zookoutku 
Cílem projektu je zvý�it zájem �kolních dětí o přírodu a �ivotní prostředí. Ve �kole proto začali během 
prázdnin za pomoci �áků a rodičů budovat zookoutek, který nyní chtějí roz�ířit a dokončit.  
Z příspěvku se pořídí stavební úpravy, akvárium a terárium s vybavením.                                    5 
000,- 
           
Sdru�ení SRAZ,  Praha 
Zaji�tění celosezónní pastvy pro zvířata z výukové farmy v areálu Toulcova dvora  
Areál Toulcova dvora má 8 ha pozemků, které slou�í jako výukové prostory a zároveň jsou přístupné 
náv�těvníkům. Vybrané plochy jsou vypásány zvířaty z farmy. Na 1,5 ha jsou vybudovány pevné 
ohrady, které jsou náročné na údr�bu a vytváří pro náv�těvníky bariéru volného vstupu. Proto bude 
vypásaná plocha roz�ířena o přenosné elektrické ohradníky.                                                        8 400,- 
                                                                                            
Mateřská �kola Pastelky, Brno                         
Roz�íření a zkvalitnění ekologického programu  
Pořízení kompostéru pro bio-odpad na �kolní zahradě a vět�í akvárium s rybičkami a dostačujícím 
filtrem.                                                                                    4 000,- 
 
Základní �kola Boskovice                                               
Učebna v přírodě 
V roce 2005 byl na �kolní zahradě vybudován altán - učebna v přírodě a zakoupen kompostér. 
Následně se objevila potřeba zřízení malé chatky na nářadí a úschovu dal�ích věcí, které se nyní 
ukládají v nevhodném provizoriu. Z příspěvku by bylo hrazeno i vydlá�dění plochy před chatkou, 
nátěry a úchyty na nářadí.                                                                                                               6 000,- 
 
Z� a M� Jeseník                                
Naučná stezka dřevin 
Na zahradě Stanice mladých přírodovědců se nachází celá sbírka dřevin - záměrem je zde vybudovat 
naučnou stezku pro výukové programy určené nejen �ákům, ale i veřejnosti jesenického regionu.   
                                                                                                                                                       6 000,- 
Mateřská �kola Pitín                         
Renovace výsadby volně rostoucích keřů v CHKO Bílé Karpaty ve �kolní zahradě 
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Renovace a rekonstrukce existující zahrady, výsadba bylinkového záhonu a jeho oddělení �ivým 
plotem, výsadba lípy a kvetoucích keřů.                                                                                        3 100,- 
 
Z� a M� Boleradice                               
Přírodní zahrada II.část - spodní dvůr 
Vytvoření venkovních míst k výuce a odpočinku - pergoly, lavičky, ohni�tě, zákoutí, zelená střecha na 
kůlně, výsadba okrasných keřů. Z příspěvku budou hrazeny suchomilné rostliny, zemina, pletivo a 
fólie na střechu.                                                                                                                              8 000,- 
 
Na louce o.s.,  Chomutov                           
Canisterapeutické zkou�ky 
OS Na louce má za cíl pomáhat při léčbě dětí i dospělých v oblasti fyzické, psychické a sociální 
předev�ím pomocí zooterapie. Canisterapeuti nav�těvují se speciálně cvičeným psem klienty s různým 
typem posti�ení. Psi v�ak musí ka�doročně slo�it zkou�ky a být tak i nadále dr�iteli certifikátu. 
Příspěvek je určen na pokrytí nákladů za víkendové �kolení a přezkou�ení dvou psů.                  1 
500,- 
 
Středisko křesťanské pomoci, Litoměřice                              
Mateřské centrum Klubíčko 
Mateřské centrum sídlí v budově, která patří Evangelické církvi metodistické v Litoměřicích.  
K tomuto domu patří zahrada, v současnosti neudr�ovaná. Rodiče by ji chtěli z vět�í části svépomocně 
upravit a vytvořit zde koutek pro odpočinek a hry i pro vypěstování si vlastních bylinek a květin. Plán 
zahrady je vytvořen jako biodiverzní koutek, ve kterém najdou domov i různí �ivočichové.      10 
000,- 
 
 
 
VÝROČNÍ CENA Nadace Veronica  
 
Gymnázium a SO� Rájec-Jestřebí,o.p.s, Rájec - Jestřebí        
Putování za památnými stromy Ne�lap,nenič,nelámej                                              
Výroční cena byla udělena kolektivu �áků z gymnázia za mimořádně zdařilý projekt zpracování 
kalendáře s památnými stromy a ver�i.   
   
                                                                                10 000,- 
ČESTNÉ UZNÁNÍ 
 
Lucie Váňová 
Fotoindukovaná změna toxicity fluoranthenu u hrachu setého (Pisum sativum L.) 
Ocenění diplomové práce zařazené do soutě�e Diplomových prací s ekologickou tematikou pořádané 
Úřadem Jihomoravského kraje.                  2 000,- 
 
Kamil Lisal 
Raduňský mokřad pro oboj�ivelníky 
Mimořádně zdařilý projekt ZO ČSOP Ochranář 72/08 - odkoupení pozemku a vytvoření příznivých 
podmínek pro zachování a rozmno�ení některých druhů flóry a fauny, předev�ím oboj�ivelníků . 
 
 
 

• Nadační příspěvky z výnosu benefičních akcí za rok 2004 
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Vzhledem k tomu, �e výnos benefiční aukce v roce 2004 byl určený na projekt výkupu pozemků a 
záchrany Černovického hájku, realizovaného přímo Nadací Veronica, byl udělený pouze nadační 
příspěvek z individuálních darů na výkup Karpatského lesa.  
 
ZO ČSOP Kosenka, Vala�ské Klobouky  
Záchrana bělokarpatského lesa 
Příspěvek tvoří dary individuálních dárců za rok 2004 předev�ím z města Brna. Je určen na výkup 
lesa, jeho převedení do majetku a správy Českého svazu ochránců přírody a vytvoření soukromé 
přírodní rezervace přístupné veřejnosti. Podrobnosti ve výroční zprávě za rok 2003.                            30 000,-  
                                                                              
 
 
 
        

• Nadační příspěvky z nájmu za mo�tárnu v Hostětíně 
 

Zisk z pronájmu mo�tárny se formou nadačních příspěvků vrací zpět do regionu Bílých Karpat, kde 
podporuje dal�í roz�iřování ekologického ovocnářství. Z důvodu kumulace prostředků na vět�í projekt 
byl v tomto roce udělen pouze jeden nadační příspěvek.  
 
Občanské sdru�ení Tradice Bílých Karpat 
Jablečná slavnost 
Podpora ka�doroční podzimní osvětové slavnosti v Hostětíně (středisku modelových venkovských 
projektů) spojené s malým jarmarkem místních produktů a dal�ími akcemi.     
                                                                                                                                             8 500,- 
 
 

• Doplatky nadačních příspěvků z předchozích let 
 
 
ZO ČSOP Hostětín 
Ovocnářský program a péče o louky 
Doplatek grantu na podporu programu péče o přírodovědně hodnotná místa v obci, přípravu 
pozemkového spolku, spolupráce s vlastníky pozemků a na program záchrany místních odrůd ovoce.
                                                                           5000,-  
ZO ČSOP Kosenka  
Úprava dvora Ekocentra 
Doplatek grantu na vydlá�dění dvora u Ekocentra ve Vala�ských Kloboukách dubovými �palky. Dvůr 
je přilehlý z jedné straně k vala�ské dřevěné roubenici, z druhé strany je hospodářské stavení a koně. 
Vzhledem k provozu Ekocentra je potřeba dvůr zpevnit. 
                                                                                                                                                       10 000,-  
 
 
B. VLASTNÍ AKTIVITY  NADACE VERONICA: 
 

V roce 2005 se opět zvý�il počet námi pořádaných akcí pro veřejnost, které nadace pořádala. 
Největ�í, několikaměsíční byla kampaň Právo na krajinu a benefiční aukce výtvarných děl. Námi 
pořádané akce nav�tívilo celkem okolo 7 tisíc náv�těvníků. 

 
Institucionální rozvoj nadace - program  CEE Trustu 
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Na začátku roku 2005 byl ukončen dvouletý program CEE Trustu k posílení regionálních 
nadací, do kterého jsme byli jako jediná nadace z Moravy vybráni. CEE Trust byl poslední vět�í 
pomocí amerických nadací občanskému sektoru v České republice před jejich odchodem dále na 
východ.  

Pro na�i nadaci byl tento program velkou příle�itostí. Kromě finanční podpory nám umo�nil 
absolvovat řadu vzdělávacích seminářů z různých oborů, týkajících se nadační činnosti a rozvoje 
nadace. Jeho dal�í důle�itou součástí byly inspirativní pracovní workshopy, v jejich� rámci jsme si 
s dal�ími nadacemi z celé republiky vyměňovali zku�enosti.  
 

Děkujeme CEE Trustu a Janě Zahradníčkové z Nadace Via, která tento program 
administrovala, konzultantům Josefu �togrovi a Fóru dárců, které zaji�ťovalo vzdělávací část tohoto 
programu. 

 
• Výstavy v Domě ochránců přírody 

 
V roce 1994 byla zalo�ena tradice výstav v prostorách Domu ochránců přírody na Panské ulici, které 
ka�dý rok shlédne několik tisíc náv�těvníků. Autoři, kteří zde vystavují fotografie, nebo obrazy či 
kresby, jsou ve svých dílech inspirováni přírodou a krajinou.  
 
Ve dvanáctém roce výstavní činnosti se za účasti autorů konaly tyto výstavy:  
11. ledna � vernisá� výstavy vítězných dětských prací celostátní soutě�e �Příroda kolem nás očima 
dětí� � jedna z nejhezčích výstav, které Dům ochránců přírody hostil 
5. dubna � vernisá� výstavy kreseb a akvarelů Blízká příroda Pavla Adamce  
13. září � vernisá� výstavy fotografií Jaroslava Chrásta Vysočina a Svojanovsko  -  
13. prosince � vernisá� výstavy fotografií Stáni Bártové Uhranutá havrany � mimořádná výstava, 
její� vernisá� přilákala do Domu ochránců přírody několik set náv�těvníků.  
 
 

• Osvětová divadelní představení 
 
Amatérský  divadelní soubor původně vznikl na akademické půdě a teprve s postupem času se 
etabloval jako doplňková kulturní aktivita Domu ochránců přírody ve snaze kombinovat osvětu  
v ochraně přírody se společenským setkáním, hudbou a zábavou. V ČR se jedná o ojedinělou kulturní 
aktivitu, která si za roky svého fungování v Brně získala řadu příznivců.  
 
4. února � oslava svátku sv. Veroniky v divadle Husa na provázku spojená s divadelním 
předvedením hry Broučci autora a re�iséra Mojmíra Vla�ína. 
 
26. listopadu � divadelní představení NATURA na vsi aneb citlivá dramatizace zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce Habrůvka,  sto let po odchodu bratří Mr�tíků v divadle Husa na 
provázku. Jeho produkce se ujala nadace a představní bylo opět demonstrací toho, jak lze humornou a 
přístupnou formou �ířit osvětu. Divadlo bylo jako v�dy plně vyprodané. Za finanční podporu 
děkujeme Tomá�i Havlíčkovi z Ateliéru Fontes, Zdeňku Tau�ovi ze Solárních systémů a Liboru 
Ambrozkovi, ministru �ivotního prostředí, za materiální podporu Agrodru�stvu Nový �aldorf  - 
Modrý sklep. Za pomoc s organizací děvčatům ze skautského střediska Kompas. 
 
 

• Sázení vánočních stromků 
 
2. dubna vysazování vánočních jedliček v Sobě�icích. Ji� několikátým rokem bě�í projekt ZO ČSOP 
Veronica a Domu ekologické výchovy Lipka "Vánoční stromky pro �ivot". Tento projekt nabízí 
veřejnosti mo�nost zakoupení �ivého vánočního stromku - jedličky v květináči, který je při správném 
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o�etřování mo�né později vysázet do lesa. Zájem lidí o tyto vánoční stromky je rok od roku vět�í  
a svůj stromek si letos na jaře při�lo zasadit několik stovek lidí. Projekt prostřednictvím na�í nadace 
podpořila firma LHProjekt. 
 
 
 

• Den Země v Pouzdřanech  
 
V roce 1995 podpořila Nadace Veronica rekonstrukci části historické památky - renesančního domu  
v Pouzdřanech na Břeclavsku a vznik galerie U Klime�ů. Pravidelně se zde na jaře u příle�itosti Dne 
Země konají výstavy fotografů a výtvarníků. Výstavy  přispívají k  propojování lidí z oblasti ochrany 
přírody s  kulturními osobnostmi a �irokou veřejností.  
Oslava Dne Země v Pouzdřanech 2005 připadla na 16. duben a určitě patřila k těm nejvydařeněj�ím 
za 10 let její existence. U� ráno se na srazu se�lo několik stovek lidí, co� průvodci procházky 
rozkvetlou přírodou vyře�ili operativně rozdělením na dvě skupiny pod vedením Ing. Bučka a Dr. 
Vla�ína.  Odpolední vernisá�e na�eho příznivce a dvorního výtvarníka Rostislava Pospí�ila a dal�ího 
programu se potom zúčastnilo několik stovek lidí.  
 

• Kampaň Právo na krajinu 
Specifikum České republiky například oproti Anglii je v tom, �e krajina u nás byla v�dy bezbariérová. 
V některých západních zemích naopak není �ance dostat se do volné krajiny, krajina je zaplocená a 
nepřístupná veřejnosti. I u nás by se mohlo stát, �e jednou nebude mo�né jen tak vyrazit do lesa na 
houby nebo jít chytat k řece ryby, různých plotů a cedulí v krajině přibývá ..  
 

6. června 2005 se uskutečnila vernisá� dlouho připravované výstavy ke kampani "Právo na 
krajinu" s fotografiemi na�ich presti�ních fotografů Dagmar Hochové, Karla Cudlína, Tona Stana a 
Jindřicha �treita a texty a rukopisy osobností kulturního, politického a vědeckého �ivota ČR např. 
Zdeňka Svěráka, Davida Vávry, Heleny Tře�tíkové, Jana �páty, Antonína Přidala, Arno�ta 
Goldflama, Heleny Illnerové, Ludvíka Vaculíka, Bedřicha Moldana, Jana Kellera, Ivo Mo�ného, 
Mileny Holcové, Václava Cílka, Otakara Motejla, Hany Librové a dal�ích, které napsali právě pro 
tuto příle�itost. Texty byly rovně� vydány ve formě mimořádně graficky zpracované knihy. Kampaň 
Právo na krajinu je součástí celostátní kampaně, která chce upozornit na vzrůstající tlak na volnou 
krajinu, na její plí�ivé rozparcelování, zaplocování a znepřístupňování veřejnosti a vyvolat na toto 
téma veřejnou diskusi dřív, ne� změny v krajině budou zásadní a nevratné.  
 
Zá�titu nad kampaní převzali Otakar Motejl, veřejný ochránce práv, Stanislav Juránek, hejtman 
Jihomoravského kraje a Richard Svoboda, primátor města Brna. Vernisá� v Paláci �lechtičen 
nav�tívilo přes 400 lidí a svou atmosférou patřila k jedněm z nejúspě�něj�ích a nejpříjemněj�ích akcí 
leto�ního roku. 
Výstavu Právo na krajinu doprovázela v rámci kampaně celá řada doprovodných programů - besedy, 
koncerty a autorská čtení ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny. Výstava skončila 17. září a 
celkový počet náv�těvníků výstavy a doprovodných akcí dosáhl 5 tisíc. 
 

  Besedy v rámci kampaně: 
 

6. června proběhla beseda s Pavlem Kří�kem, člověkem, který přiměl ČEZ osazovat sloupy 
vysokého napětí kryty na ochranu dravců před elektrickým proudem, zakladatelem stanice pro 
handicapované �ivočichy ve Voticích a duchovním otcem kampaně Právo na krajinu. 

 
15. června proběhla panelová diskuse "Nezastavitelné krajiny" s Doc. Ing. Petrem Kučerou, CSc.- 
děkanem fakulty zahradní architektury MZLU, Ing. arch. Pavlem Hniličkou - zabývající se tématem 
rozlézání měst a RNDr. Karlem Stránským. 
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22. června následovala zajímavá panelová diskuse na aktuální téma "Krajinný ráz". Diskutovali 
a přítomné zaujali Doc. Ing. Jiří Löw, CSc., RNDr. Martin Culek, PhDr. a astronom RNDr. Jan 
Hollan. 

 
14. září proběhla poslední z diskusí Velká technická díla v krajině, která se tentokrát konala v sále 
Břetislava Bakaly. Přítomno bylo přes 100 lidí, kteří se mj. při�li podívat na obnovenou derniéru 
amatérského divadelního představení Přístav, která diskusi předcházela. Večer moderovali Doc. Ing. 
Antonín Buček, Csc.a Doc. RNDr. Karel Hudec, Csc. Velký úspěch sklidilo vystoupení Jiřího Löwa, 
který ve svém příspěvku velmi výsti�ně pojmenoval příčiny vzniku velkých a nesmyslných staveb v 
krajině. 

 
Koncerty v rámci kampaně: 
 

V rámci kampaně proběhly v mimořádném prostoru kaple Paláce �lechtičen EÚ čtyři koncerty.  
Největ�í zájem byl o koncert Zuzany Lapčíkové (24.8), která se v jeho průběhu vyznala z lásky ke 
krajině a stromům.  
Velký úspěch měly i koncerty Jana Buriana (9. 6.), Vladimíra Václavka (31. 8.) a Ivo Cicvárka 
(30. 8.), který s sebou přivedl �ofku Kabelkovou. Chvíle, kdy při poslední písničce nechala 
zhasnout a píseň bez doprovodu nástrojů potmě se svým krásným hlasem jen zazpívala, oslovila 
v�echny přítomné, kteří po skončení koncertu odcházeli s rozzářenýma očima.  
 
 Autorská čtení: 
 
1. � 31. července �  Krajina poezie v kapli Etnografického ústavu MZM. Jedna ze scén tradičního 
autorského čtení pořádaného agenturou Větrné mlýny byla uspořádána ve spolupráci s Nadací 
Veronica v rámci kampaně Právo na krajinu.  Z 31 autorů, kteří se zde prezentovali, byl největ�í 
zájem o vystoupení Davida Vávry.  
 
 

• Den pro stromy 
 

17. října - jsme se spolu s dal�ími ekologickými organizacemi v Brně podíleli na organizaci Dne pro 
stromy a vyhlá�ení Stromu roku v Lu�ánkách, pořádání různých her a soutě�í pro děti, kterých se zde 
během dne vystřídalo přes 500.  
 

• Wilsonův les 
 
Wilsonův les byl zalo�en roku 1882 Ludvíkem Odstrčilem, velkostatkářem a notářem císaře 

Franti�ka Josefa. Císařský lesopark vznikal jako výletní místo s pěkným rozhledem i za přispění 
samotného císaře. Na celém kopci byly vysázeny listnaté stromy, borovice a douglasky zaslané  
z Kanady. Z jehličnatých dřevin byl ve svahu vysázen estetický nápis z obřích písmen FJE (Franti�ek 
Josef, Elizabeta), viditelný z protěj�ího kopce i údolí. Od konce 19. století po konec 2. světové války  
pečoval o lesopark Odstrčilův Okra�lovací spolek. 
V roce 1986 byl zalo�en ČSOP Rosnička, který prakticky okam�itě zahájil aktivity spojené s péčí  
o Wilsonův les jako celek a� do roku 1999. Od 1.11.2001 převzala od městské části Brno - �abovřesky 
ve�kerou péči o Wilsonův les Veřejná zeleň města Brna. 
 

V roce 2005 pokračovaly aktivity vedoucí k vybudování naučné stezky a ke zviditelnění 
hodnot tohoto významného lesoparku v centru Brna..  
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• Mo�tárna v Hostětíně: 

 
  V roce 1997 bylo rozhodnuto o nákupu venkovské nemovitosti s polnostmi a lesem (CHKO Bílé 
Karpaty - Biosférická rezervace UNESCO � obec Hostětín) s cílem ukázat na praktickém příkladu, �e 
vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím a ohleduplné hospodaření mů�e zároveň   ekonomicky 
stabilizovat venkov a ře�it nezaměstnanost v poměrně odlehlých oblastech. Proto nadace investovala 
v  letech 1999 - 2000 značné prostředky do rekonstrukce nemovitosti v Hostětíně a do výstavby 
mo�tárny na zpracování mo�tu v kvalitě bio. Tato mo�tárna se spolu se zakoupenými pozemky stala 
součástí nadačního jmění a v roce 2000 byl úspě�ně zahájen její provoz. 
  Spolu s dal�ími partnery (ZO ČSOP Veronica, obec Hostětín, ZO ČSOP Kosenka, ZO ČSOP Bílé 
Karpaty, Zdeněk �evčík ze Slavičína, Středisko pro rozvoj Moravských kopanic) zalo�ila Nadace Veronica 
občanské sdru�ení �Tradice Bílých Karpat� (dále TBK) a později jeho prostřednictvím i 
stejnojmennou s. r. o., která mo�tárnu v současnosti provozuje.   
  Zisk z pronájmu mo�tárny se formou nadačních příspěvků vrací zpět do regionu, kde 
podporuje dal�í roz�iřování ekologického ovocnářství. 

Centrum modelových projektů pro venkov v Hostětíně zahrnuje kromě mo�tárny se slunečními 
kolektory práci kořenové čistírny odpadních vod, výtopnu na biomasu,  rekonstruovanou su�írnu 
ovoce a  dal�í projekty okolních obcí a neziskových organizací. V současnosti zde probíhá  výstavba 
�kolícího střediska podle nejmoderněj�ích poznatků nízkoenergetického stavění, na které ZO ČSOP 
Veronica získala prostředky z fondů EU. 
 

 
25. září se uskutečnila tradiční Jablečná slavnost v Hostětíně. Jako v�dy bylo mo�né si prohlédnout 
mo�tárnu a ochutnat jablečný mo�t, vyrobit si něco v sadu nebo si prohlédnout některé ze zajímavých 
zařízení v této obci (kořenovou čistírnu odpadních vod, výtopnu a dal�í). Zajímavá byla soutě� v 
krú�lání co nejdel�í jablečné slupky, skládání jablečné spirály z jablek a stezka se soutě�emi pro děti 
okolo dřevěných soch v okolí Hostětína. Slavnost uzavřel koncert skupiny Veselá bída a let balónem 
pro vítěze tomboly. 
 
 V loňském roce do�lo k dostavbě meziskladu na vyrobené mo�ty. Zároveň vlivem neúrody 
jablek do�lo k mírnému poklesu výroby oproti předchozímu roku.  
 

• Podpora pozemkových spolků 
 
My�lenka pozemkových spolků, které jsou nejčastěj�í formou ochrany přírody předev�ím ve Velké 
Británii, USA nebo v Holandsku, vychází z přesvědčení, �e nejúčinněj�í formou ochrany přírody je 
moudrá a �etrná péče vlastníků půdy. S my�lenkou citlivé ochrany přírody pozemkové spolky kupují  
a pronajímají si přírodně cenné plochy  a spolupracují s vlastníky takovýchto cenných ploch při jejich 
�etrném obhospodařování formou rady, materiální či finanční pomoci. Dne�ní pozemkové spolky 
navazují na tradici předválečných okra�lovacích spolků, které se staraly o uchování cenného 
přírodního a kulturního dědictví na�í vlasti. 
 
 

• Záchrana stoletého karpatského lesa 
 
I díky na�í nadaci se podařilo v roce 2003 shromá�dit dostatečné mno�ství finančních 

prostředků na výkup bělokarpatského lesa a na jeho získání do majetku Českého svazu ochránců 
přírody, aby nemusel být vykácen. Tento nádherný les je jedním z posledních zbytků původní 
karpatské krajiny, který ji� mizí a ustupuje ekonomicky výhodněj�ím porostům. Zastoupeny jsou zde 
převá�ně jedle a buky, mezi nimi� jsou stromy mimořádných rozměrů.   
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I v loňském roce někteří dárci přispěli prostřednictvím na�í nadace na jeho záchranu a dal�í 
výkup. Děkujeme PhDr. Jiří Gabrielovi a prof. RNDr. Milo�i Sukovi, DrSc. 
 

• Pomoc Černovickému hájku 
 
V roce 2005 začala nadace realizovat projekt odkupu prvních pozemků v tomto unikátním 

území (v blízkosti obchodního domu  Makro v Brně).  
Děkujeme v�em, kteří se rozhodli přispět i v roce 2005 a stali se tak symbolickými 

spoluvlastníky vzácného území - Černovického hájku: 
 

MUDr. Hana Baňochová,  PhMr. Libu�e Běhounková,  Jiří Berka, Ljuba  Beyerová, Doc.Ing. Lubomír 
Brančík, CSc., Doc.Ing. Jiří Brand�tetr, Jiří Bublan, RNDr. Gabriela Čechová, Jan Čermák, RNDr. 
Eleonora Čermáková, Prof. MVDr. Martin Černohorský, RNDr. Milana Faltusová, Dr. Miloslav 
Filka, RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., Ivo Hertl, Ing. Jiří Hřib, CSc., MUDr. Jana Hudcová, Ivan 
Hudec, MUDr.  Lubomír Chmelař, RNDr. Jiří Jelen,  Prof. PhDr., Milan Jelínek, RNDr. Jaroslav 
Kaňa, Prof. PhDr. Ctirad Kohoutek, CSc., MVDr. Jan Ko�í�ek, RNDr. Miroslav Kundrata, MUDr. 
Karel Málek, Doc.Ing. Vladimír Meloun, CSc., PhDr. Nora Obrtelová,  JUDr. Jaromír Papírnik, 
RNDr.  Franti�ek Plhák, RNDr. Ladislav Pospí�il, CSc., MUDr. Karel Rohlík, Prof. Dr. Milo� Suk 
DrSc., RNDr. Zdeněk �eda, CSc., Prof. RNDr. Miroslav �imek, DrSc., Doc. MUDr. Bořivoj Uchytil, 
CSc., Ing. Franti�ek Uličný, Vítek  Urban,  Ing. arch. Igor Valenta, PhDr. Karel Valoch, Mgr. Petra 
Va�íčková, Ph.D. MUDr. Helena Včeláková, Michal Vlasák, RNDr. Mojmír Vla�ín, Mgr. Josef 
Vlček, PhDr. Stanislav �a�a, CSc. 

 
 

 
• Záchrana květnatých ra�elini�tních luk na Vysočině 
 

 
Podmáčené květnaté louky po staletí dotvářely krajinu Vysočiny.  Vznikají na místech, kde je  

vysoká hladina podzemní vody. Výjimečné jsou stálou vlhkostí, která umo�ňuje růst ra�eliníku. Jejich 
schopnost zadr�et přívalové de�tě oslabuje povodně. Mokřiny čistí protékající vodu a zlep�ují její 
kvalitu.  

Útoči�tě na nich najdou malí savci, plazi, vzácní oboj�ivelníci i nepřeberné mno�ství hmyzu. 
Na jaře louky září pestrostí barev. Jsou typickým prostředím pro vzácnou rosnatku okrouhlolistou, 
vachtu trojlistou, tolii bahenní, vstavače, suchopýry, ostřice a dal�í. Vět�ina těchto vlhkých luk 
zanikla díky odvodňování, které souviselo se zaváděním intenzivního zemědělství. Dodne�ka jich 
zbyla jen hrstka. Mokřady, které zůstaly, přestaly být koseny. Bez zájmu hospodářů a potřebné péče 
zarůstají kopřivami, �ťovíkem, třtinou a náletovými dřevinami. Mění se často v nevábná rumi�tě a 
postupně zanikají. Vět�ím nivním loukám stále hrozí odvodnění a nebo převod na hospodářský les. 

Pozemkový spolek Sdru�ení Krajina je nájemcem řady podmáčených luk, které se sna�í 
postupně vykupovat. Zaji�ťuje jejich pravidelné ruční kosení. Trvalá péče o tyto lokality v�ak není s 
jistotou zaručena, pokud se nestane jejich vlastníkem. Nivám na Havrance, pod Sobíňovem či pod 
Jeníkovem stále hrozí ne�ádoucí vyu�ití. S částí vlastníků těchto svojí rozlohou dnes ji� ojedinělých 
nivních luk byl předbě�ně projednán odkup pozemků. Vykoupení nejdůle�itěj�ích cca 48 ha v�ak 
představuje náklad kolem jednoho milionu korun. 
 

 
Benefiční aukce uměleckých děl  
 

Večerní aukce proběhla 21. listopadu v Domě umění města Brna, díla do aukce věnovalo 120 
výtvarníků z celé republiky. K aukci byl jako výraz poděkování umělcům � dárcům vydán katalog s 
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reprodukcemi v�ech 150 dra�ených děl. Internetový katalog byl umístěn rovně� na webových 
stránkách nadace, kam v průběhu prosince přibylo přes 6 tisíc přístupů, oproti 1 50 vstupům v roce 
přede�lém. Dra�bu vedl jako v letech přede�lých pan Radko Pavlíček z aukční síně 1. Art Consulting, 
při jejím zaji�tění asistovalo přes 20  dobrovolníků. Přítomno bylo přes 100 lidí.  
 
 Přímo na aukci se prodala díla za více ne� 150 tisíc korun, dal�ích téměř 120 tisíc korun bylo 
získáno internetovou aukcí. Celkem se tedy na výkup pozemků v benefiční aukci podařilo 
shromá�dit přes 275 tisíc korun.  Tyto peníze pomů�ou zaplatit jednu z vytipovaných lokalit 
Havranka, Pod Sobíňovem nebo Pod Jeníkovem.  
Po hrála cimbálová muzika Veronica a přítomní měli mo�nost ochutnat ekologicky certifikovaný 
jablečný mo�t z Hostětína a víno z vinařství Marcinčák v Mikulově, které bylo věnováno jako 
podpora dobré věci.  
 
 

Poděkování patří: 
Domu umění města Brna, Vinařství Marcinčák z Mikulova, Čs. spořitelně, panu Radku 

Pavlíčkovi a aukční síni 1. Art Consultink, fotografce paní Aničce Peckové, dobrovolníkům, kteří 
zdarma pomáhali s průběhem celé aukce: Stáně Bártové, Petře Vejrostové, Pavle Páralové,  �árce 
Janíčkové, Barboře a Kristíně Hru�kovým, Barboře Flamikové, Michaele Chatrné, Daně Horáčkové, 
Veronice Volkové, Zuzaně Komárkové a cimbálové muzice Veronica a předev�ím v�em výtvarníkům, 
bez jejich� dobré vůle a odhodlání pomoci květnatým loukám na Vysočině by se aukce nemohla 
uskutečnit: 
 
Kláře Adamové, Pavle Aubrechtové, Lucii Babjakové, Václavu Bal�ánovi, Petru Baranovi, Miroslavu Bartákovi, 
Haně Bernardové, Marii Blabolilové, Franti�ku Borovcovi, Jindřichu Bo�kovi, Rudolfu Brančovskému, Pavlu 
Buchtovi, Evě Činčerové, Petře Čejkové Fekarové, Petru Čermáčkovi, Lubomíru Dajčovi, Franti�ku Dörflovi, 
Václavu Dosbabovi, Luďku Dostálovi, Jiřímu Eli�kovi, Zdeňku Fuksovi, Laco Garajovi, Kurtu Gebauerovi, Jitce 
Géringové, Eduardu Halber�tátovi, Taj-Ťün Hejzlarové, Dagmar Hochové, Evě Hudcové, Milivoji Husákovi, Karlu 
Hyli�ovi, Petru Hyli�ovi, Adamu Chalupovi, Daliboru Chatrnému, Jaroslavu Chrástovi, Oldřichu Inochovskému, 
Lubomíru Jarcovjákovi, Liboru Jaro�ovi, Janu Jemelkovi, Janě Jemelkové, Vladimíru Jiránkovi, Svatopluku 
Klime�ovi, Kristíně Klime�ové, Leně Knilli, Jiřímu Kolbabovi, Antonínu Kostkovi, Ivanu Krajíčkovi, Ivanu Kří�ovi, 
Aleně Kučerové, Petru Kvíčalovi, Haně Langové- Vepřekové, Martinu Lasákovi, Jánu Lastomírskému, Petru 
La�tůvkovi, Jiřímu Lindovskému, Milanu Magnimu, Rů�eně Magniové, Zdeňku Macháčkovi, Václavu Malinovi, 
Borisi Myslivečkovi, Milanu Nestrojilovi, Jiřímu Netíkovi, Bohuslavě Ole�ové, Vítu Ondráčkovi, Luká�i Orlitovi, 
Jiřímu Pačinkovi, Zuzaně Pazdírkové, Dagmar Petrá�kové, Jarmile Petrové, Lence Pilařové, Přemyslu Pitříkovi, 
Marii Plotěné, Rostislavu Pospí�ilovi, Martině Pospí�ilové, Zdeňce Psotové, Josefu Ptáčkovi, Janu Rajlichovi ml., 
Jiřímu Ročákovi, Tomá�i Rossímu, Josefu Ruszelákovi, Vladimíře Sedlákové, Jindři�ce Simonsen, Josku 
Skalníkovi, Zdeňku Skřivánkovi, Janu Slovákovi, Janu Součkovi, Janu Spěváčkovi, Věře Spurné, Janu Steklíkovi, 
Jaroslavu Sůrovi, Janu Svobodovi, Pavlu �evčíkovi, Miroslavu �imordovi, Jiřímu �pačkovi, Blance �perkové, 
Zdeňku �plíchalovi, Miroslavu �těpánkovi, Jindřichu �treitovi, Ivanu �troufovi, Zuzaně �troufové, Filipu T.A.K., 
Liboru Teplému, Milanu Tesařovi, Jaroslavu Ungermannovi, , Markétě Váradiové, Stanislavu Va�íčkovi, Petru 
Veselému, Luká�i Vlčkovi, Janu Wolfovi, Ale�i a Radce Zábojovým, Vlastimilu Zábranskému, Martinu Zále�ákovi, 
Franti�ku Zoubkovi, Jasanu Zoubkovi, Olbramu Zoubkovi, Kateřině �ákové a Kamile �enaté. 
 

• Direct mailing 
 
Pro získání dal�ích prostředků na výkup a záchranu vzácných lokalit na Vysočině nadace  

rovně� oslovila formou dopisů část veřejnosti v Brně. Děkujeme těm, kteří na�i prosbu vysly�eli: 
 
PhDr. Jiří Adámek, MUDr. Zdeňka Adamová, Jiřina Barnettová, JUDr. Karel  Ba�e,  Ing.Petr a Jana 
Bědajánkovi, Helena  Bernardová, RNDr. Jan Břicháček, Doc. JUDr.Ing. Antonín Brzobohatý, Ing. 
Vladimír a Jana Bublikovi, Kry�pín Buli�ník, RNDr. Karel Bursa, JUDr. Jiřina Cetlová, Ing. Jaromír 
Cink, RNDr. Zdeněk Čecháček, Zuzana Čechová, Jan  Čermák, RNDr. Eleonora Čermáková, Prof. 
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RNDr. Martin Černohorský, Ing. Ján Čiernik, MVDr.Vlastimil Daněk, PhDr. Marie Dobrovolská, 
MUDr. Miroslava Dole�elová, PhDr.Vojen Drlík, MVDr. Vladimír Dunajský, PhDr. Kateřina Dubská, 
MUDr. Petr Dvořák, Doc.MVDr. Petr Dvořák,CSc., MUDr. Danu�e Fabiánová, JUDr. Franti�ek 
Faldyna, CSc., Ing. Miroslav Fi�era, RNDr. Luděk Frank, Ing. Jiří Gabriel, RNDr. Yvonna Gaillyová, 
CSc., MUDr. Hana Gavendová, RNDr. Jiří Gerö, Ing. Stanislav Gloc, Eva  Golková, Dr.Ing. Franti�ek 
Gregor, Ing. Olga Grovesová,CSc., Ing. Blahomil Grunda, CSc., Prof.Ing. Eduard Halva, DrSc., Mgr. 
Ing. Ale� Hambálek, RNDr.  Eva Hanáková, Mgr. Jarka Hanáková, Ing.arch. Lubo� Hani�, Ing. Hana 
Haslbachová, Ing. Břetislav Havíř, CSc., Ing. Jiří Hite, PhDr. Ladislav a Ivana Hladká, PhDr. Milada 
Hlaváčková, MUDr. Vladimíra Holasová, Ing. Otakar Holec, MUDr. Dana Holu�ová, JUDr. Vlastimil 
Horáček, RNDr. Josef  Horáček, Ing. Danu�e Horáková, PhDr. Eva Horová, PhDr. Eva Horová, Dr.  
Milada Hradecká, CSc., RNDr. Mojmír Hrádek, CSc., MUDr. Zuzana  Hrbková, Mgr.Monika 
Hrtoňová, Ing. Jiří Hu�ek,  MVDr. Karel a Vladimíra Chalupníková, MUDr. Marie Charvátová, 
RNDr. Ján Chvalina, CSc., MUDr. Andrea Janáčová, RNDr. Jiří Jelen,, Prof. PhDr. Milan Jelínek, 
Ing. Rudolf Jílek, DrSc., Paed Dr. Ivo Jirusek, Ing. Darja Joaová, Mgr. Jozef  Kabáth, PhDr. Helena 
Karasová, RNDr. Hana Klodnerová, MUDr. Dalibor Klusáček, RNDr.  Franti�ek Knoflíček, RNDr. 
Zdeněk Kouřil, Ing.Radek Kozubík, Miroslava Kozubíková, Bořivoj Kramář, Vlasta Kratinová, 
Jaroslav Kří�, Zlata Kubů, Ing. Radan Květ, CSc., Věra Lesová, Doc. RNDr. Hana Librová, CSc., 
MUDr. Helga Lunetová, RNDr. Josef Li�ka, Jiří Lupínek, MUDr. Karel  Málek, MVDr. Milena 
Malíková, MUDr. Jiří Martinec, MUDr. Milada Ma�ková, MUDr. Jarmila Matějková, Dr. Herta  
Matlová, Hana Matochová, MUDr. Karel Mazanec, MUDr. Franti�ek Melichar, Doc.Ing. Vladimír 
Meloun,CSc., Ing. Franti�ek Men�ík, JUDr. Jaroslav Mezník, Prof. Ing. Jaroslav Mik�ík, DrSc., 
Doc.RNDr. Zdeněk Mikulá�ek,CSc, MUDr. Miroslav Musil, Prof. RNDr. Rudolf Musil, CSc., RNDr. 
Josef Nahodil, MVDr. Stanislav Navrátil,  MUDr. Helena Němcová,CSc., Ing. Pavel Neruda, MUDr. 
Čeněk Neumann, MUDr. Jan Novák, RNDr.  Jaroslav Novák, CSc., Ing. Pavel Novotný, CSc. PhDr. 
Alena Odehnalová, Ing. Ivan a Marie Orlická, rodina Oslzlých, Ing. Zuzana Pánková, Mgr. Jana 
Pekárová, MUDr. Drahomíra  Pernicová, Doc.Ing. Karel Pichl, CSc., Ing. Alexander Podskalský, 
PhDr. Jiří Poláček, CSc., Ing. Rů�ena Polanská, Monika Postbieglová, Irena Postbieglová, RNDr.  
Milan Potáček, CSc., MUDr. Ludmila Prchalová, Ing. Jiří Rosypal, Milo� Rozko�ný, Mgr. Adam 
Rychecký, Ing. Josef Sedlák, CSc., MUDr. Jana Segeťová, Ing. Ctibor Seidl, PhDr. Milena 
Schneiderová, RNDr. Kamil Schutzner, Ing. Ale� Sikora, Ing. arch. Vavřín Sklenář, Prof.Ing. Oldřich 
Skopal, MVDr. Miloslav Skřivánek, MUDr. Hana Slámová, RNDr. Pavel Slanina, Ing. Tomá� Slavík, 
Ing. Vincenc Směták, Hana Smolková, senátor Jiří Stodůlka, Ing. Ivo Stojan, Ing. arch. Karel  Strejc, 
Prof.Dr.Milo� Suk, DrSc., RNDr. Jiří Svoboda, Ing. Marie Syková, MUDr. Igor �amanský, RNDr. 
Miroslav �ebela,  Marie �edová, Ing. Franti�ek �krob, MUDr. Zdeněk �míd, MgA. Monika 
�rolerová, Milo� �tědroň, PhDr. Jitka �těpánková, Ing. Leo� �tylárek, Ing. Jana �vábenská, Mgr. 
Marta Tenková, RNDr. Ctibor Tesař, Ing. Kateřina Te�ová, RNDr. Libu�e  Tichá, Doc.Ing. Alena 
Tichá, Prof. PhDr. Ludvík To�enovský, PhDr. Zora Trnáčková, PhDr. Olga Trnková, PhDr. Milan 
Tříska,  Jan Tu�l,  Eva Urbánková, Mgr. Ladislava Vachová, Doc.PhDr. Dobromila Vaňková, CSc., 
PhDr. Marie Vieweghová, JUDr. Miroslav Vítek,  Libu�e  Figurková, Mgr. Josef Vlček, PhDr. Jiří 
Voráč, MVDr. Lenka Vrbasová, PhDr. Zuzana Wotkeová, CSc., Mgr. Jana Zahradníčková, RNDr. 
Karel  Zubík, CSc. 
 
 

 
III. MEDIÁLNÍ ODEZVA NA�ICH AKTIVIT 
 
  Velký zájem médií provázel předev�ím kampaň Právo na krajinu a předvánoční benefiční 
aukci výtvarných děl ve prospěch výkupu květnatých luk na Vysočině. (MF Dnes, Rovnost, Český 
rozhlas, ČR Brno, Proglas, TV). Mediálních výstupů na�ich akcí prostřednictvím médií bylo přes 50. 
  V loňském roce jsme rovně� několikrát vyu�ili mo�nost zveřejnit v MF Dnes tzv. nadační 
inzerát za cenu zvýhodněnou pro neziskové organizace. MF Dnes za tuto mo�nost děkujeme. Za 
spolupráci rovně� děkujeme Českému rozhlasu Brno. 
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IV. HOSPODAŘENÍ NADACE VERONICA  
•  VÝROK  NEZÁVISLÉHO  AUDITORA 
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•  FINANČNÍ  ZPRÁVA  ZA  ROK  2005 
 
Rozvaha : 
AKTIVA  Stav k 1.1.2005 v 

Kč 
Stav k 31.12.2005 v 
Kč 

Stálá aktiva  
Budovy, haly a stavby      3 542 568,03     3 542 568,03 
Oprávky k budovám, halám a stavbám -       372 352,20 -       492 811,80 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek        300 597,50        300 597,50 
Oprávky k drobnému hmotnému majetku -        21 350,00 -        21 350,00 
Pozemky        471 425,73        471 425,73 
Majetkový podíl v ZD         72 106,20         72 106,20 
Ostatní dlouhodobý finanční majetek   21 115 972,08 29 001 152,66 
Stálá aktiva celkem   25 108 967,34   32 873 688,32 
Obě�ná aktiva  
Materiál na skladě - dřevo         40 624,00         40 624,00 
Publikace Moravské krajiny           7 800,00           6 350,00 
Pokladna        104 280,50        64 804,50 
Bankovní účty     9 178 739,34 3 135 171,59 
Ceniny                      -               1 300,00 
Odběratelé        253 100,00        345 756,22 
Poskytnuté provozní zálohy                      -                      - 
Ostatní pohledávky         72 334,32 0,00 
Daň z příjmu                      -                      - 
Dotace z Úřadu práce Brno-město           7 695,00           0,00 
Kurzové rozdíly aktivní        103 482,86 0,00 
Dohadné účty aktivní                      -                      - 
Náklady pří�tích období                      -                      - 
Příjmy pří�tích období        377 214,74 17 267,32 
Obě�ná aktiva celkem   10 145 270,76   3 611 304,63 
Aktiva celkem   35 254 238,10   36 484 992,95 

 
PASIVA  
Vlastní zdroje  
Nadační jmění   23 648 593,00   31 354 593,00 
Nadační jmění nezapsané     7 706 000,00 0,00 
Ostatní jmění     1 719 758,04     1 719 758,04 
Fondy -    1 990 508,17 -    1 749 481,45 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku         17 330,94         862 334,30 
Nerozdělený  zisk z minulých let        881 043,53  
Výsledek hospodaření        771 762,46 
Vlastní zdroje celkem   31 982 217,34   32 958 966,35 
Cizí zdroje  
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Dodavatelé           49 580,50 14790,00 
Ostatní závazky         16 940,00         0,00 
Zaměstnanci         18 615,00         35 210,00 
Ostatní závazky vůči zaměstnancům              200,00              0,00 
Zúčtování s institucemi SP a ZP          11 321,00         22 601,00 
Ostatní přímé daně           2 460,00           6 415,00 
Ostatní daně a poplatky                      -                      - 
Výdaje pří�tích období         20 146,85 11 267,32 
Výnosy pří�tích období     2 957 141,03     3 435 743,28 
Kurzové rozdíly pasivní         77 364,96         0,00 
Dohadné účty pasivní                      -                      - 
Bankovní úvěry        118 251,42       0,00 
Cizí zdroje celkem      3 272 020,76     3 526 026,60 
Pasiva celkem   35 254 238,10 Kč    36 484 992,95 

 
 
 
 
 

Náklady a výnosy organizace: 
NÁKLADY Celkem v Kč 
Kancelářské potřeby          51 355,70 
Spotřeba energie            6 270,00 
Prodané publikace 1 450,00 
Opravy                 0,00 
Cestovné            7 511,00 
Náklady na reprezentaci 21 385,00
Po�tovné 44 611,00 
Ostatní slu�by 129 836,39 
Telefony          14 141,50 
Zpracování účetnictví, audit          21 800,00 
Fotopráce, kopírování           5 140,50 
Tisk, grafické úpravy 247 519,90 
Semináře, vzdělávání          11 168,00 
Propagace 6 352,30 
Internet            6 017,00 
Nájem 10 000,00 
Mzdové náklady včetně poji�tění a stravenek 480 531,00 
Daň z nemovitostí            3 617,00 
Kurzové ztráty            2 142,84 
Dary 85 612,30
Ostatní náklady-bankovní poplatky, zákonné poji�tění zam., členské 
příspěvky,  

         68 209,98 

Odpisy dlouhodobého majetku - mo�tárna        120 459,60 
 
Nadační příspěvky 575 300,00 
Převod nevyčerpaných prostředků do fondů        411 168,00 
Náklady celkem 2 331 599,01 
Hospodářský výsledek 771 762,46 
Obrat 3 103 361,47 
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VÝNOSY Celkem 
Prodej publikací 10 788,00
Nájem mo�tárny a mo�tovacích strojů a prodej slu�eb 558 947,00 
Aktivace materiálu 100 000,00
Úroky 25 088,43 
Výnosy z CP 497 588,96
Jiné ostatní výnosy          15 343,40 
Zúčtování fondů 927 946,81 
Dar od Nadace VIA � 2.PG        300 000,00 
Dary - výtě�ek z aukce výtvarných děl 265 709,00 
Dary od individuálních a firemních dárců        248 860,87 
Dotace na projekt Právo na krajinu 120 000,00
Dotace od Úřadu práce 33 089,00 
Výnosy celkem     3 103 361,47 
Obrat 3 103 361,47 
 
 
 
Náklady na správu nadace: 
Náklady nadace za rok 2005 celkem       2 331 599,01 
Převody nespotřebovaných darů do fondů, pou�ití na činnost v dal�ím 
období 

411 168,00 

nadační příspěvky celkem 575 300,00 
 z NIF          536 800,00 
 z jiných zdrojů          38 500,00
náklady na správu nadace (po odečtení NP a odvodu do fondů) 1 345 431,01
v % k NJ 4,72 %
Zapsané nadační jmění k 31.12.2005     28 502 000,00 
Náklady celkem  na správu nadace v % k nadačnímu jmění 8,18%
 
• V souladu s ustanovením § 22 odst.1 písmene c) zákona 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech má nadace stanoveno pravidlo omezení nákladů souvisejících se správou nadace, a to do 
maximální vý�e 30ti % nadačního jmění k 31.12. bě�ného roku. Náklady související se správou 
nadace činily v roce  2005 částku  2 331 599,01 Kč, tj. 8,18% ze zapsaného nadačního jmění, 
které činí 28 502 000,- Kč, tudí� jsme toto pravidlo nepřekročili. 

 
 
 
•  PŘÍLOHA  K ÚČETNÍ  ZÁVĚRCE   
   KOMENTÁŘ  K VÝZNAMNÝM  POLO�KÁM  HOSPODAŘENÍ 
 
 
K bodu 1 
Název a sídlo účetní jednotky: 
 
Nadace Veronica 
Panská 9 
602 00 Brno 
IČ: 44992742 
Datum vzniku:  
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Zapsaná dne 16. prosince 1998 v Nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, 
vlo�ka 88. 
Nadace byla zapsána do rejstříku nadací a nadačních fondů v souladu s § 35/1 z.č. 227/97 Sb., 
přechází na něj práva, povinnosti a závazky  �Nadace Veronica�, zaregistrované 5.10.1992, pod  č. j. 
1992/37 u Magistrátu města Brna.  
 
K bodu 2 
Právní forma účetní jednotky 
Nadace 
 
K bodu 3 
Vymezení účelu, pro který byla nadace zřízena 
 (1)Posláním Nadace Veronica je podporovat rozmanité formy �íření my�lenek �etrného vztahu  
k přírodě.  
 
Nadace Veronica podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny; 
zejména na Moravě a ve Slezsku. 
 
Prostředky nadace jsou vyu�ívány mj. na podporu vydávání a distribuci časopisu Veronica, ekologických 
publikací a jiných tiskovin, ekologického poradenství, na pořádání výchovných, vzdělávacích a kulturně 
zaměřených akcií pro veřejnost, na rozvoj centra pro modelové venkovské projekty v Bílých Karpatech a na 
uskutečňování my�lenky pozemkových spolků. 

 
 (2)Nadace nepodporuje politické strany ani politické organizace. 
 
 
K bodu 4 
Ostatní činnosti účetní jednotky 
Pořádání kulturních  společenských akcí. 
 
K bodu 5 
Slo�ení správní rady a dozorčí rady a změny provedené v účetním období 
Předseda: RNDr. Miroslav Kundrata 
Místopředseda: Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., ornitolog 
Členové: 
Doc. Ing. Jan Lacina, CSc., lesník a biogeograf 
PhDr. Jitka Vitásková, kurátorka Domu umění města Brna a zástupkyně ředitele 
Ing. Ale� Máchal, ekopedagog 
Rostislav Pospí�il, výtvarník 
Dozorčí rada 
Předseda: Ing. JUDr. Martin Flora, právník 
Členové: 
PhDr. Nora Obrtelová, dramaturgyně ČT Brno 
Doc. RNDr. Věra Spurná, DrSc., pedagogický pracovník  
 
V tomto účetním období nedo�lo k �ádným změnám ve slo�ení správní a dozorčí rady  
 
K bodu 6 
Informace o zřizovateli 

Nadace Veronica byla zalo�ena 10. září roku 1992 významnými představiteli některých 
brněnských ekologických a kulturních kruhů s cílem získávat dal�í zdroje na podporu ochrany 
přírody. Jejími zakladateli a prvními členy správní rady se stali  doc. Ing. Antonín Buček, CSc.,  doc. 
RNDr. Karel Hudec, DrSc., RNDr. Miroslav Kundrata, Ing. Jan Lacina, CSc., RNDr. Věra Spurná, 
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DrSc., Ing. arch. Jarmila Kocourková, prof. RNDr. Hana Librová, CSc. a výtvarník Rostislav Pospí�il.  
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.  
 
K bodu 7 
Vklady do vlastního jmění 
Dne 17. května 2005 byl proveden u Krajského obchodního soudu zápis navý�ení nadačního jmění o 
částku 7 706 000,- Kč, přijatou na účet nadace 2. prosince 2004 z příspěvku NIF. 
 
Přehled slo�ení vlastního jmění k 31.12.2005: 
Nadační jmění  
a) peně�itý majetek z prostředků Nadačního investičního fondu  
      (převod z Fondu národního majetku ČR) 
Podílové listy Pioneer Investmenst  Balancovaný fond nadací 9 404 000,-   Kč 
Portfolio CP Česká spořitelna, a.s. (komisionářská smlouva)        18 149 870,39 Kč 
Bankovní účet u  ČS, a.s.  č. 411272/0800                                           948 129,61 Kč 
mezisoučet NJ NIF                 28 502 000,-   Kč 
Pozn.CP � zkratka pro cenné papíry 

 
b) nepeně�itý majetek zapsaný v nadačním jmění 
- nemovitosti zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Uherském    
  Hradi�ti pro okres Uherské Hradi�tě, obec Hostětín, k.ú.Hostětín na LV č. 38 

- jako lesní pozemek � parc. č. 931/10 o výměře 7012 m2 
- jako lesní pozemek � parc. č. 935/10 o výměře 8070 m2 

v hodnotě (včetně porostů) stanovené znaleckým posudkem č. 108-16-98 Ing. Michaela Jahody, 
znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací � lesní půda, lesní porosty, �kody 
na lesních porostech, bytem Slunná 841, Luhačovice ze dne 6.11.1998 částkou celkem 531 900,- Kč 
- nemovitosti zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Uherském   
  Hradi�ti pro okres Uherské Hradi�tě, obec Hostětín, k.ú.Hostětín na LV č. 38 

- jako zastavěná plocha � objekt bydlení čp.4 postavený na parcele č.8  
      a pozemek � parc. č. 8 o výměře 807 m2, 
- zastavěná plocha � zemědělská usedlost postavená na parcele č. 83  
      a pozemek � parc.č.83 o výměře 21 m2 
- zahrada � parc. č. 11 o výměře 1261 m2 
- ostatní plocha neplodná � parc. č. 12/2 o výměře 372 m2 

v hodnotě stanovené znaleckým posudkem č. 1460/02 Ing. Aloise Římana, znalce v oboru  
ekonomiky � ceny a odhady nemovitostí, bytem Jarní 270, 735 43 Albrechtice částkou  
celkem 2 320 693,- Kč. 
 
Mezisoučet nepeně�itého majetku zapsaného v NJ                    2 852 593,-  Kč 
 
Ostatní jmění             1 719 758,04Kč 
Vlastní jmění celkem                                                               33 074 351,04Kč 
 
 
K bodu 8 
Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den 
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2005 
Rozvahovým dnem je 31. prosinec  2005. 
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K bodu 9 
Pou�ité účetní metody 
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví dle vyhlá�ky č. 504/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozděj�ích předpisů, pro 
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.  
 
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
Ocenění majetku 
� majetek je oceňován v pořizovací ceně. U majetku nejsou vedlej�í náklady. 
� u majetku zapsaného v nadačním jmění je pou�it reprodukční odhad soudním znalcem. 

 
Nehmotný majetek  
- dlouhodobý majetek, jeho�  cena je vy��í ne� 60 000,- Kč účtujeme v účtové skupině 01,   
      dále pak odepisujeme dle rovnoměrných daňových odpisů. 
- dlouhodobý drobný majetek, jeho� cena je od 7 000 do 60 000,- Kč účtujeme sto procenty přímo 

do spotřeby jako zásoby na účty 518, dále evidujeme na účtu 018 a� do vyřazení majetku. 
 
Hmotný majetek 
- dlouhodobý majetek, jeho� cena je vy��í ne� 40 000,- Kč účtujeme na účtové skupině 02,  
      dále pak odepisujeme dle rovnoměrných daňových odpisů.. 
- dlouhodobý drobný majetek  evidujeme od částky 3 000,- do částky  40 000,- Kč, účtujeme 
      jej sto procenty přímo do spotřeby jako zásoby na účet 501, dále je evidován na účtu 028. 
Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je evidován dle opatření platných do roku 2002, resp. dle 
Českých účetních standard platných pro rok 2005 na účtech 018, 028. 
 
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek 
Cenné papíry  
- oceněny pořizovací cenou, vedlej�ím nákladem je poplatek obchodníkovi s cennými papíry. 
 
Zásoby 
- ocenění zbo�í je provedeno cenou pořízení, do které se nepromítají vedlej�í náklady s pořízením. 
Účtování zásob způsobem B. 
 
Nadační příspěvky 
- nadační příspěvky jsou účtovány na základě oboustranného podpisu smlouvy o poskytnutí 

nadačního příspěvku v celé vý�i do nákladů na účet 582 � Poskytnuté přípěvky a na vrub účtu 325 
� Ostatní závazky. Platba nadačních příspěvků je prováděna následně po obdr�ení podepsané 
smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Část nadačních příspěvků je poskytnuta na projekty, 
jejich� trvání je del�í ne� jeden rok. K 31. 12. provádí nadace inventarizaci závazků 
z nevyplacených nadačních příspěvků.  

 
Nadační dary 
- dary na provoz  a na jednotlivé činnosti  jsou účtovány na účet 682 � Přijaté příspěvky 
Nespotřebované dary jsou přeúčtovány k 31.12. prostřednictvím účtu 549 na  účty  384- výnosy 
pří�tích období na činnost organizace a 911 � Fondy, které  jsou rozděleny analyticky podle účelu . 
- dary do nadačního jmění jsou účtovány na účet 901 � Nadační jmění 
 
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů 

Cenné papíry jsou účtovány v ceně pořizovací na účtech 063 � Dluhové cenné papíry dr�ené do 
splatnosti a 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek.  K 31.12. je ostatní dlouhodobý finanční 
majetek  přeceněn podle kurzů sdělených obchodníky s CP k 31.12. a rozdíly jsou zaúčtovány proti 
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účtu 921�Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, tak�e neovlivňují hospodářský výsledek. 
Účty mají analytické členění podle jednotlivých CP. 
 
a) dlouhodobý finanční majetek 
- předpokládaná doba dr�ení del�í ne� jeden rok.  
- na účtu 069 � Podíly v ovládaných a řízených osobách je zaúčtován majetkový podíl 

v Zemědělském dru�stvu Pitín v celkové částce 72 106,20 Kč.  Jedná se o restituci majetku, která 
byla převedena dárci do vlastnictví Nadace Veronica. 

- na účtech  063 � Dluhové cenné papíry dr�ené do splatnosti a  069 - Ostatní dlouhodobý finanční 
majetek účtujeme úlo�ky investované z nadačního jmění  

 
b) Krátkodobý finanční majetek 
- předpokládaná doba dr�ení krat�í ne� jeden rok. Na účtu 253 � Dluhové cenné papíry 

k obchodování nebylo v průběhu roku 2005 účtováno.   
 

Odpisování majetku 
Odpisy majetku jsou prováděny jedenkrát ročně, vychází z daňových rovnoměrných odpisů dle  
§ 28 zákona o daních z příjmů. Odpisy majetku jsou zaúčtovány do hlavní činnosti nadace � nejsou 
uplatňovány v hospodářské činnosti. 
Majetek (mo�tárna, studna)  je zařazen do odpisové skupiny č. 5,  su�írna ovoce je zařazena 
v odpisové skupině č.4.  

Postup tvorby a pou�ití opravných polo�ek 
Opravné polo�ky nebyly uplatněny.  
 
Postup tvorby a pou�ití rezerv 
Nebylo účtováno 
 

Vzájemné zúčtování 
Nebylo účtováno 
 
Metoda kursových rozdílů  
Kursové rozdíly  
- devizové bankovní účty byly v průběhu roku vedeny aktuálním denním kurzem ČNB. 
-     závazky a pohledávky v cizích měnách byly ke dni účetního případu přepočítány   aktuálním      
      denním kurzem České národní banky.  
K 31.12.2005  organizace nemá �ádný devizový účet . 

 
K bodu 10 
Způsob zpracování účetních záznamů 
Účetnictví je zpracováváno v účetním software POHODA od firmy Stormware, s.r.o., Za Prachárnou 
45, 586 01 Jihlava. Účetní závěrka je ka�doročně ověřována auditorem. 
 
K bodu 11 
Způsob a místo úschovy účetních záznamů 
Účetní záznamy jsou uschovávány v souladu s  § 31 a 32 ZoÚ v Nadaci Veronica, Panská 9, 602 00  
Brno. 
 
K bodu 12 
Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okam�ikem 
sestavení uzávěrky 
Dne  14. března 2005 podala nadace  návrh na zápis zvý�ení nadačního jmění o částku  
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7 706 000,-Kč (příspěvek  z NIF FNM ČR).   Zápis byl proveden dne 17. května 2005. 
 
K bodu 13 
Účasti v obchodních společnostech 
Nejsou 
 
Ostatní informace o propojení v organizačních jednotkách 
Zemědělské dru�stvo Pitín 
Nadace Veronica vlastní majetkový podíl v částce 72 tis. Kč, podíl byl darován v roce 1998 
soukromými dárci, kteří jej získali restitucí majetku. 
 
ZO ČSOP Veronica 
ZO ČSOP Veronica získala v letech 1998 � 2000 investiční grant na výstavbu mo�tárny, byla 
investorem technického zhodnocení budovy v Hostětíně v majetku Nadace Veronica. Mo�tárna byla 
zkolaudována v roce 2002 a technické zhodnocení bylo na základě znaleckého posudku zapsáno  
do nadačního  jmění Nadace Veronica.  Mo�tárna  je pronajímána  ZO ČSOP Veronica za  částku  
 84 000,-Kč ročně, tato částka je umořována z profinancovaných investic na stavbě mo�tárny.  
Spotřebované energie v objektu mo�tárny jsou dále přeúčtovány nájemci. 
 
Tradice Bílých Karpat, občanské sdru�ení. 
Nadace Veronica poskytla dne 22.9.2000 občanskému sdru�ení TBK návratný nadační příspěvek 
v částce 1 405 000,- LUF (1 235 908,25 Kč), který splácela v měsíčních splátkách 682 EUR. Poslední 
splátka byla uhrazena 2.května 2005. 
 
Tradice Bílých Karpat, s.r.o. 
- jediným zakladatelem TBK, s.r.o. je Občanské sdru�ení Tradice Bílých Karpat. Nadace Veronica 
pronajímala stroje na výrobu mo�tu TBK, s.r.o. po celý rok 2005. 
 
K bodu 14 
Přehled splatných závazků pojistného na  SP, ZP a daňových nedoplatků 
Sociální zabezpečení:              16 177,-Kč 
Zdravotní poji�tění:                   6 424, -Kč 
Daň ze závislé činnosti:             6 415,- Kč 
V�echny závazky byly vyrovnány během měsíce ledna 2006, v současné době nemáme �ádné splatné 
závazky vůči státu. 
 
K bodu 15 
Informace o akciích a podílech 
Nejsou 
 
K bodu 16 
Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy 
Informace o akciích a podílech  
a) cenné papíry v nadačním jmění 

Číslo 
účtu Název CP Počet ks PL    

k 31.12.2005  

Aktuální        
(tr�ní) cena       
k 31.12.2005  

 Akcie a fondy   
069 003 Pioneer - Balancovaný fond nadací           9 338 422     9 600 831,66 Kč 
069 004 ESPA Fiducia (A)               58 569      5 848 700,34 Kč 
069 005 ISČS Trendbond              600 000        712 080,00 Kč  



 - 30 - 

069 006 ING Czech Bond (P DIS)                    672      1 038 710,40 Kč 
069 010 ESPA StockEurope-Emerging (V)                    145         596 880,90 Kč  
069 011 ESPA StockGlobal (V)                    424         981 619,36 Kč  
069 012 ING Czech Equity (P CAP)               221,94         700 993,65 Kč  
069 013 ESPA Český fond st.dluh. (A)                 5 615         572 336,95 Kč  
069 014 ESPA Bond danubia (V)                    307      1 015 952,03 Kč 
069 015 ČESKÝ TELECOM                    650         340 925,00 Kč  
069 016 Orco Property Group                    225         407 025,00 Kč  

  
Dluhopisy  (nominální hodnota v 
Kč)     

063 001 Voralrl Land HypoBank           2 000 000     2 022 493,15 Kč 
063 002 EUROSTOXX 08              600 000        640 308,07 Kč  
063 003 ČEZ 0,00/09           1 000 000        901 750,00 Kč  
069 007 AIG SUNAMERICA           1 150 000     1 146 502,08 Kč 
063 010 DBLCI MR                       6          577 276,02 Kč  
063 015 ČS VAR 15           2 000 000     2 013 025,00 Kč 
Celkem        29 117 409,61 Kč 
 
b) cenné papíry z ostatního majetku Nadace Veronica 
Nemáme 
 
K bodu 17  
Dlu�né částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vy��í ne� 5 let 
Nemáme 
 
K bodu 18 
Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou 
Nemáme 
 
K bodu 19  
Celková vý�e závazků neobsa�ených v rozvaze 
Nejsou 
 
K bodu 20 
Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činností a pro účely daně z příjmu 
 
Výkaz v tis. Kč Činnosti 
  Hlavní Hospodářská Celkem 
Náklady     
Spotřebované nákupy celkem 55 4 59 
Slu�by celkem 489 36 525 
Osobní náklady celkem 481  481 
Daně a poplatky celkem 4  4 
Ostatní náklady celkem 556 556 
Odpisy 120  120 
Poskytnuté příspěvky celkem 586  586 
Daň z příjmu celkem   0 
Náklady celkem 2291 40 2331 
    0 
Výnosy   0 
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Tr�by za vlastní výkony a zbo�í celkem 237 333 570 
Změna stavu vnitroorganizačních zásob 
celkem   0 
Aktivace celkem 100  100 
Ostatní výnosy celkem 968  968 
Tr�by z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných polo�ek celkem 497  497 
Přijaté příspěvky celkem 885  885 
Provozní doace celkem 83  83 
Výnosy celkem 2770 333 3103 
Výsledek hospodaření před zdaněním 479 293 772 
Výsledek hospodaření po zdanění 479 293 772 
 
 
 
 
 
K bodu 21 
Informace o zaměstnancích 
 
Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členem správní rady 0
Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členem dozorčí rady 0
Počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr k 31. 12. 2005 2
 z toho na rodičovské dovolené 0
Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti k 31. 12. 2005 0
Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce za rok 2005 celkem 5
Počet osob na civilní slu�bě k 31.12.2005 0
Počet dobrovolníků k 31. 12. 2005  30

Osobní náklady celkem Kč
 z toho hrubé mzdy          349 668,- Kč
            náklady na civilní slu�bu 0 Kč
            náklady na dobrovolníka 0 Kč
            sociální a zdravotní poji�tění           109 089,-Kč
            stravenky             21 774,-Kč 
 
 
K bodu 22 
Odměny a funkční po�itky členům správní a dozorčí rady 
Členství ve správní radě a dozorčí radě je čestné bez nároku na odměnu. Členům SR a DR jsou 
propláceny pouze přímé náklady spojené s výkonem funkce (např. cestovné na místo jednání SR/DR 
apod.) 
 
 
K bodu 23 
Účasti členů SR a DR a jejich rodinných příslu�níků v osobách, s nimi� účetní jednotka uzavřela 
za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy 
Předseda správní rady Nadace Veronica RNDr. Miroslav Kundrata je zároveň výkonným ředitelem 
Nadace Partnerství. 
Publikace Právo na krajinu - grafický návrh, korektury, grafické zpracování a tisk byly zaji�těny 
dodavatelským způsobem paní Hanou Pospí�ilovou, man�elkou člena správní rady. . 
 



 - 32 - 

K bodu 24 
Dal�í majetková plnění členům SR a DR 
Členům SR a DR, včetně bývalých nebyly poskytnuty během účetního období �ádné zálohy ani úvěry. 
Takté� Nadace Veronica nepřijala během účetního období �ádný závazek na jejich účet, jako�to určitý 
druh záruky. 
 
K bodu 25 
Vliv způsobů  oceňování finančního majetku  na výpočet zisku nebo ztráty 
Způsob oceňování nemá vliv na výpočet zisku. 
 
K bodu 26 
Daňové úlevy na dani z příjmů 
 
V roce 2001 byl daňový základ sní�en o částku 9 950,-Kč, tato částka byla v roce 2003 pou�ita na 
financování nadačních příspěvků. 
 
V roce 2002 byl daňový základ sní�en o částku 252 237,-Kč, z tohoto byla pou�ita částka  
68 032,- Kč ve stejném roce na pokrytí hlavní ztrátové činnosti a částka 184 205,- Kč byla pou�ita 
v roce 2003 na financování nadačních příspěvků. 
 
V roce 2003 byl základ daně sní�en o 255 922,- Kč, přičem� 202 151,10 Kč bylo pou�ito na 
financování hlavní ztrátové činnosti a částka 53 770,90 byla vypořádána. V roce 2005 na pokrytí 
administrativních nákladů organizace. 
 
V roce 2004 daňová úleva činila 253 064,-Kč. V tém�e roce bylo pou�ito na financování re�ijních 
nákladů 42 974,-Kč. Zůstatek ve vý�i 210 090 nebyl dosud vypořádán. 
 
V roce 2005 činí sní�ení daňového základu 292 538,26 Kč. 
 
K bodu 27 
Informace o změnách daňové povinnosti bě�ného či minulých účetních období 
Nejsou 
 
K bodu 28 
Komentář k významným polo�kám resp. skupinám polo�ek rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
 
Rozvaha 
a) aktiva 
Stavby � 3 542 tis. Kč � mo�tárna v k.ú. Hostětín je pronajata ZO ČSOP Veronica na dobu neurčitou. 
Mo�tárna s přilehlými pozemky je zapsána v nadačním jmění, její ocenění soudním znalcem bylo v�ak 
ni��í ne� skutečně proinvestované náklady � v Nadačním jmění je zapsána v částce 2 320 693,- Kč. 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek � 300 tis. Kč � technologické zařízení mo�tárny 
Pozemky  � 471 tis. Kč � z toho pozemky zapsané v nadačním jmění 88 609,- Kč (kupní cena) a 
pozemky v ostatním jmění nadace 382 817,- Kč. Pozemky se nachází v k.ú. Hostětín a Pitín. Zapsané 
pozemky v nadačním jmění byly oceněny soudním znalcem v hodnotě 531 900.- Kč, znalecké ocenění 
je vy��í ne� cena kupní. V nadačním jmění jsou pozemky zaregistrovány dle znaleckého ocenění. 
Majetkový podíl v ZD Pitín � 72 tis. Kč � podíl byl darován v roce 1998 soukromými dárci, kteří jej 
získali  restitucí majetku. 
Ostatní dlouhodobý finanční majetek � 29 001 tis. Kč � majetkové dlouhodobé cenné papíry 
investované v nadačním jmění, podrobný přehled viz bod 16. 
Oprávky ke stavbám  mínus 493 tis. Kč 
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku mínus 21 tis. Kč  
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Materiál na skladě � 41 tis. Kč � vytě�ené dřevo z lesních pozemků v majetku organizace 
Zbo�í na skladě � 6 tis. Kč � publikace Moravské krajiny 
Odběratelé � 346 tis. Kč  
Příjmy pří�tích období � 11 tis. Kč. � refundace energie v objektu Hostětín 
                                      -  6 tis. Kč � výplata kuponu ČS EUROSTOXX 
 
b) pasiva 
Vlastní jmění - 33 074 tis.  Kč � nadační jmění a ostatní jmění nadace z toho: 
- nadační jmění zapsané vlastní    2 852 593,- Kč 
- nadační jmění zapsané NIF      28 505 000,- Kč 
- ostatní jmění                               1 719 758,- Kč 
 
Fondy mínus 1 749 tis. Kč � z toho: 
- fond na nadační příspěvky  a re�ii ze zisku   263 861 Kč 
- fond na zvý�ení nadačního jmění                    78 300 Kč 
- fond vkladu do nadačního jmění              - 2 852 593 Kč 
- fond Karpatský les                                           11 257 Kč 
- fond Černovický hájek                                  323 294 Kč 
- fond louky na Vysočině                                371 262 Kč 
- fond Wilsonův les                                           40 000 Kč 
- fond na vydávání ekologických publikací           300 Kč 
- fond pro netopýry                                             1 876 Kč  
- fond Stromky                                                    5 000 Kč 
- fond Divadlo                                                     7 962 Kč 
 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku  - 862 tis. Kč � rozdíl mezi kupní cenou finančního majetku  a 
jeho aktuálním oceněním k 31.12.2005 
 
Výdaje pří�tích období � 11 tis. Kč � náklady roku 2005 vyfakturované v roce 2006. 
 
Výnosy pří�tích období jsou členěny analyticky: 
• � 2 873 tis. Kč � zůstatek proinvestované částky na budově mo�tárny v Hostětíně. Investorem 
stavby byla ZO ČSOP Veronica. Zkolaudovaná  stavba je majetkem Nadace Veronica, ZO ČSOP 
Veronica je nájemce mo�tárny. Ročně se z  proinvestované částky umořuje 84 tis. Kč jako nájem za 
vyu�ívání mo�tárny. 
• 200 tis.Kč -část příspěvku Nadace Via určena na re�ii v dal�ím období 
• 300 tis.Kč � přijatý nadační příspěvek �orm, který bude pou�it v roce 2006 na hlavní činnost 
• 63 tis. Kč � příspěvky od ind.dárců určené na činnost nadace v dal�ím období 
 
Výkaz zisku a ztráty 
Výsledek hospodaření v členění podle činnosti 
 Činnost Výnosy Náklady výsledek hosp. 
Re�ie organizace     185 901,60 Kč       185 901,60 Kč                   -   Kč  
Úvěr od Hellef fir d´Natur      15 344,30 Kč         15 344,30 Kč                   -   Kč  
Fundraising, dary od FO     155 045,00 Kč       155 045,00 Kč                   -   Kč  
CP a PL -  výnosy z NIF      516 337,76 Kč         46 098,70 Kč      470 239,06 Kč  
Dům v Hostětíně     434 100,00 Kč       132 576,60 Kč      301 523,40 Kč  
Projekty     120 000,00 Kč       120 000,00 Kč                   -   Kč  
Divadlo      34 900,00 Kč         34 900,00 Kč                   -   Kč  
Pozemkový spolek Veronica      32 000,00 Kč         32 000,00 Kč                   -   Kč  
NP a ré�ie � z výnosů NIF     670 953,38 Kč       670 953,38 Kč                   -   Kč  
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Nadace VIA     556 993,43 Kč       556 993,43 Kč                   -   Kč  
Výkup lesa v Karpatech        2 100,00 Kč           2 100,00 Kč                   -   Kč  
Aukce - Černovický hájek        1 050,00 Kč           1 050,00 Kč                   -   Kč  
Wilsonův les      30 000,00 Kč         30 000,00 Kč                   -   Kč  
Aukce - Vysočina     348 636,00 Kč       348 636,00 Kč                   -   Kč  
   3 103 361,47 Kč    2 331 599,01 Kč      771 762,46 Kč  
    
Rozdělení HV:   
-Výnosy z NJ - na re�ii a nadační příspěvky v roce 
2005      470 239,06 Kč  
- Výnosy z mo�tárny Hostětín      301 523,40 Kč  
- Hosp. výsledek hlavní činnosti v roce 2005                   -   Kč  
Na převod do fondu ze zisku na financování hl.činnosti v dal�ích letech     301 523,40 Kč  
      771 762,46 Kč  
 
 
Výsledek hospodaření v členění podle zakázek  
Zakázka  Výnosy   Náklady   Převod do fondu  HV  

100 úroky, bankovní poplatky,atd.              6 339 Kč            4 789 Kč                   - Kč           1 550 Kč 

110 
prodej publikací Moravské 
krajiny               4 793 Kč            1 569 Kč                   - Kč           3 224 Kč 

112 Dotace z Úřadu práce            33 089 Kč          33 089 Kč                   - Kč                  - Kč 

115 
re�ie bez zařazení k 
projektům                     - Kč          25 889 Kč                   - Kč  -      25 889 Kč 

604 Projekt Právo na krajinu          138 965 Kč        120 565 Kč                   - Kč         18 400 Kč 
3000 dary na činnost nadace              2 716 Kč                   - Kč                   - Kč           2 716 Kč 

  Re�ie celkem          185 902 Kč        185 902 Kč                   - Kč                  0 Kč 
200 úvěr od Hellef fir d´Natur            15 344 Kč          15 344 Kč                   - Kč                  - Kč 
3444 Ekologická výchova                     - Kč                   - Kč                   - Kč                  - Kč 
3555 Dary na Černovický hájek            25 830 Kč            1 000 Kč          24 830 Kč                 - Kč 
3888 Dary  na louky na Vysočině          124 215 Kč          28 898 Kč           95 317 Kč                 - Kč 
3889 Dar od LH Projekt na stromky              5 000 Kč                   - Kč            5 000 Kč                  - Kč 

  Příspěvky dárců celkem          155 045 Kč          29 898 Kč        125 147 Kč                 - Kč 
400 Výnosy z nadačního jmění          516 338 Kč          46 099 Kč                   - Kč       470 239 Kč 
500 Dům v Hostětíně          434 100 Kč        132 577 Kč                   - Kč       301 523 Kč 
600 Akce a dary pro netopýry                     - Kč                   - Kč                   - Kč                  - Kč 

601 
Dotace Brno-město Právo na 
krajinu            20 000 Kč          20 000 Kč                   - Kč                  - Kč 

602 
Dotace JM kraj Právo na 
krajinu           30 000 Kč          30 000 Kč                   - Kč                  - Kč 

603 
Grant Nadace ČFU Pravo na 
krajinu            20 000 Kč          20 000 Kč                   - Kč                  - Kč 

605 
Příspěvek E.ON - Právo na 
krajinu           50 000 Kč          50 000 Kč                   - Kč                  - Kč 

  Projekty celkem          120 000 Kč        120 000 Kč                   - Kč                  - Kč 
610 Divadlo Natura na vsi            34 900 Kč          26 938 Kč            7 962 Kč                  - Kč 

606 
Příspěvek ÚVR ČSOP na PS 
Veronica            32 000 Kč          32 000 Kč                   - Kč                  - Kč 



 - 35 - 

700 NIF-rozdělení výnosů          670 953 Kč        670 953 Kč                   - Kč                  - Kč 
0800 Nadace VIA-rozvojový grant             86 656 Kč          86 656 Kč                   - Kč                  - Kč 
0801 Nadace VIA - 1. PG          170 338 Kč        170 338 Kč                   - Kč                  - Kč 
0802 Nadace VIA - 2. PG          300 000 Kč        300 000 Kč                   - Kč                  - Kč 

  
Příspěvky Nadace VIA 
celkem          556 993 Kč        556 993 Kč                   - Kč                  - Kč 

0900 
Dary na výkup lesa v 
Karpatech              2 100 Kč          31 036 Kč -         28 936 Kč                 - Kč 

0901 
Aukce - Černovický hájek - 
umělci              1 050 Kč                   - Kč            1 050 Kč                  - Kč 

0902 Wilsonův les           30 000 Kč                   - Kč          30 000 Kč                 - Kč 
0903 Aukce - louky na Vysočině          348 636 Kč          72 691 Kč        275 945 Kč                 - Kč 

  Aukce celkem          381 786 Kč        103 727 Kč         278 059 Kč                 - Kč 
  Součet       3 103 361 Kč     1 920 431 Kč        411 168 Kč      771 762 Kč 

 
 
K bodu 29 
Přehled přijatých darů 
Podrobný přehled je uveden v samostatné příloze  
 
K bodu 30 
Přehled poskytnutých darů 
Nadační příspěvky z prostředků NIF byly uděleny v celkové vý�i:  536 800 Kč 
Nadační příspěvky z ostatních zdrojů byly uděleny v celkové vý�i:  38 500 Kč. 
Podrobné informace jsou uvedeny v II.kapitole � A. Grantová činnost 
 
K bodu 31 
Přehled o veřejných sbírkách 
Nadace nepořádala veřejnou sbírku 
 
K bodu 32 
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období  
Výsledek hospodaření účetního období roku 2004 ve vý�i 881 043,53 Kč byl po schválení účetní 
závěrky správní radou dne 27.6.2005 v Brně rozdělen následovně: 
 
Na financování hlavní činnosti nadace  nejpozději do roku 2007   210 090,18  Kč 
Na nadační příspěvky a správu nadace v roce 2005                          670 953,38 Kč 
 
K bodu 33 
Dal�í informace a informace vy�adované zákonem o nadacích a nadačních fondech 
V souladu s ustanovením §22 odst. 1 písm. c) zákona 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech 
má nadace stanoveno pravidlo omezení nákladů souvisejících se správou nadace, a to do maximální 
vý�e 30% nadačního jmění k 31. 12. bě�ného roku. Náklady související se správou nadace činily 
v roce 2005 -  2 331 599,01 Kč � tj 8,18% ze zapsaného nadačního jmění, které činí 28 502 000,- Kč 
 
 K bodu 34 
Okam�ik sestavení účetní závěrky 
Účetní závěrka za účetní období 1.1.2005 � 31.12.2005 byla sestavena ke dni  31.12.2005 
 
 
V Brně, 27. června 2006 
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Sestavila: Ing. Jana Tomaníčková                   Schválil:   ����.����������� 
      RNDr. Miroslav Kundrata  
                                                                              předseda správní rady Nadace Veronica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY Z NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU 
 
•  Audit NIF 
 
 
•  Rekapitulace převodů příspěvků z Fondu národního majetku ČR do nadačního jmění,  
    výnosů z nadačního jmění a jejich pou�ití 
  Rok  2002 Rok  2003 Rok  2004 Rok 2005 
Převod z FNM do nadačního jmění         
Datum 2.4.2002 20.3.2003 2.12.2004            -  
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Částka    13 090 000 Kč 
       4 392 000 
Kč  

       7 706 000 
Kč  

                          -   
Kč  

Datum   17.12.2003     
Částka   3 314 000,00 Kč     
Nadační jmění - část NIF celkem    13 090 000 Kč    20 796 000 Kč    28 502 000 Kč          28 502 000 Kč 
          
Výnosy z nadačního jmění - část NIF 
za kalendářní rok 248 152,87 Kč 423 638,47 Kč

     670 953,38 
Kč           516 337,76 Kč 

Pou�ití výnosů z předchodzího roku         

Poskytnuté nadační příspěvky   198 563,00 Kč
     340 140,00 
Kč           536 800,00 Kč 

Administrativní náklady   49 589,87 Kč 83 498,50 Kč          134 153,38 Kč 
Kontrolní součet   248 152,87 Kč 423 638,50 Kč          670 953,38 Kč 
% poskytnutých nadačních příspěvků   80% 80% 80% 
     
Za období 2002-2005 bylo dosa�eno celkových výnosů z nadačního jmění -část NIF   
ve vý�i 1 859 082,48 Kč     
Tyto prostředky byly pou�ity v souladu se smlouvou s FNM v poměru  80% nadační příspěvky,  
20% administrativní náklady.     
Výnosy, které musí být rozděleny na Nadační příspěvky v otevřeném grantovém řízení   
 podle pravidel NIF v roce 2006  činí 366 250,70 
Kč,    
a jsou vypočítany podle stanoveného vzorce:     
0,5 x  (PRIBID k 3.1. 2005 + PRIBID k 30.12.2005) /2 x registrovaná vý�e příspěvku z NIF v NJ/100 
 
 
•  Ulo�ení nadačního jmění � část NIF k 31.12. daného roku 
Ulo�ení Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 
Bankovní účet u České 
spořitelny,a.s. č.411272/0800 13 090 000,00 Kč 1 478 042,48 Kč       7 400 469,04 Kč            948 129,61 Kč 

Bankovní účet u České 
spořitelny,a.s.                          
č.  994404-0449155002/0800   

3 314 000,00 Kč
    

Dluhopisové fondy                
(v pořizovacích cenách)         
Podílové listy �B Trust BFN 
v pořizovací ceně   6 090 000,00 Kč       9 404 000,00 Kč         9 404 000,00 Kč 
ISČS Trendbond       1 550 000,00 Kč          646 127,49 Kč            646 127,49 Kč 
ESPA Český fond st.dluh.(A)              574 919,85 Kč    
ESPA FIDUCIA (A)       3 999 837,56 Kč       3 999 837,56 Kč         6 029 747,78 Kč 
ING Czech Bond (P DIS)       1 098 834,24 Kč       1 098 834,24 Kč         1 098 834,24 Kč 
Dluhopisy                               
(v pořizovacích cenách)           
VOLKSWAGEN FIN VW       1 129 896,40 Kč                      -   Kč                      -   Kč  
Voralrl Land HypoBk           2 020 460,26 Kč         2 020 460,26 Kč 
ČEZ 0,00/09              816 226,00 Kč            816 226,00 Kč 
ČS EUROSTOXX              589 092,67 Kč            589 092,67 Kč 
AIG SUNAMERICA        2 135 389,32 Kč       1 149 290,32 Kč         1 149 290,32 Kč 
DBLCI MR                 603 900,00 Kč 
ČS VAR 15              2 000 000,00 Kč 
Akciové fondy                       
(v pořizovacích cenách)         
ING CzechEquity (P CAP)              209 998,81 Kč            449 997,26 Kč 
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ESPA StockGlobal (V)              534 855,98 Kč            794 509,88 Kč 
ESPA StockEurope-
Emerging (V)     

            57 887,78 
Kč            393 300,02 Kč 

ESPA BD Danub                 997 353,97 Kč 
Český telecom                 270 200,00 Kč 

ORCO       
           290 830,50 
Kč  

          
Celkem 13 090 000,00 Kč 20 796 000,00 Kč  28 502 000,00 Kč    28 502 000,00 Kč  

 
• Výnosy z nadačního jmění z NIF za rok 2005 
 

Datum Text Celkem 
10.1.2005 Výplata kuponu dluhopisu AIG Sunamerica 15 576,11 Kč 
2.2.2005  Výplata dividendy ING CZ BD-PD 37 752,96 Kč 
2.6.2005 Výplata dividendy ORCO 3 233,95 Kč 
1.6.2005 Výplata dividendy ES CS FD ST DL-A 43 909,30 Kč 

27.6.2005 Výplata kuponu dluhopisu DBLCI MR 1 665,00 Kč 
11.7.2005 Výplata kuponu dluhopisu AIG Sunamerica 15 322,15 Kč 

2.8.2005 
Výplata dividendy podílového listu ING CZ BD-
PD 59 512,32 Kč 

27.9.2005 Výplata kuponu DBLCI MR 1 226,67 Kč 
3.10.2005 Výplata dividendy podílového listu ES Fiducia -A 247 161,18 Kč 

16.11.2005 Výplata kuponu dluhopisu - ČS VAR/15 25 351,20 Kč 
19.12.2005 Výplata kuponu dluhopisu VORHYP 45 574,79 Kč 
28.12.2005 Výplata kuponu 1 303,33 Kč 
Celkem   497 588,96 Kč 

 
Úroky z účtu 411 272/0800 vedeného v ČS,a.s. dosáhli v roce 2005 vý�i 18 748,80Kč. 
 

Výnosy z nadačního jmění z NIF za rok 2005 činí celkem 516 337,76 Kč 
 
 
• U�ití výnosů z nadačního jmění NIF v roce 2005 (dosa�ených za rok 2004) 
Výnosy z NJ za rok 2004 celkem:                                         670 953,38 Kč 
Nadační příspěvky poskytnuté třetím osobám 80%              536 800,00 Kč 
Financování nákladů na správu nadace 20%                        134 153,38 Kč 
 
 
• Nadační příspěvky poskytnuté v roce 2005 z výnosů CP - část NIF získaných za rok 2004 
    
Číslo Firma Text Celkem 

5NP001 Sdru�ení Krajina NP na projekt  "Rozvoj pozemkového 
spolku Sdru�ení Krajina" 20 000,00 Kč

5NP002 Sdru�ení Krajina NP na projekt  "Ochrana přírody jako 
lék" 10 000,00 Kč

5NP003 Občanské sdru�ení Lod�ie NP na  "Radka a její zahrada, rok 2005 - 
Tajemná zahrada" 12 000,00 Kč
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5NP004 Občanské sdru�ení Horní Mlýn NP na projekt  "Obnova obecního sadu 
v Habrůvce" 14 000,00 Kč

5NP005 ZO ČSOP Kosenka NP na projekt  "Zaji�tění jubilejního 
25.ročníku Kosení bělokarpatských luk" 30 000,00 Kč

5NP006 

Společnost pro soudobou 
dokumentaci 

NP na projekt  "Zpracování fondu 
materiálů organizací působících v 
oblasti ekologie" 4 000,00 Kč

5NP007 Občanské sdru�ení RE NP na projekt "Voda 2005" 15 000,00 Kč
5NP008 Občanské sdru�ení Áhinsa NP na projekt "O�ivená voda" 10 000,00 Kč

5NP009 
SOS 92 o.p.s.,Soukr.dětský 
domov NP na projekt "Expedice Tatry" 5 000,00 Kč

5NP010 EkoCentrum Brno NP na projekt "Materiálové zaji�tění 
ekovýchovných výukových programů" 3 000,00 Kč

5NP011 Základní �kola Uherský Brod NP na projekt "Bílá místa na mapě ČR-
Genius loci Nízkého Jeseníku" 5 000,00 Kč

5NP012 NESEHNUTÍ Brno NP na projekt "Stromy-cesta k poznání" 6 000,00 Kč

5NP013 NESEHNUTÍ Brno NP na projekt "Lidé pro zeleň-zeleň pro 
lidi" 8 000,00 Kč

5NP014 

Občanské sdru�ení "Ekocentrum 
Skřítek" 

NP na projekt "Zahájení ekologické 
výchovy Ekocentra Skřítek ve �kolkách 
a �kolách na Poličsku" 15 000,00 Kč

5NP015 
ČSOP 59/11 ZO Jihlava 

NP na projekt "Mapování studánek a 
pramenů v okrese Jihlava se 
zpracováním bli��í dokumentace" 4 000,00 Kč

5NP016 DANETA NP na projekt "Zu�itkování produktů 
zahrady" 3 000,00 Kč

5NP017 OS Společnost �ivot na venkově NP na projekt "Ukázková zahrada pro 
veřejnost a �koly" 3 000,00 Kč

5NP018 OS IZAP NP na projekt "Rozkvetlé město Zlín" 8 000,00 Kč

5NP019 
Občanské sdru�ení SMRK 

NP na projekt "Přírodní zahrada-prostor 
enviromentálního vzděl.výchovy a 
osvěty" 5 000,00 Kč

5NP020 

Ekocentrum - RS ČSOP 
Novojičínska 

NP na projekt "Podpora chovu původní 
vala�ské ovce v Komunitním centru 
Klá�ter" 5 000,00 Kč

5NP021 
Občanské sdru�ení Za zdravé 
město 

NP na projekt "Příroda pro děti-děti pro 
přírodu" 12 000,00 Kč

5NP022 

Sagittaria-sdru�ení pro ochranu 
přírody 

NP na projekt "Informační kampaň k 
soustavě Natura 2000 v Olomouckém 
kraji" 25 000,00 Kč

5NP023 

Inf.střed.  pro rozvoj 
Mor.kopanic o.p.s. 

NP na projekt "Bělokarpatské 
biodo�ínky s biojarmarkem v rámci 
festivalu Ozvěny Horňácka" 10 000,00 Kč

5NP024 OS FAN-CLUB "BOP Křetínka" NP na projekt "Sběr pou�itých baterií" 3 000,00 Kč

5NP025 OS FAN- CLUB "BOP Křetínka NP na projekt "Úklid přehrady 
Křetínky" 5 000,00 Kč

5NP026 Občanské sdru�ení Stéblo NP na projekt "Ekologická výchova pro 
klienty Denního centra" 2 000,00 Kč

5NP027 Mateřská �kola Waldorfská NP na projekt "Biozahrádka pri 
Waldorfské �kolce v Semilech" 3 000,00 Kč
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5NP028 
JUNÁK-svaz skautů a skautek 
ČR NP na projekt "Táborové vybavení" 5 000,00 Kč

5NP029 
ZO ČSOP Veronica 

NP na projekt " Porádání výstav v 
Domě ochránců přírody na Panské 
ul.č.9 v Brně" 25 000,00 Kč

5NP030 
JUNÁK-svaz skautů 
ČR.stř.VAVÉHA 

NP na projekt "Pojď s námi zasadit 
strom" 10 000,00 Kč

5NP034 Moravské zemské muzeum NP na projekt "Antonín Procházka-
Paměti brněnského ptáčníka" 10 000,00 Kč

5NP035 Hnutí DUHA-Přátelé Země ČR NP na projekt "Otazníky kolem 
ekologického zemědělství" 11 000,00 Kč

5NP036 
Mateřská �kola Pastelky 

NP na projekt "Roz�íření a zkvalitnění 
ekologického programu na na�í 
mateřské �kole" 4 000,00 Kč

5NP037 ZO ČSOP Ponikva NP na projekt "Pastva v exkurzní 
výukové lokalitě Ole�ná" 10 000,00 Kč

5NP038 
Horní mlýn, obč.sdru�ení 

NP na projekt "Ekologické, ekonom. a 
sociální výhody lokální produkce a 
spotřeby potravin" 25 000,00 Kč

5NP040 Z� a M� Na Beránku v Praze 12 NP na projekt "Arboretum s učebnou v 
přírodě" 20 000,00 Kč

5NP041 EkoCentrum Brno NP na projekt "Soutě� Moje veličenstvo 
kniha" 3 000,00 Kč

5NP042 M� a Z� Pramínek, o.p.s. NP na projekt "Přírodozpytec" 5 000,00 Kč
5NP043 NESEHNUTÍ Brno NP na projekt "Jsme tu také..." 7 600,00 Kč
5NP044 Daneta NP na projekt "Aby Zem �ila" 4 000,00 Kč

5NP045 

Sdru�ení SRAZ 

NP na projekt "Zaji�tění celosezónní 
pastvy pro zvířata z výukové farmy a 
péče o pozemky v areálu Toulcova 
dvora pomocí elektrických ohradníků" 8 400,00 Kč

5NP046 Z� Boskovice, okres Blansko NP na projekt "Učebna v přírodě" 6 000,00 Kč

5NP047 Z� a M� Boleradice NP na projekt "Přírodní zahrada II.část-
spodní dvůr" 8 000,00 Kč

5NP048 

Gymnázium a SO� Rájec-
Jestřebí,o.p,s. 

NP na projekt "Putování za památnými 
stromy" - Výroční cena Nadace 
Veronica 2005 10 000,00 Kč

5NP049 Občanské sdru�ení Na louce NP na projekt "Canisterapeutické 
zkou�ky" 1 500,00 Kč

5NP050 
Přírodovědecká fakulta MU 

NP-zvlá�tní uznání NV za diplomovou 
práci "Fotoindukovaná změna toxicity 
fluoranthenu u hrachu setého" 2 000,00 Kč

5NP051 Pramínek NP na projekt "Vzdělávání vedoucí 
přírodovědného krou�ku" 5 000,00 Kč

5NP039 SRP� při Z� Ostravice NP na projekt "Beskydská chaloupka" 10 000,00 Kč
5NP052 Z� a M� Jeseník NP na projekt "Naučná stezka dřevin" 6 000,00 Kč

5NP053 
Mateřská �kola Pitín 

NP na projekt "Renovace výsadby volně 
rostoucích keřů z CHKO BK ve �kolní 
zahradě" 3 100,00 Kč

5NP054 Ekoton, občanské sdru�ení NP na projekt "Znáte potok za humny" 13 000,00 Kč
5NP055 ČSOP Regionální sdru�ení v NP na projekt "Informační tabule pro 25 000,00 Kč
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Brně Wilsonův les" 

5NP056 
MUZEUM KOMENSKÉHO V 
PŘEROVĚ,př.o. Ornit. stanice NP na projekt "Zimní ptačí zahrady" 9 200,00 Kč

5NP057 Z� Jedovnice NP na projekt "Zřízení �kolního 
zookoutku" 5 000,00 Kč

5NP058 FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA" NP na projekt "Úklid přehrady 
Křetínky" 10 000,00 Kč

5NP059 Středisko křesťanské pomoci NP na projekt "Zahrada Mateřského 
centra Klubíčko" 10 000,00 Kč

5NP060 ZO ČSOP Veronica NP na projekt "Pořádání výstav - koupě 
nových rámů" 20 000,00 Kč

celkem     536 800,00 Kč
Pozn. Bli��í informace o projektech jsou uvedeny v II. kapitole � A. Grantová činnost 
 
 
•  Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků ze základního grantového  
    programu Nadace Veronica z NIF II.: 
 

1 Místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny; zejména 
na Moravě a Slezsku (vý�e příspěvku do 30 tisíc korun) 

•   Osvěta a vzdělávání v kontextu ochrany přírody, krajiny a kulturního dědictví, vyu�ití umění pro 
ochranu přírody 
•   Místní projekty trvale udr�itelného rozvoje, které mají potenciál stát se inspirací pro jiné komunity. 
• Rozvoj my�lenky péče o krajinu zalo�ené na účasti místních obyvatel, podpora konceptu 
pozemkových spolků a dal�ích inovativních metod ochrany přírody a krajiny. 
 
2. Ekologická výchova - zde působí Nadace Veronica v celostátním měřítku. Cílem programu je 

podporovat budování vztahů k přírodě, zvy�ovat povědomí lidí o jejich závislosti na přírodě  
a �ivotním prostředí, posilovat ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě a k �ivotnímu 
prostředí, vůči sobě i druhým.  

•   Podpora projektů předev�ím začínajících středisek ekologické výchovy a organizací věnujících se    
     ekologické výchově. Vý�e příspěvku do 10 000,- Kč. 
•   Podpora jednotlivců, kteří se v regionech dlouhodobě věnují ekologické výchově. Nadační  
     příspěvek je určen na vzdělávání v oboru ekologické výchovy. Vý�e příspěvku do 2 000,- Kč. 
•   Podpora projektů, které vyu�ívají pozemky jako prostředku k bezprostřednímu kontaktu s přírodou  
     (např. malá CHÚ, �kolní zahrady, drobné chovy apod.). Vý�e příspěvku do 10 000,-Kč. 

Poznámka: V oblasti 1. a 2. je mo�né v případě příspěvkových a rozpočtových organizací 
přispět na projekt pouze 50% z celkového rozpočtu projektu. 

 
3. Výroční cena Nadace Veronica  
Je oceněním za činnost nebo realizovaný zajímavý projekt, předev�ím malým začínajícím 
organizacím, přednostně na venkově a v  regionech. S udělením ceny je spojena finanční částka  
10 000,- Kč.  
 
•  Vyhlá�ení výběrového řízení, výběr projektů, zveřejnění výsledků: 
 
Uzávěrky pro �ádosti o nadační příspěvek jsou vyhla�ovány 2x ročně, na konci dubna a v polovině 
července. Uvedeny jsou na webových stránkách Nadace Veronica www.nadace.veronica.cz, na 
internetových serverech slou�ících pro výměnu informací v neziskovém sektoru, jako je např. 
www.econnet.cz, www.neziskovky.cz, případně v denním tisku. 
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Po uzávěrce se k projektům vyjadřuje 5 - 7 odborníků působících v oblasti �ivotního prostředí. 
Konečné rozhodnutí o udělení nadačních příspěvků schvaluje po diskusi správní rada nadace.  
Informace o podpořených a nepodpořených projektech jsou zveřejňovány na webových stránkách 
nadace nejpozději do 6 týdnů od uzávěrky. V�ichni �adatelé jsou vyrozuměni písemně.  
Proces poskytování nadačních příspěvků: 
 
Vzhledem k tomu, �e nadace uděluje v základním grantovém programu men�í granty (5 - 30 tisíc 
korun), je schválená částka uvolněna po podepsání smlouvy. V případě jejího nedodr�ení nadace 
vy�aduje poskytnutý příspěvek vrátit. 
 
 
VI. Poděkování dárcům, spolupracovníkům a přátelům 
 
Činnost Nadace Veronica by nebyla mo�ná bez spolupráce s řadou firem, organizací  
a jednotlivců. V�em upřímně děkujeme za jejich přízeň, důvěru i povzbuzení, za finanční  
i nehmotnou podporu. Děkujeme: 
 
Ateliér Fontes, s.r.o. a Ing. Tomá�i Havlíčkovi 
AVES PLUS, s.r.o. a Pavlu Gratiasovi 
Danielu �ormovi, a.s. a panu Danielu �ormovi 
DD plus, v.o.s. a RNDr. Libu�i Dvořákové 
Ekologická dílna Brno a Doc. Ing. Petru Kučerovi, Csc. 
Ekostavby Brno, a.s., a Ing. Vladimíru Koubovi 
EON Česká republika, a.s. a Vladimíru Váchovi 
GEOtest Brno, a.s., a Ing. Martinu Teyschlovi  
HOBAS CZ, spol. s r.o. a Ing. Richardu Vlčkovi a Ing. Franti�ku Velískovi 
Hoffmann Kovovýroba, s.r.o. a Mgr. Marku Hoffmannovi 
Hydroprojekt CZ a.s. a Ing. Milo�i Kovářovi 
LHProjekt, a.s. a Ing. Ale�i Sekaninovi 
Mf Dnes a Kateřině Hamáčkové 
Prefa Brno, a.s. a Ing. Jaroslavu Starostovi 
Víno Marcinčák, a.s. a panu Marcinčákovi  
Vodárenská akciová společnost, a.s a RNDr. Miroslavu Vykydalovi 
Solární systémy, s.r.o. a Ing. Zdeňku Tau�ovi 
- za konstruktivní spolupráci nad společnými projekty, za vstřícnost, podporu a rady lidem  

a přátelům z �rodiny Veronik� zejména Mojmíru Vla�ínovi, Yvonně Gaillyové, Antonínu 
Bučkovi, Daliboru Zachovalovi, Haně Chalupské, Věře Pospí�ilíkové, Radimovi Machů, Kristíně  
a Pavlovi Klime�ovým a jejich galerii v Pouzdřanech a Jaroslavu Ungermannovi a cimbálové 
muzice Veronica a dal�ím 

 
- dárcům nadace JUDr. Yvona Antonínová, MUDr. Vladimír Berka, Doc. RNDr. Antonín Buček, 
CSc., MUDr. RNDr. Hana Hlavová, RNDr. Jaroslav Horňanský, MUDr. Jitka Hrdinová, Soňa 
Göblová,  Ing. Rudolf Jílek, DrSc., Doc.Ing. Viktor Kanický, CSc., MUDr. Jarmila Matějková, 
Dr. Herta Matlová, Jana Nechutová, Dr. Vladimír Ptáček, CSc. 
   
 
 

PODPOŘTE NÁS PROSTŘEDNICTVÍM KLUBU PŘÁTEL: 
 
  �ivotní prostředí a příroda často zůstávají v pozadí zájmu veřejnosti, přesto�e právě 
jejich kvalita významným způsobem ovlivňuje �ivot a zdraví nás i na�ich dětí. Jsou to stromy, 
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jejich� zelené plíce čistí vzduch, který dýcháme, jsou to parky, ve kterých hledáme odpočinek 
ve městě, a je to příroda a krajina, do které utíkáme načerpat sílu, klid a energii do v�edních 
dní. 
 
  Sna�íme se nejen vzbudit zájem �iroké veřejnosti o problematiku �ivotního prostředí  
a přírody, ale zároveň nabídnout jednoduchý způsob, jak jí prostřednictvím klubu přátel 
pomáhat. Nejjednodu��í je pomoc finanční, pomoci nám ale mů�e i věcný dar nebo pomoc 
osobní. Kromě své konkrétní hodnoty je Va�e pomoc pro nás důle�itou morální podporou. 
 
  Podpořte i Vy na�i činnost ve prospěch přírody a zapojte se prostřednictvím finančního 
příspěvku do realizace dal�ích potřebných programů: 
 
" Jednorázovým příspěvkem převodem z účtu nebo po�tovní poukázkou ve prospěch účtu   

- 152  326 667/0300 
" Pravidelným měsíčním příspěvkem zadáním trvalého příkazu k úhradě ve prospěch účtu   

- 152  326 667/0300 
" Formou srá�ek ze mzdy - sdělením vý�e měsíčního příspěvku Va�í mzdové účetní a jeho 

převodem ve prospěch účtu  - 152  326 667/0300 
 
  Pokud si přejete, mů�ete si vybrat způsob vyu�ití Va�eho příspěvku. Stačí při 
poukázání Va�eho daru číslo programu pou�ít jako variabilní symbol.  

 
111 - Nadační jmění � je ulo�eno na zvlá�tním účtu a je nezcizitelné.  Pou�ívat se  

mohou na nadační příspěvky a provoz pouze ka�doroční výnosy z něj. Posílení nadačního 
jmění znamená posílení trvalé udr�itelnosti nadace a tím i její vět�í mo�nosti při 
naplňování jejího poslání. 

222 - Vydávání publikací s ekologickou tematikou. 
333 - Pořádání kulturně-ekologických akcí pro veřejnost (předná�ky, výstavy apod.) 
444 - Ekologická výchova.  
555 - Pomoc Černovickému hájku 
666 - Záchrana stoletého karpatského lesa. 
777 - Fond pro Wilsonův les v Brně 
888 � Fond na výkup květnatých ra�elini�tních luk na Vysočině 
 
  Na�im dárcům zasíláme pozvánky na zajímavé akce na�e i na�ich partnerů a certifikáty 
o přijetí daru.  
Chcete víc informací? Telefonujte, mailujte, pi�te, přijďte nás nav�tívit! 
 
Za Va�i pomoc Děkujeme. 
 
  Pokud známe Va�i adresu, tak při platbě nad 1000,- Kč zasíláme automaticky potvrzení pro 
sní�ení základu daně. 
________________________________________________________________________ 

Fyzické osoby - dle §15 odst. 8 si lze odečíst hodnotu daru nejvý�e 10% ze základu daně, pokud částka činí alespoň 
1000,- Kč.   Právnické osoby - dle § 20 odst. 8 si lze odečíst hodnotu daru nejvý�e 5% ze základu daně, pokud jeho 

hodnota činí alespoň 2 000,- Kč. Podrobněji viz. Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. 


