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* Fórum dárců je občanské sdružení  zastřešující 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. 
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SLOVO NA ÚVOD

V patnáctém roce svého působení rozšířila Nadaca Veronica opět  svou činnost. Společně s Hnutím Duha 
produkovala festival EkoBiograf, kde kompletně zajišťovala program pro základní a střední školy. Obě instituce jsou 
hrdé na to, že promítání se během týdne zúčastnilo 4 500 žáků a studentů.

Koncem roku uspořádala nadace již čtvrtou předvánoční benefiční aukci výtvarných děl, do níž se zapojilo téměř 
150 výtvarníků a fotografů, což je rekordní počet. Na večerní aukci i letos navázala  aukce internetová. Na obnovu 
školních přírodních zahrad – parků se tak podařilo získat přes 350 tisíc korun, které byly rozděleny na počátku roku 
2007 přihlášeným školám z Brna i z jihomoravského kraje.  

Malými granty nadace v loňském roce podpořila celkem 47 projektů  43 organizací  v celkové výši 810 000 
korun, což je o 234 tisíc korun více než v loňském roce. Dohromady to představuje dobudování řady školních 
zahrad, vysázení mnoha nových stromů a keřů, řadu  brigád  v přírodovědně cenných územích nebo v okolí 
rekreačních nádrží, vyčištění studánek i vodních toků, uspořádání řady výstav a dalších rozmanitých akcí pro děti i 
dospělé. Seznam podpořených projektů najdete na stranách 5 – 12.

 Jako v každém roce i letos bylo při grantových uzávěrkách nejtěžší vybrat ty nejlepší projekty. Snažíme se, 
aby peníze, které poskytujeme, putovaly přímo na místo svého určení do rukou lidí, kteří je dovedou smysluplně 
využít. A věříme, že se nám to daří. Závěrečné zprávy o projektech a  fotografie,  které dostáváme, případně i osobní 
návštěvy na místech realizace, nás o tom přesvědčují. Často nám nezbývá než smekat před nadšením a obětavostí 
řady z vás, které potkáváme. I proto udělujeme Výroční cenu Nadace Veronica, abychom alespoň některé z Vás mohli 
ocenit, i když víme, že ocenění by jste si zasloužili všichni. Jsme rádi, že aspoň malými granty vám můžeme pomoci 
realizovat dobré projekty a myšlenky. 

 Zároveň musím od srdce poděkovat jak dárcům – fyzickým osobám, tak firmám, a jejich ředitelům, kteří 
v nás vložili svou důvěru a podpořili větším či menším darem naši činnost. Bez jejich podpory by část naší práce 
nebyla možná. 

  Děkujeme☺ a doufáme, že zůstanete nadále s námi.

        Mgr. Jasna Flamiková
        ředitelka Nadace Veronica



Poslání  a cíle Nadace Veronica                            
Posláním Nadace Veronica je podporovat šetrný vztah k přírodě, především na Moravě
a Slezsku. Prostřednictvím finančních příspěvků – grantů třetím osobám, především občanským sdružením 
a školám podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny a 
ekologickou výchovu.  

Tím, že pomáhá místním osobnostem, chce nadace zdůrazňovat význam “malých lidských činů” v úsilí ctít 
a ochraňovat přírodu a životní prostředí, vytvářet prostor pro setkávání a spolupráci různých osobností a 
skupin vedených společným úsilím.

Dlouhodobým cílem nadace je shromáždit nadační kapitál, jehož výnosy by umožnily trvale naplňovat její 
poslání.

Stručná historie Nadace Veronica
Nadace Veronica byla založena 10. září roku 1992 významnými představiteli některých brněnských 
ekologických a kulturních kruhů. 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 Pospíšil. 

Nadace Veronica byla registrována u Magistrátu města Brna dne 5.10.1992. Dne 16. prosince 1998 byla 
Nadace Veronica zapsána Krajským obchodním soudem v Brně do obchodního rejstříku – rejstříku nadací a 
nadačních fondů. 

V letech 1999–2000 nadace investovala značné prostředky do zřízení první bio moštárny v České republice 
v Bílých Karpatech. Svým zaměřením na produkci moštu v bio kvalitě i nadačními příspěvky ze zisků 
moštárny nadace podporuje rozšiřování ekologického ovocnářství ve zdejší oblasti. (podrobněji str. 14).

V roce 2002 Nadace Veronica získala značné prostředky z Nadačního investičního fondu a z těchto výnosů 
začala od roku 2003 rozdělovat malé granty na projekty občanských sdružení a škol. V tomto roce se 
zároveň činnost nadace začala profesionalizovat.  

V roce 2003 byla uspořádána  první předvánoční benefiční aukce výtvarných děl, která se od té doby již 
stala největší benefiční aukcí výtvarných děl ve prospěch ochrany přírody. Díky ní se podařilo již zachránit a 
vykoupit řadu vzácných lokalit, např. původní stoletý jedlový les v Bílých Karpatech. 

Nadace začala pořádat i vlastní osvětové akce, např. v roce 2005 kampaň Právo na krajinu s účastí přes 5 
tisíc lidí a EkoBiograf, který se rovněž v Brně stává tradicí (viz. str. 13).



Lidé Nadace Veronica          
Patronkou nadace je mezzosopranistka Magdalena Kožená.

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. Aleš Máchal, ekopedagog

Rostislav Pospíšil, výtvarník

Dozorčí rada

Předseda: Ing. JUDr. Martin Flora, Dr.,  právník

Členové. PhDr. Nora Obrtelová, dramaturgyně ČT Brno

Doc. RNDr. Věra Spurná, DrSc., pedagogický pracovník 

(na začátku roku 2007 paní Spurná rezignovala a na její místo byl schválen Ing. Martin Nemrava MBA, 
ředitel firmy ABA Czech, s.r.o.)

Management nadace

Ředitelka: Mgr. Jasna Flamiková 

Účetní a grantová asistentka: Ing. Jana Tomaníčková

Dobrovolníci: 

nadaci v její práci pomáhá především s rozesílkou zásilek a s organizačním zajištěním větších akcí asi 20 
dobrovolníků.



II. ČINNOST NADACE VERONICA V ROCE 2006: 
   

Činnost nadace se skládá ze tří hlavních směrů:

– menšími finančními částkami podporujeme aktivity třetích osob (především občanských sdružení a škol)

–  realizujeme vlastní programy

–  část naší kapacity věnujeme rovněž oslovování nových dárců a získávání dalších finančních  prostředků 
ve prospěch ochrany přírody a životního prostředí.

A. GRANTOVÁ ČINNOST – UDĚLENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY : 

Celkem bylo v roce 2006 na nadačních příspěvcích rozděleno 810 000 korun, 
z toho z NIF 443 000 korun a 367 000 korun z dalších prostředků.

Nadační příspěvky udělené v roce 2006 z prostředků NIF:
Tyto zdroje pochází z výnosů nadačního jmění, jehož zdrojem byl Nadační investiční  fond (NIF).
 Celkem bylo z výnosů prostředků NIF rozděleno v jarním a podzimním grantovém kole 443 000 Kč.

MÍSTNÍ I REGIONÁLNÍ PROJEKTY NA ZACHOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH 
A KULTURNÍCH HODNOT KRAJINY, ZEJMÉNA NA MORAVĚ A SLEZSKU 
NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY DO 30 000, KČ

Hnutí DUHA–Přátelé Země, Brno

Návrat života do krajiny

Grant umožní systematicky a do hloubky zpracovat  téma revitalizace krajiny. V pěti článcích předloží 
autoři  na konkrétních příkladech různé přístupy a možnosti pro zapojení do revitalizačních aktivit. 
Projekt je součástí vydání 15.ročníku časopisu Sedmá generace.

11 000,–

Sdružení Bienále Brno, občanské sdružení

Ekoplakát (výstava z cyklu Brno–hlavní město grafického designu č. 33)

Brněnská výstava v HaDivadle s výběrem 50 nejlepších plakátů z posledního 10. trienále Ekoplagát 
Žilina autorů z mnoha zemí, včetně všech vítězných plakátů letošního ročníku soutěžní přehlídky.

6 000,–

Nesehnutí Brno

K trvalé udržitelnosti s územním plánem

Projekt je zaměřen na informování veřejnosti o vybraných environmentálních tématech (doprava, 
ochrana ovzduší, hluk, výstavba obchodních center) spojených s tvorbou územního plánu, který by 
měl od roku 2010 zásadním způsobem ovlivňovat rozvoj města Brna. Cílem je zapojit aktivní občany 
do řešení problémů ŽP.

15 500,–

A.



Malovaný kraj, občanské sdružení

Zvláště chráněná území v Biosférické rezervaci Dolní Morava

V časopise Malovaný kraj bude zpracováno a publikováno 5 článků, které poskytnou jednoduchý 
přehled a základní informace o zvláště chráněných územích na Dolní Moravě.

15 000,–

ZO ČSOP Veronica, Brno

Ekologická poradna Veronica – Zelený telefon města Brna 

V rámci provozu Ekologické poradny Veronica a služby Zelený telefon města Brna je nezbytností 
mít  k dispozici kvalitní fotoaparát k pořizování dokumentace související s aktivitami poradny.

12 500,–

ZO ČSOP Ponikva

Školka starých odrůd ovocných stromů a ohrožených dřevin Moravského krasu

Příspěvek je žádán na výkup pozemku 0,83 ha v k.ú.Vavřinec na Moravě za účelem zřízení školky 
starých odrůd ovocných stromů a ohrožených dřevin v Moravském krasu. Školka bude v průběhu roku 
2006 oplocena, bude do ní přivedena voda z blízkého potoka, zavedena elektřina nezbytná pro čerpání 
vody.

10 000,–

Základní článek Hnutí Brontosaurus – Mařatice, Uherské Hradiště

Zapojení veřejnosti do péče o bělokarpatské louky a krajinu

Předmětem projektu je zajištění údržby přírodní rezervace Hutě v Bílých Karpatech kosením, které 
probíhá spolu s  výchovou a vzděláváním mládeže, spoluprací a komunikací s místními obyvateli 
i partnerskými organizacemi a výzkumem na pokusných plochách.

5 000,–

Sdružení Renesance krajiny, Adamov

Oživené kameny a voda

Putovní výstava fotografií a malovaných krasových kamenů umělců žijících v Moravském krasu. Výstava 
bude prodejní,  50% výtěžku je určeno na ochranu cenných  krasových biotopů 
a zřízení školky původních lesních dřevin Pozemkového spolku Ponikva.

10 000,–

Hnutí DUHA, Olomouc

Olomoucký BIOklub – pomoc ekozemědělcům s prodejem „ze dvora“

Cílem projektu je navázání a vznik dlouhodobé osobní komunikace a spolupráce mezi ekozemědělci 
a spotřebiteli a zvýšení odbytu produktů ekofarem v Olomouckém kraji. Projekt je doplněním 
5 let fungující propagačně–osvětové kampaně na podporu ekologického zemědělství.

10 000,–



Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc

Rozvojový projekt pro pozemkový spolek Sagittaria

Cílem je zapojit drobné vlastníky do péče o další lokality a parcely zájmového území pozemkového 
spolku  Sagittaria a jeho propagace na veřejnosti. Prostřednictvím získání věcných práv k pozemkům 
v přírodovědně cenných lokalitách zajistit kvalitní a dlouhodobou péči o tyto lokality.

10 000,–

Sdružení pěstounských rodin, Brno (Pohořelice)

Obnova stávajících ohrad pro koně a osetí dalších pozemků Domu na půli cesty 
u Pohořelic

Součástí Domu na půli cesty je malá ekologická farma. Pro koně je potřeba vybudovat ohradu,  osít 
další pozemek o rozloze 1,7 ha trávou a zajistit tak dostatek sena pro 4 koně a krávu.

15 000,–

Vaváky – Společnost pro oživení venkova, Nalžovské Hory

Šance pro draha

Draha – bývalé obecní pastviny jsou už dlouho opuštěné a postupně zanikají. Sdružení se snaží 
vrátit pastvu alespoň na těchonická draha. Na drahách bude po 35 letech obnovena pastva a místní 
obyvatelé i návštěvníci  se seznámí s místem a nutností pastvy pro jeho záchranu. 

10 000,–

ZO ČSOP Veronica, Brno

Pořádání výstav v Domě ochránců přírody na Panské ulici č. 9 v Brně

Záměrem projektu je pokračování v tradici zahájenou v roce 2006 čtyřmi výstavami a výstavou u 
příležitosti Dne Země v Pouzdřanech.

20 000,–

Sdružení Židlochovice

Rozhledna Výhon – projektová dokumentace stavby

Peníze jsou žádány na zpracování části projektové dokumentace rozhledny v krajině, na jejímž základě 
bude možné žádat o peníze na stavbu EU.

25 000,–

ZO ČSOP Veronica, Brno

Oprava a údržba stanovišť pro užovku stromovou v lokalitě Šobes

Ve vinici Šobes – NP Podyjí – ubývá kamenných zídek na terasách vinic a tím i vhodných stanovišť pro 
ohroženou užovku stromovou. Proto se odstraní přebytečná vegetace a opraví  zhroucené a poškozené 
zídky.

20 000,–



Roman Kinkor, Strakonice

Informační tabule u poutní kaple sv. Maří Magdaleny v obci Chelčice

Poskytnutí základních informací týkajících se v roce 2005 obnoveného pramene sv. Maří Magdaleny 
návštěvníkům krajinné památkové zóny Libějovicko–Lomecko a popularizace dříve hojně 
navštěvovaného poutního místa.

5 000,–

Ekoton, o.s., Vnorovy

Přeměna lokality Kříb na parkovou a oddychovou zónu

Cílem projektu je úprava veřejného prostranství lokality Kříb v obci Kozojídky, zejména výsadbou 
stromů a keřů, zatravněním luční směsí, drobnými terénními úpravami a vybudováním laviček.

20 000,–

IMPULS, Sdružení pro léčebnou a sociální rehabilitaci Vsetín, Valašské Meziříčí

Dokončení vybavení hippocentra Růžka

Dokončením nově rekonstruovaných, dosud nevyužitých  prostor hippocentra se získá nové prostředí 
pro různorodé aktivity zdravotně postižených, pro možnost aplikace nových metod a programů.

5 000,–

Hnutí Brontosaurus, Brno

Ekoporadna na cestách

Cílem projektu je podpora šíření informací o ochraně ŽP mezi veřejností v různých regionech ČR 
formou putovního ekostanu na folkových festivalech a podobných společenských akcích

10 000,–

ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno

Nástrojové vybavení Cimbálové muziky Veronica – koupě cimbálu

Cimbálová muzika Veronica vytváří několikrát ročně, bez nároku na odměnu příjemnou atmosféru na 
akcích pořádaných pro veřejnost – vernisáže v Domě ochránců přírody, Den Země v Pouzdřanech, 
benefiční aukce výtvarných děl na záchranu významné lokality atd.

17 000,–



PODPORA PROJEKTŮ PŘEDEVŠÍM ZAČÍNAJÍCÍCH STŘEDISEK 
EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 
A ORGANIZACÍ VĚNUJÍCÍCH SE EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ 
VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ DO 10 000,

Eko–info centrum Ostrava, Ostrava

Škola skutečně v přírodě

Ve spolupráci se ZŠ ve Fulneku bude zajištěn ekologicky orientovaný program ŠvP pro žáky 5.tříd. Do 
programu ŠvP budou zařazeny prvky přímého pozorování přírody a přímého kontaktu s přírodou, s 
živými i neživými přírodninami, smyslové vnímání přírody, praktická cvičení a ukázky ekologického 
přístupu k přírodě.

3 000,–

Ekocentrum Iris Prostějov

Ekovýchovné programy pro střední školy

Jedná se o doplnění nabídky ekovýchovných programů – nově  pro střední školy v Prostějově a okolí.
Z příspěvku se zakoupí pomůcky a nutné vybavení pro programy: Člověk a zvíře, Férový obchod, 
Příliš malá planeta, Desatero domácí ekologie, Hydrobiologie pro každého.

5 000,–

ZŠ U Lesa, Karviná–Ráj

Člověk a jeho vztah k přírodě

Projekt učí děti vnímat a ochraňovat přírodu kolem sebe prostřednictvím 1 – 2 denních výjezdů do hor 
(soutěže s přírodovědnou a ekologickou tematikou), výtvarných a pracovních soutěží (sběr druhotných 
surovin, péče o květinovou výzdobu, pozemek školy), a přednášky o přírodě.

5 000,–

Ekocentrum Brno,

Vzdělávání pracovníků ekologické výchovy

Cílem projektu je další vzdělávání lektorů výukových programů  v oblasti ekologické výchovy, pro nové 
lektory  účast na základním semináři o ekologické výchově a získání certifikátu ekopedagoga.

5 000,–

ZŠ Uherský Brod

Bílá místa na mapě ČR – Babí léto ve Zlatých horách

Děti se zapojí do úklidu části příměstských lesů a výsadby stromů v lokalitě města. Za odměnu získají 
pobyt ve Zlatohorské vrchovině, kde bude připraven environmentální vzdělávací program v terénu, 
ze kterého vznikne informační materiál pro žáky i veřejnost.

7 000,–

B.



Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno

Říčka 2006, Studentský výzkum čistoty vodního toku

Cílem projektu je průzkum čistoty vody v délce toku Říčky pomocí chemických, hydrobiologických, 
hydrologických a botanických metod. Hodnocení i prezentaci výsledků provedou studenti 
(15–20 let) středoškolského ochranářsko–přírodovědného klubu SOPKa..

5 000,–

ČSOP 59/11 ZO Jihlava, Jihlava

Mapování studánek a pramenů v okrese Jihlava – II. Část

Cílem je zjištění údajů o studánkách a pramenech včetně fotodokumentace a mapového zakreslení 
v dosud nenavštívené části okresu Jihlava. Navazuje na již uskutečněný projekt.

8 000,–

ZO ČSOP Ekocentrum, Zlín

Podpora individuálního dárcovství Ekocentra

V současnosti je Ekocentrum závislé na podpoře z grantů a dotací. Cílem je vytištění a distribuce 
propagačních materiálů podporující individuální dárcovství Ekocentra. Distribuovat se budou na 
akcích Ekocentra.

3 000,–

ZO ČSOP 22/07 – ZO Libosváry, 346 01 Horšovský Týn

Realizace ekologického výukového programu „Kamarádi zvířátka“

Vytvoření nového výukového programu „Kamarádi zvířátka“ a jeho realizace na 25 základních školách 
na Domažlicku.

3 000,–

Ekocentrum Blansko

Třídíš, třídím, třídíme!

Série přednášek a besed na téma třídění odpadů na Základní škole TGM v Blansku s cílem motivace 
žáků k třídění odpadu v domácnostech a informace o vhodnosti obalů z environmentálního hlediska. 
Uspořádání soutěže ve sběru hliníkového  a papírového odpadu a výtvarné soutěže.

8 000,–

Junák – svaz skautů a skautek ČR středisko „KOMPAS“ Brno

Literatura a pomůcky pro ekologickou výchovu v rámci programu skautského 
oddílu

Příspěvek je žádán na nákup přírodovědných atlasů, příp. didaktických materiálů určených k 
prohlubování znalostí dětí o přírodě. 

1 000,–



Základní škola Uherský Brod, Mariánské nám. 41, okr.Uherské Hradiště

Děti z Uherského Brodu pomáhají uklidit Národní park České Švýcarsko

Každý rok na podzim se zapojí děti z Uh.Brodu do úklidu odpadků. Letos ve spolupráci s Organizací 
České Švýcarsko,o.p.s. a ČSOP Tilia, Krásný Buk budou uklízet turistické stezky v rámci akce Ukliďme svět. 

5 000,–

NESEHNUTÍ Brno

Zelený infoservis

Projekt je zaměřen na informování v rámci Jihomoravského kraje o aktuálních případech týkajících 
se životního prostřední (kácení stromů, významné stavby, zásahy do ekosystémů...) s cílem uplatnit 
připomínky z řad veřejnosti k procesům EIA, k vytváření územně plánovacích dokumentací.

5000,–

Ekoinfocentrum–ZO ČSOP 59/12, Jihlava

Zdravé potraviny – zdravá Vysočina

Cílem projektu je připravit výlety na ekofarmy, dopoledne pro školy, odpoledne pro veřejnost 
a uspořádat v září ekojarmark. Zároveň proběhnou kulaté stoly pro vedoucí školních jídelen a 
biozemědělce, 
v říjnu přednášky o využití běžných i netradičních biopotravin v kuchyni.

5 000,–

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, Soudní 1, 762 57 Zlín

Vzdělávací výlet pro ředitele ZŠ

Řada škol staví ekologickou výchovu na okraj, proto je vhodné jejich ředitelům 

nabídnout výukové programy a informace netradiční formou přímo na ekofarmě Juré ve Zlíně–
Lůžkovicích. Zde se ředitelé setkají se svými kolegy, kteří již s Ekocentrem spolupracují a mohou předat 
své zkušenosti.

3 000,–

ZČ Hnutí Brontosaurus Zvonek, Sadová Želešice

Zvonci a Zvoníčci

Týdenní kurz – tábor pro rodiče s dětmi zaměřený na ekologickou výchovu „vychovatelů“  a zároveň 
impuls pro aktivní činnost v domovské neziskové organizaci a pro zachování kontinuity chodu 
organizace.

3 900,–

Ing. Čestmír Vitner, Horní Cerkev

Vytvoření informačního panelu a podmínek pro informování veřejnosti

Instalace vývěskové informační skříňky na náměstí v Horní Cerkvi. Cílem je zvýšení povědomí obyvatel 
města o problémech ochranu přírody a krajiny a akcích v její prospěch.

3 000,–



PODPORA PROJEKTŮ, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ POZEMKY JAKO 
PROSTŘEDKUK BEZPROSTŘEDNÍMU KONTAKTU S PŘÍRODOU 
NAPŘ. MALÁ CHÚ, ŠKOLNÍ ZAHRADY, DROBNÉ CHOVY APOD.
VÝŠE PŘÍSPĚVKU DO 10.000,

ZŠ a MŠ Žatčany, Újezd u Brna

Revitalizace školní zahrady ZŠ Žatčany

Příspěvek je žádán na odstranění nevhodné vegetace v dlouho nepoužívané školní zahradě, terénní 
úpravy, výsadbu travin a dřevin tak, aby školní zahrada mohla sloužit k aplikaci teorie ekologie v praxi.

5 000,–

OS Smrk, Brno

Veřejná přírodní zahrada – člověk v městské krajině, prostor k setkávání

Dobudování přírodní zahrady včetně úprav veřejného prostoru před vstupem do zahrady a její 
průběžná údržba s využitím pro ekologické aktivity veřejnosti.

10 000,–

ZO ČSOP Slavičín 57/04, Slavičín

Vyznačení trasy „Okolo Nevšové“ v terénu

ZO ČSOP vydává průvodce „Stezkami Slavičínska“. Cílem tohoto projektu by mělo být vyhotovení 
naučných tabulí a jejich následné umístění v terénu pro jednu z těchto stezek okolo Nevšové. 

4 000,–

Občanské sdružení Altus, Chrudim

Výstava „Staré a památné stromy Chrudimska“

Cílem projektu je zdokumentovat na fotografiích formátu minimálně .A4 staré a památné stromy v 
okolí Chrudimi, zmapovat jejich rozměry, zdravotní stav, lokalizaci pro předání na příslušné obecní 
úřady a pro uspořádání výstavy.  

4 000,–

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž

Učebna v přírodě

Cílem projektu je upravit část školní zahrady tak, aby mohla sloužit k výuce přímo v přírodě. 
Příspěvek pokryje náklady na pozemkové úpravy včetně zpevnění svahu a zastřešení.

8 000,–

C.



Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí

Přírodní učebna na školní zahradě 

Změna nevyužívané školní zahrady v přírodní učebnu. Chátrající drátěný plot nahradit volně rostoucím 
živým plotem s širokým druhovým zastoupením keřů. Zbudovat ohniště s jednoduchým 
posezením a přístřeškem na dřevo, hmatovou stezku a bylinkovou spirálu.

6 000,–

ZŠ Záhorovice, Bojkovice

Vybudování učebny v přírodě – pergoly

Součástí školy je stoletá zahrada o ploše 810 m2. Na místě zrušených záhonů byly vysázeny ovocné 
stromy, bude vybudováno jezírko a suchá zídka. Pro neomezený pobyt žáků v zahradě je potřebné 
postavit krytou pergolu, pořídit lavičky, stolky a přenosnou tabuli pro výuku.

10 000,–

Gymnázium a Střední odb.škola Rájec–Jestřebí, o.p.s.

Natura – škola v mé zahradě

Projekt dává prostor fantazii studentů, kteří ztvární svoji představu přírody v okolí školy. V 1.části 
projektu studenti předloží svůj výtvarný návrh, kde na předloze mají jen nákres školy, v 2.části vypíší 
seznam rostlin  a důvod jejich navržení spolu s finančním rozpočtem projektu.

10 000,–

Základní škola Demlova Jihlava, 

Rozvoj environmentální výchovy na 2.stupni ZŠ

Školu navštěvují žáci bydlící na sídlišti, kteří rozšíří své aktivity a pozorování. Nové aktivity – 1. sledování 
výskytů kyselých dešťů v lokalitě  školy a monitorování možných příčin znečištění ovzduší. 2. Založení 
dendrologické poznávací stezky v areálu školy

5 000,–

Ekocentrum Iris Prostějov při 61/RS ČSOP Iris, Prostějov

Živé jezírko

Cílem je vybudování jezírka na zahradě Ekocentra s výskytem běžných druhů bezobratlých živočichů  
a běžných druhů rostlin vázaných na stojaté vody. Příspěvek slouží na zakoupení geotextilie, plastové 
folie a sazenic vodních rostlin

7 600,–

Společnost Život na venkově, Třinec

Expozice o tradičním hospodaření na Těšínsku

V ukázkové zahradě v Bystřici nad Olší dokončují prostory pro novou expozici, která bude umístěna 
v 1.patře, kam je třeba zhotovit schody. Příspěvek pokryje nákup dřeva.

5 000,–



ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., Brno

Přírodní zahrada základní školy

Škola užívá dvě velké zahrady, při jejich pravidelné údržbě vzniká velké množství zahradního odpadu. 
Předmětem projektu je pořízení drtiče, který umožní zlikvidovat vše buď  ve stávající kompostovací 
jámě nebo k mulčování osázených záhonků.

7 500,–

ZO ČSOP Haná, Němčice nad Hanou

Rozšíření stávajícího vodního ekosystému

Na pozemku záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy je vybudována soustava dvou 
vodních nádrží sloužících k názorné ukázce obyvatel vodního biotopu. Cílem projektu je vybudovat 
třetí nádrž–mokřad, který bude fungovat jako kořenová čistírna odpadní vody z provozu stanice. 
Po pročištění bude tato voda napájet zmiňované nádrže.

10 000,–

O.s. Zezule, Rasošky

Jezírko na školním pozemku

Záměrem je vybudování jezírka pro vodní živočichy a obojživelníky jako součást úpravy školního 
pozemku na veřejně přístupnou zahradu s lavičkami a informačními tabulemi.

10 000,–

VÝROČNÍ CENA NADACE VERONICA

Byla udělena Mgr. Stanislavu Zlámalovi ze ZŠ Uherský Brod, 
Mariánské nám. 41, 688 01 Uherské Hradiště

Za dlouhodobou práci se studenty, za vedení žáků k praktické ochraně přírody. Pod jeho vedením 
se žáci účastní úklidu přírody, výsadby zeleně, putování po málo známých místech.

10 000,–

Zvláštní uznání 
diplomové práci Ing. Blance Sobolíkové, Protivín

Možnosti zlepšení ekologického stavu příměstského vodního toku

1 000,–



NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY Z VÝNOSU BENEFIČNÍCH AKCÍ ZA ROK 2005

Aukce pro rok 2005 a oslovení individuálních dárců bylo zaměřeno na získání prostředků na výkup a záchranu 
vzácných rašeliništních luk na Vysočině. Tyto podmáčené květnaté louky po staletí dotvářely krajinu Vysočiny a 
nabízely útočiště pro řadu rostlin a živočichů. V současné době jich zbyla jen malá část. O některé z nich se stará 
Sdružení Krajina, které zajišťuje jejich pravidelné ruční kosení. Trvalá péče o tyto lokality však může být s jistotou 
zaručena jen tehdy, pokud nebude pouze nájemcem, ale vlastníkem těchto pozemků. 

Sdružení Krajina, Počítky, Žďár nad Sázavou

Záchrana podmáčených květnatých luk na Vysočině

Příspěvek je určen na výkup přírodovědně cenných podmáčených luk, pozemků, 
o které Sdružení Krajina dlouhodobě pečuje.

300 000,–

Sdružení Krajina, Počítky, Žďár nad Sázavou

Záchrana podmáčených květnatých luk na Vysočině 

Příspěvek je určen na výkup přírodovědně cenných podmáčených luk, pozemků, 
o které Sdružení Krajina dlouhodobě pečuje. Doplatek z direct mailingu.

30 000,– 

Hnutí DUHA Brno,

Ekobiograf aneb Ekofilmy na talíři

Příspěvek je určen na uspořádání festivalu ekologických filmů v Brně, který Hnutí Duha 
pořádá spolu s Nadací Veronica.

15 000,–

Petr Baran, Brno

Černovický hájek 

Příspěvek je určen na natočení osvětového filmu o lokalitě Černovického hájku v Brně.

22 000,–

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY Z NÁJMU ZA MOŠTÁRNU V HOSTĚTÍNĚ

Zisk z pronájmu moštárny se formou nadačních příspěvků vrací zpět do regionu Bílých Karpat, 
kde podporuje další rozšiřování ekologického ovocnářství. Z důvodu kumulace prostředků 
na větší projekt nebyl v tomto roce žádný nadační příspěvek udělen.



B. VLASTNÍ AKTIVITY  NADACE VERONICA

Brněnský strom roku 2006 
V tomto roce jsme se stali vyhlašovateli a organizátory akce Brněnský strom roku. Na jaře mohli Brňané 
navrhovat kandidáty na Brněnský strom roku, do užšího kola postoupilo 9 stromů. Z nich potom veřejnost 
hlasováním, kterého se zúčastnilo přes 450 lidí, rozhodla o vítězném stromu – dubu v Novém Lískovci. 
Dalšími stromy v pořadí se stal jinan dvoulaločný z Lužáneckého parku a vrba smuteční rovněž z Lužánek.

Vítězný strom je zřejmě nejstarším stromem rostoucím v městské části Nový Lískovec. Jedná se o mohutný, 
hodně přes 100 let starý dub, který roste nad křižovatkou ulic Koniklecová a Petra Křivky, vzdušnou čarou 
ani ne 200 m od přírodní rezervace Kamenný vrch. Tento strom je vzhledem ke svému stáří pamětníkem 
Nového Lískovce. Tento dub tu zřejmě rostl již v roce 1894, tehdy, dle pamětníků ještě se svým dvojčetem, 
které bylo později vykáceno při stavbě posledního panelového domu v ulici Koniklecova č. 13. 

Podzimní oslavu při příležitosti vyhlášení navštívilo 400 dětí, které se účastnily připraveného programu, 
dalšího programu a večerního koncertu Sboru svatého pluku se účastnilo přes 100 lidí. Každý, kdo přinesl 
lampión na vyzdobení stromu byl odměněn taškou s obrázkem vítězného stromu. Oslava skončila ohněm, 
opékáním špekáčků, sázením cibulek krokusů. Jana Drápalová, starostka městské části Nový Lískovec a 
jedna ze zakladatelek této ankety v Brně, pak vysadila nový lískovecký dub.

EkoBiograf aneb ekofilmy na talíři
Přidali jsme se k Hnutí Duha a společně jsme v dubnu připravili ke Dni Země festival ekologických filmů pro 
Brno EkoBiograf aneb ekofilmy na talíři. Dopolední programy pro školy, které jsme jako nadace připravili, 
navštívilo v kině Scala neuvěřitelných 4 500 žáků a studentů a večerní programy v kině Art 700 dospělých. 
Hosty festivalu byli přední česká dokumentaristka Olga Sommerová, režisér vítězného snímku Zdroj Martin 
Mareček, režisér Šumných měst Radovan Lipus a ředitel Letní filmové školy v Uherském Hradišti Jiří Králík.

Festival byl hodně medializovaný, jeho partnery byla MF Dnes, ČR Brno, Rádio Proglas, Rádio Student a 
časopis Sedmá generace. Děkujeme!

Výstavy v Domě ochránců přírody
V roce 1994 byla založena tradice výstav v prostorách Domu ochránců přírody na Panské ulici, které každý 
rok shlédne několik tisíc návštěvníků. Autoři, kteří zde vystavují fotografie, obrazy či kresby, se ve svých 
dílech inspirují přírodou a krajinou. 

Ve třináctém roce výstavní činnosti se za účasti autorů konaly tyto výstavy: 

Josef Tichý – Lidé a krajiny (fotografie)

Jan Slovák – Andělské tisky (kresby a akvarely)

Otto Hauck – Karpaty (fotografie)



Den Země v Pouzdřanech 
V roce 1995 podpořila Nadace Veronica rekonstrukci části historické památky – renesančního domu 
v Pouzdřanech na Břeclavsku a vznik galerie U Klimešů. Pravidelně se zde na jaře u příležitosti Dne Země 
konají výstavy fotografů a výtvarníků. Výstavy  přispívají k  propojování lidí z oblasti ochrany přírody s  
kulturními osobnostmi a širokou veřejností. 

V rámci oslav Dne Země 22. dubna proběhla vernisáž fotografií Petra Barana a Zdeňka Bernáta a maleb na 
skle Kristýny Klimešové za účasti ministra životního prostředí Libora Ambrozka. U této příležitosti putovala 
cena RS ČSOP Jana Šmardy ke starostce Šakvic. Vycházek do okolní přírody i odpoledního programu se 
zúčastnilo několik set lidí. 

Vyhlášení Výročních cen nadace 

 Vyhlášení ankety výročních cen Nadace Veronica proběhlo 28. dubna společně s vyhlášením ankety Ropák 
roku ve zcela zaplněném divadle Bolka Polívky (400 míst). Cena za přínos ochraně přírody se tak vhodně 
doplnila s anketou opačně zaměřenou. Po vyhlášení následovalo divadelní představení Mojmíra Vlašína 
„Perly sviním“ a vystoupení Ester Kočičkové.

Exkurze pro dárce na květnaté mokřadní louky Vysočiny
Pro naše dárce jsme jako každý rok uspořádali besedu a dne 27. května i exkurzi na lokality, které svým 
finančním darem podpořili. Exkurzi na mokřadní květnaté rašeliništní louky vedl Milan Daďourek ze 
Sdružení Krajina, které se o louky stará. Jsme rádi, že jsme měli možnost zájemcům z řad dárců ukázat 
konkrétní využití jejich prostředků přímo na místě. 

Moštárna 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, že vztah k přírodě, 
místním zdrojům a tradicím a ohleduplné hospodaření může zároveň   ekonomicky stabilizovat venkov 
a řešit nezaměstnanost v poměrně odlehlých oblastech. Proto nadace investovala v  letech 1999 – 2000 
značné prostředky do rekonstrukce nemovitosti v Hostětíně a do výstavby moštárny na zpracování moštu v 
kvalitě bio. Tato moštárna se spolu se zakoupenými pozemky stala součástí nadačního jmění a v roce 2000 
byl úspěšně zahájen její provoz.

Spolu s dalšími partnery (ZO ČSOP Veronica, obec Hostětín, ZO ČSOP Kosenka, ZO ČSOP Bílé Karpaty, 
Zdeněk Ševčík ze Slavičína, Středisko pro rozvoj Moravských kopanic) založila Nadace Veronica občanské 
sdružení “Tradice Bílých Karpat” (dále TBK) a později jeho prostřednictvím i stejnojmennou s. r. o., která 
moštárnu v současnosti provozuje.  Zisk z pronájmu moštárny se formou nadačních příspěvků vrací zpět do 
regionu, kde podporuje další rozšiřování ekologického ovocnářství.

Centrum modelových projektů pro venkov v Hostětíně zahrnuje kromě moštárny se slunečními kolektory 
práci kořenové čistírny odpadních vod, výtopnu na biomasu,  rekonstruovanou sušírnu ovoce a  další 
projekty okolních obcí a neziskových organizací. Během roku 2006 dokončila ZO ČSOP Veronica v Hostětíně 
dlouholetý pilotní projekt nízkoenergetické architektury. Jedná se o první veřejnou budovu v České 
republice, vystavěnou v pasivním standardu – tedy s minimální spotřebou energie. Budova Centra Veronica 
Hostětín byla slavnostně otevřena 24. října 2006.

Třetí zářijovou neděli – 24. září 2006 – se v Hostětíně konala pátá Jablečná slavnost, jejímž smyslem je 
podpora místních a regionálních producentů, pěstitelů ovoce a ovocných produktů, ale také výrobců 
tradičních druhů řemeslných výrobků. Součástí slavnosti je jarmark regionálních produktů, ukázka 
a prodej jablečných moučníků, kulturní představení, nabídka vycházek po Hostětíně a krásné krajině 
v okolí.

V roce 2006, který byl již sedmou sezónou provozu moštárny v Hostětíně, se podařilo vykoupit 
a zpracovat 154 tun jablek, z nichž většina pocházela z certifikovaného ekologického zemědělství. Mimo 



jablek zde bylo zpracováno malé množství červené řepy a černého rybízu (v obou případech okolo 1 tuny), 
které zpestřují nabídku míchaných nápojů z produkce moštárny. Novinkou byl sirup z květů černého bezu 
– květy pro jeho výrobu byly sesbírány na okolních ekologicky obhospodařovaných pozemcích. Celkem 
bylo vyrobeno téměř 140 000 lahví všech produktů (jablečný mošt BIO, jablečný most selský, jablečný 
mošt s černým rybízem,  jablečný mošt s červenou řepou BIO a sirup z květů černého bezu BIO).

Podpora pozemkových spolků
Myšlenka pozemkových spolků, které jsou nejčastější formou ochrany přírody především ve Velké Británii, 
USA nebo v Holandsku, vychází z přesvědčení, že nejúčinnější formou ochrany přírody je moudrá a šetrná 
péče vlastníků půdy. Pozemkové spolky si v duchu citlivé ochrany přírody kupují 
nebo pronajímají  přírodně cenné plochy  a spolupracují s vlastníky takovýchto cenných ploch při jejich 
šetrném obhospodařování formou rady, materiální či finanční pomoci. Dnešní pozemkové spolky navazují 
na tradici předválečných okrašlovacích spolků, které se staraly o uchování cenného přírodního a kulturního 
dědictví naší vlasti.

  Záchrana stoletého karpatského lesa
I díky naší nadaci se podařilo v roce 2003 shromáždit dostatečné množství 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.. Zastoupeny jsou zde 
převážně jedle a buky, mezi nimiž jsou stromy mimořádných rozměrů.  

Tak jako každý rok, i v roce loňském někteří dárci přispěli prostřednictvím naší nadace na jeho záchranu a 
další výkup. Děkujeme Josefu Čajkovi a Libuši Kratochvílové.

Pomoc Černovickému hájku
V loňském roce vykoupila nadace první tři pozemky v oblasti Černovického hájku (poslední části lužního 
lesa v Brně) a jedná s dalšími majiteli. Děkujeme těm, kteří se rozhodli přispět i v roce 2006 a stali se tak 
symbolickými spoluvlastníky vzácného území – Černovického hájku: Ljuba Beyerová a  JUDr.  Miroslav 
Vítek.

Záchrana květnatých rašeliništních luk na Vysočině
Podmáčené květnaté louky dotvářely po staletí krajinu Vysočiny.  Vznikají na místech, kde je  vysoká 
hladina podzemní vody. Výjimečné jsou stálou vlhkostí, která umožňuje růst rašeliníku. Jejich schopnost 
zadržet přívalové deště oslabuje následky povodní. Mokřiny čistí protékající vodu a zlepšují její kvalitu. 

Pozemkový spolek Sdružení Krajina je nájemcem řady podmáčených luk a snaží se je postupně vykupovat. 
Zajišťuje jejich pravidelné ruční kosení. Trvalá péče o tyto lokality však není s jistotou zaručena, pokud se 
nestane jejich vlastníkem. Nivám na Havrance, pod Sobíňovem či pod Jeníkovem stále hrozí nežádoucí 
využití. S částí vlastníků těchto svou rozlohou dnes již ojedinělých nivních luk byl předběžně projednán 
odkup pozemků. Vykoupení nejdůležitějších cca 48 ha však představuje náklad kolem jednoho milionu 
korun. Děkujeme těm, kteří na výkup vzácných luk v loňském roce přispěli:

Miroslav Bubik, RNDr. František Černý, Ing. Jana Červencová, Ing. Ivan Dejmal, Ing. Libor Drápal, Soňa 
Göblová, Ing. Jiří Hřib, CSc., Ing. Jiří Kolibáč, CSc., JUDr. Vladimír Kutnohorský, PhDr. Ludmila Marvanová, 
prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc., RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc., Dr. Ing. Vladislav Singule, CSc., Jiří Úlehla,  
Mgr. Naděžda Velebová, Eva Urbánková, Karel Valoch, Ing. Miloslav Buchmayer, Jaromír Papírník, Ing. 
Josef Vašek,  žáci 6. tříd  ZŠ Kamenice, MUDr. Pavel Novotný, Zdeněk Přichystal, Ing. Ludmila Vanová, doc. 
Ing. Viktor Kanický.



Vraťme dětem přírodu
Program pobídkových grantů, který nadace vytvořila jako příležitost pro ty školy, které se samy, z vlastní 
iniciativy, snaží  získat nějaké prostředky na obnovu školních zahrad a parků. Jeho cílem je iniciativu škol 
ocenit tím, že jimi získané  prostředky do určité výše navýší z prostředků z aukce a od dárců. 

Školní zahrady, které teď objevujeme jako něco nového a potřebného, jsme vždy měli a nezáleží vůbec na 
tom, jaký název zahrada má. V době po roce 1989 dala  řada škol přednost výpočetní technice a o zahrady 
ztratila zájem. Přitom podle sociologických výzkumů posledních let se stává smutným a alarmujícím 
trendem i u nás postupné odcizování dětí přírodě. O děti je přehnaně pečováno a pohybují se převážně 
v interiérech. I do školy je rodiče vozí autem. Řada dětí z měst se tak do kontaktu s přírodou dostává již jen 
výjimečně a příroda se pro ně stává něčím cizím a neznámým. V dnešní přetechnizované době se tyto 
zahrady stávají pro řadu dětí jedinou možností jejich kontaktu s přírodou. Přírodně utvářená zahrada 
skýtá dětem možnost naplnit potřebu pohybu, experimentovat s přírodními materiály, jakými jsou dřevo, 
hlína, voda a rostliny, pozorovat zvířata a rostliny, bezprostředně prožívat střídání ročních období všemi 
smysly a na vlastní kůži. Čím přírodnější a mnohotvárnější zahrada je, tím více proměn se v ní dá prožít, 
tím bohatší jsou také zážitky a zkušenosti, které v ní děti mohou nasbírat. Tato prožitková pedagogika 
má v současném digitalizovaném způsobu předávání informací obrovský význam pro zdravý a 
rovnoměrný vývoj osobnosti dítěte a je nenahraditelná.

Školní zahrady začínají podporovat a objevovat i jiné země. Tento trend známe například z blízkého 
Rakouska, ale nejnověji i z Kalifornie, kde její guvernér Arnold Schwarzenegger podepsal projekt na 
finanční podporu zahrad v tisících škol.  

  

 Benefiční aukce uměleckých děl 

Benefiční aukce výtvarných děl na podporu obnovy přírodních zahrad-parků byla úspěšná, nejúspěšnější 
ze všech dosavadních ročníků. Zúčastnilo se jí okolo 200 výtvarníků 
a fotografů a jejich díla se vydražila za částku 315 tisíc korun.

Klasická aukce proběhla 4. prosince v Domě umění města Brna, dražbu vedl jako v minulých  letech 
skvělý profesionál pan Radko Pavlíček z aukční síně 1. Art Consulting, při jejím zajištění asistovalo přes 20  
dobrovolníků, mimo jiné děvčata ze skautského střediska Kompas. Přítomno bylo přes 100 lidí. Po aukci 
hrála cimbálová muzika Veronica a přítomní měli možnost ochutnat ekologicky certifikovaný jablečný mošt 
a víno z vinařství Marcinčák v Mikulově. Obě benefiční aukce jak v Domě umění, tak na internetu byly široce 
medializované – Český rozhlas, MF Dnes, Rovnost. Kromě internetového katalogu, který zaznamenal přes 4 
tisíce vstupů, se nám podařilo připravit 
i katalog tištěný. 

Děkujeme : Domu umění města Brna, firmám Kooperativa, Ekostavby, Hobas, DD plus, Jiřímu Slámovi, 
firmě Marcinčák z Mikulova, grafiku Michalu Zemanovi a editorovi Vítu Závodskému, panu Radku Pavlíčkovi 
z aukční síně 1. Art Consulting, Ing. Ireně Lakosilové a firmě Lakšmanna, s.r.o., Stáni Bártové a skautkám 
z 15. střediska Kompas, Žanetě Chaloupkové, Šárce Janíčkové, Janě Maděrové, Haně Konečné,  Michalu 
Tomaníčkovi, Olze a Lucii Pazderkovým,  Haně Chalupské, Petru Ledvinovi, Lucii Novákové, Světlaně 
Vlašínové, cimbálové muzice Veronica a všem ostatním, kteří se na přípravě a průběhu aukce podíleli ☺

Za pomoc a podporu děkujeme především všem výtvarníkům, bez jejichž dobré vůle 
a vstřícnosti by se aukce nemohla uskutečnit: Adamová Klára, Aubrechtová Pavla, Avanesian Garik, 
Balšán Václav, Baran Petr, Bartoš Michal, Blabolilová Marie, Brančovský Rudolf, Bružeňák Jan, Calabová 
Zlatka, Čechura Michal, Čermáček Petr, Daniel Petr, Deneš Miroslav, Dörfl František, Dostál Luděk, 
Filimonová Lucie, Filip Ivo, Filippovová Marie, Franta Karel, Halberštát Eduard, Havlík Vladimír, Havlová Jitka, 
Hladík Lukáš, Höhmová Zdena, Hochová Dagmar, Holík Karel, Houf Václav, Husák Milivoj, Chalupa Zdeněk, 



Chatrný Dalibor, Inochovský Oldřich, Jaroš Libor, Jemelková Jana, Jeřábek Josef, Jiránek Vladimír, Karpíšek 
Jan, Klimeš Svatopluk, Kosková Inge, Kostka Antonín, Krajíček Ivan, Krtička Jiří, Kučera Jindřich, Kučerová 
Alena, Kuklík Ladislav, Lamr Aleš, Langová–Vepřeková Hana, Maděryč Zbyněk, Macháček Zdeněk, Mach–
Koláčný Václav, Michálek Ondřej, Nestrojil Milan, Olešová Bohuslava, Ondráček Vít, Orlita Lukáš, Pažoutová 
Kateřina, Petrášková Dagmar, Pevný Jindřich, Pitřík Přemysl, Pospíšil Rostislav, Procházka Richard, Rajlich 
Jan, Rajlich Jan ml., Ročák Jiří, Ruszelák Josef, Růžičková Blanka, Rysová Hana, Samec Jan, Sanetrník Petr, 
Sivko Pavel, Slovák Jan, Smutný Oldřich, Sobotka Jiří, Sochorová Dagmar, Spěváček Jan, Steklík Jan, Sůra 
Jaroslav, Svoboda Jan, Sytař Jan, Šimorda Miroslav, Šnajdr Miroslav, Špaček Libor, Šperková Blanka, Šplíchal 
Zdeněk, Štěpánek Miroslav, Teplý Libor, Tuschnerová Inez, Vaňková Marie, Vaňourková Jana, Váradiová 
Markéta, Vicanová Martina, Votruba Jiří, Vršovský Květoslav, Zábojová Radka, Zábranský Vlastimil, Zoubek 
František, Zoubek Jasan, Zoubek Olbram, Ždímal Dušan, Ženatá Kamila a další, jejichž díla byla dražena 
v internetové části benefiční aukce.

Direct mailing
Ve snaze získat další prostředky na obnovu školních zahrad a zachovat tak dětem možnost být v kontaktu 
s přírodou,  jsme část brněnské veřejnosti oslovili formou direct mailingu. Celkem se nám podařilo získat 
okolo 50 tisíc korun. Děkujeme těm, kteří naši prosbu vyslyšeli:

Tamara Buganská, Petra Adámková, MUDr. Hana Baňochová, Jiřina Barnettová, Michal Bartík, Jiří 
Brandštetr, Antonín Brzobohatý, Ing. Miloslav Buchmayer, Jan Čermák, Jitka Davidová, Ing. Ivan Dejmal, 
MUDr. M. Doleželová, Vladimír Dunajský, Jarmila Dvořáková, František Faldyna, Milana Faltusová, Ing. 
Renáta Ferencová,  Marta  Frolíšková, Ing. Jiří Gabriel, MUDr. Hana Gavendová, Blahomil Grunda, Jiřina 
Gřegorčíková, Hana Haslbachová, Ivo Hodovský, Ing. Karel Holomek, Zuzana  Hrbková, MVDr. Bohumil 
Hunkes, Ing. Karel Jehlička, Ing. Rudolf Jílek, DrSc.,  Karel Kaczmar, PhDr. Helena Karasová, Světozora 
Karševová, RNDr. Eva Kočková, Ctirad Kohoutek, Bořivoj Kramář, Zlata Kubů, Radan Květ, Helga Lunetová, 
PhDr. Ludmila Marvanová, Ing. František Menšík, Jan Novák, MUDr. Pavel Novotný, Ing. Alexandr Podskalský, 
Růžena Polanská, Vladimír Ptáček,  Jaromír Ráb, Kamil Schutzner, Ing. arch. Vavřín Sklenář, Aleš Sumec, prof. 
PhDr. Miroslav Šimek, RNDr. Alena Španová,  Monika Šrolerová, MUDr. Blanka Urbánková, Karel Valoch, Doc.
PhDr.Vaňková, Naděžda  Velebová, Libuše Figurková, Ing. Lenka Žampachová.

Další akce ....
Na několika dalších akcích jsme se podíleli účastí nebo prezentací našich aktivit:  celoměstský Den pro 
stromy 17. října, Toulavý autobus, prezentace projektu moštárna Hostětín na celostátní konferenci nadací 
v Praze 23. května, prezentace nadace a projektu Vraťme dětem přírodu v brněnském Rotary klubu  a 
další…

  

III. MEDIÁLNÍ ODEZVA NAŠICH AKTIVIT

Počet mediálních ohlasů se v letošním roce oproti roku loňskému zvýšil. Nejvíce mediálních ohlasů 
připadá na akce pořádané přímo nadací pro veřejnost – týká se to EkoBiografu,  Brněnského stromu roku 
a benefiční aukce výtvarných děl. Dá se odhadnout, že jen počet vystoupení v Českém rozhlase Brno 
ředitelky nadace Jasny Flamikové bylo kolem 25, počet zpráv zveřejněných v médiích odhadujeme na 40. 
Za spolupráci děkujeme především redakci MF Dnes a Českému rozhlasu Brno.



IV. HOSPODAŘENÍ  NADACE  VERONICA 





 FINANČNÍ  ZPRÁVA  ZA  ROK  2006
Rozvaha:

AKTIVA Stav k 1.1.2006 v Kč Stav k 31.12.2006 v Kč
Stálá aktiva
Budovy, haly a stavby      3 542 568,03       3 542 568,03  
Oprávky k budovám, halám a stavbám –       492 811,80  –       613 271,40 
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          492 425,73  
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0 2 197 522,85
Majetkový podíl v ZD          72 106,20           72 106,20  
Ostatní dlouhodobý finanční majetek    29 001 152,66  27 342 471,22  
Stálá aktiva celkem    32 873 688,32    33 313 070,13  
Oběžná aktiva
Materiál na skladě – dřevo          40 624,00  0
Publikace Moravské krajiny            6 350,00             6 350,00  
Pokladna         64 804,50          12 830,00  
Bankovní účty      3 135 171,59 4 523 079,52  
Peníze na cestě 0 188,69
Ceniny 1 300,00                   600,00       
Odběratelé         345 756,22          484 367,00  
Zúčtovaní daní (DPH nadměrný odpočet) 0 343 421,15
Náklady příštích období 31,00                         0    
Příjmy příštích období         17 267,32  10 667,00  
Oběžná aktiva celkem    3 611 304,63  5 381 503,36  
Aktiva celkem       36 484 992,95     38 694 573,49  

PASIVA
Vlastní zdroje
Nadační jmění zapsané    31 354 593,00     31 354 593,00  
Nadační jmění nezapsané      0  1 689 000,00  
Ostatní jmění      1 719 758,04       1 719 758,04  
Fondy –    1 749 481,45  –    1 291 518,99
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku          862 334,30          991 123,55  
Nerozdělený  zisk z minulých let         771 762,46  0
Výsledek hospodaření 0         1 278 710,24
Vlastní zdroje celkem    32 958 966,35  35 741 665,84
Cizí zdroje
Dodavatelé          14 790,00  11 078,59  
Závazky – nadační příspěvky 0 22 000,00
Ostatní závazky 0 9 343,78
Zaměstnanci          35 210,00  20 828,00  
Ostatní závazky vůči zaměstnancům               0,00                0,00  
Zúčtování s institucemi SP a ZP 22 601,00           22 582,00  
Ostatní přímé daně            6 415,00             6 065,00  
Výdaje příštích období          11 267,32  4 667,00
Výnosy příštích období      3 435 743,28       2 851 743,28
Dohadné účty pasivní                      0    4 600,00    
Cizí zdroje celkem      3  526 026,60  2 952 907,65
Pasiva celkem    36 484 992,95    38 694 573,49



Náklady a výnosy organizace:
NÁKLADY Celkem v Kč
Kancelářské potřeby           13 248,50  
Spotřeba energie            9 955,50  
Cestovné 4 716,00  
Náklady na reprezentaci 33 286,50
Poštovné 25 373,00
Ostatní služby 78 077,93  
Telefony           22 703,00  
Audit           20 000,00  
Fotopráce, kopírování           296,00  
Tisk, grafické úpravy 38 620,00  
Semináře, vzdělávání           7 749,50   
Propagace 11 592,00  
Internet            5 440,00
Nájem 10 000,00  
Mzdové náklady včetně pojištění a stravenek a ost.sociálních nákladů 492 138,00  
Daň z nemovitostí            3 542,00  
Ostatní náklady–bankovní poplatky, zákonné pojištění zam., členské příspěvky, 123 325,65  
Odpisy dlouhodobého majetku – moštárna         120 459,60  
Prodané cenné papíry a podíly 4 093 718,80
Nadační příspěvky 15 000,00
Náklady celkem 5 129 241,98  
Hospodářský výsledek 1 278 710,24  
Obrat 6 407 952,22  

VÝNOSY Celkem
Tržby za vlastní výrobky – prodej dřeva 37 236,00
Tržby z nájmu moštovacích strojů a propagace 309 418,00
Tržby z prodeje služeb 302 617,00
Refundace nákladů 37 000,00
Tržby za zboží 600,00
Změna stavu zásob (dřevo) – 40 624,00  
Aktivace materiálu a zboží (dřevo) 40 624,00
Ostatní výnosy (úroky, zúčtování fondů, jiné výnosy)           46 918,18  
Tržby z prodeje cenných papírů a podílových listů 4 582 309,97
Výnosy z CP 597 817,07
Dary – výtěžek z aukce výtvarných děl 306 716,00  
Dary od individuálních dárců         53 530,00  
Dary od firemních dárců 128 790,00
Dotace od MČ Brno–střed 5 000,00  
Výnosy celkem      6 407 952,22  
Obrat 6 407 952,22

Náklady na správu nadace:
Náklady nadace za rok 2006 celkem 5 129 241,98
Prodané cenné papíry a podílové listy 4 093 718,80
Náklady na správu nadace po odečtení prodeje cenných papírů v Kč 1 035 523,18
v % k NJ 3,63 %
nadační příspěvky z vlastních zdrojů 15 000,00 
Zapsané nadační jmění k 31.12.2006      28 502 000,00 
Náklady nadace za rok 2006 celkem  v % k nadačnímu jmění 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 výše 30 % nadačního jmění 
k 31.12. běžného roku. Náklady související se správou nadace  činily v roce  2006 částku  1 035 523,18 Kč,  tj. 3,63 % 
ze zapsaného nadačního jmění k 31.12.2006 ve výši 28 502 000,– Kč, tudíž jsme toto pravidlo nepřekročili.  

Příloha k účetní závěrce
K bodu 1
Název a sídlo účetní jednotky:

Nadace Veronica
Panská 9
602 00 Brno
IČ: 44992742

Datum vzniku: 

Zapsaná dne 16. prosince 1998 v Nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 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 šíření myšlenek šetrného 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 využívány mimo jiné 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 myšlenky pozemkových spolků.

2) Nadace nepodporuje politické strany ani politické organizace.

K bodu 4
Ostatní činnosti účetní jednotky

Pořádání kulturních  společenských akcí.

K bodu 5
Složení správní rady a změny provedené v účetním období
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. Aleš Máchal, ekopedagog
 Rostislav Pospíšil, výtvarník



Dozorčí rada

Předseda:          JUDr. Ing. Martin Flora, Dr., právník
Členové:            PhDr. Nora Obrtelová, dramaturgyně ČT Brno
                          Doc. RNDr. Věra Spurná, DrSc., pedagog

V tomto účetním období nedošlo k žádným změnám ve složení správní a dozorčí rady Nadace Veronica.
Mgr. Jasna Flamiková – výkonná ředitelka pověřena SR k řízení nadace (po celý rok)

K bodu 6
Informace o zřizovateli 

Nadace Veronica byla založena 10. září 1992 významnými představiteli některých brněnských ekologických 
a kulturních kruhů s cílem získávat další zdroje na podporu ochrany přírody. Jejími zakladateli a prvními 
členy správní rady byli doc. Ing. Antonín Buček, CSc., doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.,  RNDr. Miroslav 
Kundrata, doc. Ing. Jan Lacina, CSc., doc. RNDr. Věra Spurná, DrSc., Ing. arch. Jarmila Kocourková, prof. RNDr. 
Hana Librová, CSc., a výtvarník Rostislav Pospíšil.

K bodu 7
Vklady do vlastního jmění

Dne 20. září 2006 byl na účet nadace připsán příspěvek NIF ve výši 1 689 000,– Kč. 

K 31. 12. 2006 byla tato částka uložena na účtu nadačního jmění č. 411 272/0800 vedeného u České 
spořitelny, a.s. Zápis navýšení nadačního jmění byl proveden 22. ledna 2007 do nadačního rejstříku 
vedeného u Krajského soudu v Brně.

Dne 1. 8. 2006 byly společností Pioneer Investments na žádost nadace zpětně odkoupeny podílové listy 
BFN ve výši 2 570 000,– Kč,  z těchto prostředků byl následně dne 22. září 2006 nadací koupen Sklad 
moštárny v Hostětíně za částku 2 566 820,– Kč.

Zápis o změně struktury nadačního jmění v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně byl 
proveden dne 22. ledna 2007.

Přehled složení vlastního jmění k 31. 12. 2006:

Nadační jmění 

Pozn.:  CP – zkratka pro cenné papíry

a) z prostředků Nadačního investičního fondu (převod z Fondu národního majetku ČR)

Podílové listy Pioneer Investments  Balancovaný fond nadací 6 837 180 – Kč
Portfolio CP Česká spořitelna, a.s. (komisionářská sml.) 19 098 000 – Kč
Nadační jmění NIF nezapsané                                                           1 689 000,– Kč
Mezisoučet peněžního jmění                                                         27 624 180,– Kč

b) nepeněžitý majetek zapsaný v nadačním jmění
nemovitosti zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Uherském
Hradišti pro okres Uherské Hradiště, 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, škody 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 
Hradišti pro okres Uherské Hradiště, 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.

c) nepeněžitý majetek z prostředků NIF nezapsaný v nadačním jmění
nemovitosti zapsané v Katastru nemovitostí vedeném  Katastrálním úřadem pro Zlínský 
kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod, pro okres Uherské Hradiště, obec Hostětín, k. ú. 
Hostětín na LV č. 38

- jako budova (sklad moštárny) bez č.p./č.e. na parcele č. 146,

- dvě zpevněné plochy (každá o rozloze 125 m2),

- rampa (o výměře 6,6 m2) stojící na parcele č. 8, LV č. 38

v  hodnotě stanovené znaleckým posudkem č.3067 – 79/06 Ladislava Kolaříka, znalce z oboru ekonomika, 
odvětví ceny a odhady nemovitostí, bytem Rudice čp. 210  celkem 2 566 820,– Kč

 
Mezisoučet nepeněžitého majetku         5 419 413,–  Kč

Nadační jmění celkem  (zapsané a nezapsané )                  33 043 593,–  Kč

Ostatní jmění  1 719 758,04 Kč

Vlastní jmění celkem                                                               34 763 351,04 Kč

K bodu 8
Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2006 

Rozvahovým dnem je 31. prosinec  2006.

K bodu 9
Použité účetní metody

Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 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 vedlejší náklady.
–     u majetku zapsaného v nadačním jmění je použit reprodukční odhad soudním znalcem.



Nehmotný majetek 

 –     dlouhodobý majetek, jehož  cena je vyšší než 60 000,– Kč, účtujeme v účtové skupině 01, dále pak   
 odepisujeme dle rovnoměrných daňových odpisů.

 –    dlouhodobý drobný majetek, jehož cena je od 7 000 – 60 000,–, Kč účtujeme sto procenty  přímo do 
 spotřeby jako zásoby na účty 518, dále evidujeme na účtu 018 až do vyřazení majetku.

Hmotný majetek

–    dlouhodobý majetek, jehož cena je vyšší než 40 000,– Kč,  účtujeme v 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 2006 na účtech 018, 028.

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek

Cenné papíry jsou oceněny pořizovací cenou, vedlejším nákladem je poplatek obchodníkovi s cennými 
papíry.

Zásoby – ocenění zboží je provedeno cenou pořízení, do které se nepromítají vedlejší náklady s pořízením. 
Účtování zásob je prováděno metodou B.

Nadační příspěvky  jsou účtovány na základě oboustranného podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku v celé výši na účet  911 Fondy a na vrub účtu 325 – Ostatní závazky. Platba nadačních příspěvků 
je prováděna následně po obdržení podepsané smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Část nadačních 
příspěvků  je poskytnuta na projekty, jejichž trvání je delší než 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 1. 1. následujícího roku do Fondů  analyticky rozdělených podle 
účelu.  Dárce určí účel daru variabilním symbolem. 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 držené 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 účtu 921 – Oceňovací 
rozdíly z přecenění majetku a závazků, takže neovlivňují hospodářský výsledek. Účty mají analytické členění 
podle jednotlivých CP.

 a)   Dlouhodobý finanční majetek

–  předpokládaná doba držení delší než jeden rok. 

–   na účtu 069 – podíly v ovládaných a řízených osobách je zaúčtován majetkový podíl v Zemědělském 
 družstvu 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 držené do splatnosti a  069 – Ostatní dlouhodobý finanční  
 majetek účtujeme úložky investované z nadačního jmění 

b)    Krátkodobý finanční majetek

–    předpokládaná doba držení kratší než jeden rok. Na účtu 253 – Dluhové cenné papíry k obchodování 
 nebylo v průběhu roku 2006 účtováno.  



Odpisování majetku

Odpisy majetku jsou prováděny jedenkrát ročně, vycházejí z daňových rovnoměrných odpisů dle § 26 
zákona o daních z příjmů. Odpisy majetku jsou zaúčtovány do hlavní činnosti nadace – nejsou uplatňovány 
v hospodářské činnosti.

Majetek (moštárna, studna)  je zařazen do odpisové skupiny č. 5,  sušírna ovoce je zařazena v odpisové 
skupině č.4. 

Postup tvorby a použití opravných položek

Opravné položky nebyly uplatněny. 

Postup tvorby a použití rezerv

Nebylo účtováno.

Vzájemné zúčtování

V roce 2006 byly vzájemným zúčtováním vypořádány závazky firmy Víno Marcinčák za propagaci na aukci 
výtvarných děl a Nadace Veronica za ochutnávku vín.

Metoda kursových rozdílů

V průběhu účetního období nebylo účtováno v cizí měně. K 31.12.2006 organizace nemá žádný 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 každoročně 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 okamžikem 
sestavení uzávěrky

Dne 20. září 2006 byl na účet nadace připsán příspěvek NIF ve výši 1 689 000,– Kč. 

K 31.12.2006 byla tato částka uložena na účtu nadačního jmění č. 411 272/0800 vedeného u ČS, a.s. Zápis 
navýšení nadačního jmění byl proveden 22. ledna 2007 do nadačního rejstříku vedeného u Krajského 
soudu v Brně.

Dne 1. 8. 2006 byly společností Pioneer Investments na žádost nadace zpětně odkoupeny podílové listy 
BFN ve výši 2 570 000,– Kč,  z těchto prostředků byl následně dne 22. září 2006 nadací koupen Sklad 
moštárny v Hostětíně za částku 2 566 820,– Kč.

Zápis o změně struktury nadačního jmění v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně byl 
proveden dne 22. ledna 2007.

Dne 27. prosince 2006 se nadace na vlastní žádost stala plátcem DPH.



K bodu 13

Účasti v obchodních společnostech

Nejsou.

Ostatní informace o propojení v organizačních jednotkách

Zemědělské družstvo Pitín

Nadace Veronica vlastní majetkový podíl v částce 72 tisíc 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 moštárny, byla investorem 
technického zhodnocení budovy v Hostětíně v majetku Nadace Veronica. Moštárna byla zkolaudována 
v roce 2002 a technické zhodnocení bylo na základě znaleckého posudku zapsáno do nadačního jmění 
Nadace Veronica. Moštárna je pronajímána ZO ČSOP Veronica za částku 84 000,–Kč ročně, tato částka je 
umořována z profinancovaných investic na stavbě moštárny.  Spotřebované energie v objektu moštárny 
jsou dále přeúčtovány nájemci.

Tradice Bílých Karpat, občanské sdružení

Nadace Veronica je jedním ze zakladatelů TBK,o.s.

Tradice Bílých Karpat, s.r.o.

-    jediným zakladatelem TBK, s.r.o. je Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat. 
Nadace Veronica pronajímala stroje na výrobu moštu TBK, s.r.o. po celý rok 2006.

K bodu 14

Přehled splatných závazků pojistného na  SP, ZP a daňových nedoplatků

Sociální zabezpečení:              16 164,– Kč

Zdravotní pojištění:                   6 418,– Kč

Daň ze závislé činnosti:             6 065,– Kč

Tyto  závazky byly vyrovnány během měsíce ledna 2007.
Daň z přidané hodnoty za 4. čtvrtletí 2006 byla vypořádána  v lednu 2007 nadměrným odpočtem
ve výši 343 422,– Kč.

K bodu 15

Informace o akciích a podílech

Nejsou.



K bodu 16

Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy

a) cenné papíry v nadačním jmění

Číslo 
účtu

Název CP
Počet ks PL         

k 31.12.2006
Aktuální  (tržní) cena 

k 31.12.2006

Akcie a fondy
069 003 Pioneer – Balancovaný fond nadací            6 688 037         6 843 199,46 Kč 
069 004 ESPA Fiducia (A)                54 969         5 467 766,43 Kč 
069 005 ISČS Trendbond               600 000            714 660,00 Kč 
069 006 ING Czech Bond (P DIS)                     672         1 053 541,44 Kč 
069 010 ESPA StockEurope–Emerging (V)                     145            779 060,35 Kč 
069 011 ESPA StockGlobal (V)                     424         1 009 374,40 Kč 
069 012 ING Czech Equity (P CAP)                221,94            782 149,33 Kč 
069 013 ESPA Český fond st.dluh. (A)                  5 615            561 443,85 Kč 
069 014 ESPA Bond danubia (V)                     307         1 007 122,71 Kč 
069 017 ESPA StockEurope – Property CZK                    54       478 037,16 Kč
069 018 ESPA Český fond pen.trhu (V)             17 633    1 898 368,78 Kč
 Dluhopisy  (nominální hodnota v Kč)   
063 001 Voralrl Land HypoBank            2 000 000         2 007 493,15 Kč 
063 002 EUROSTOXX 08               600 000            677 207,47 Kč 
063 003 ČEZ 0,00/09            1 000 000            938 500,00 Kč 
069 007 AIG SUNAMERICA            1 150 000         1 158 906,75 Kč 
063 015 ČS VAR 15            2 000 000         2 018 100,00 Kč 
Celkem      27 394 931,28 Kč 

b) Cenné papíry z ostatního majetku Nadace Veronica

Číslo 
účtu

Název CP
Počet ks PL

k 31.12.2006
Aktuální tržní) cena  

k 31.12.2006

069 019 Pioneer – BFN – ostatní majetek 97 892 100 163,09 Kč

K bodu 17 

Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let

Nemáme.

K bodu 18

Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou

Nemáme.

K bodu 19 

Celková výše závazků neobsažených v rozvaze

Nejsou.



K bodu 20

Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmu

Výkaz zisku a ztráty  v tis. Kč Hlavní činnost Hosp.čin. Celkem
Náklady                     
Spotřebované nákupy celkem        18 5 23
Služby celkem          211 47 258
Osobní náklady celkem         435 57 492
Daně a poplatky celkem         3 0 3

Ostatní náklady celkem         100 13 113

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem    4214 0 4214

Poskytnuté příspěvky celkem (NP, čl. přísp.)        26 0 26

Daň z příjmů celkem         0 0   0
Náklady celkem          5007 122 5 129

Výnosy           
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem        340 347 687
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem      –41 0 –41
Aktivace celkem         41 0 41
Ostatní výnosy celkem         47 0 47
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem    5 140   40 5 180
Přijaté příspěvky celkem         489 0 489
Provozní dotace celkem         5 0 5
Výnosy celkem          6021 387 6 408
Výsledek hospodaření před zdaněním      1014 265 1 279
Výsledek hospodaření po zdanění        1 014 265 1 279

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 31.12.2006 2
 z toho na rodičovské dovolené 0
Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti k  31.12.2006 0
Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce za rok 2006 celkem 5
Počet osob na civilní službě k  31.12.2006 0
Počet dobrovolníků k  31.12.2006 19
Osobní náklady celkem Kč
 z toho hrubé mzdy          352 378,– Kč
            náklady na civilní službu 0 Kč
            náklady na dobrovolníka 0 Kč
            sociální a zdravotní pojištění           108 844,–Kč
            Stravenky a ostatní sociální náklady             30 916,–Kč 



K bodu 22

Odměny a funkční požitky 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 a DR apod.)

K bodu 23

Účasti členů správní a dozorčí rady a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní 
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní 
vztahy

Předseda správní rady Nadace Veronica RNDr. Miroslav Kundrata je zároveň ředitelem Nadace Partnerství.

K bodu 24

Další majetková plnění členům SR a DR

Členům SR a DR, včetně bývalých nebyly poskytnuty během účetního období žádné zálohy ani úvěry. 
Taktéž Nadace Veronica nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet jakožto 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 2003 byl základ daně snížen o 255 922,– Kč, přičemž 202 151,10 Kč bylo použito na financování 
hlavní ztrátové činnosti a částka 53 770,90 bude vypořádána v dalším období na pokrytí administrativních 
nákladů organizace.

V roce 2004 činila daňová úleva 253 064,– Kč. V témže roce bylo použito na financování režijních nákladů 
42 974,–Kč. Zůstatek ve výši 210 090,– Kč byl použitý  na financování hlavní ztrátové činnosti v roce 2006.

V roce 2005 byl daňový základ  292 538,26 Kč. Z toho byla částka 144 959,90 použitá na financování hlavní 
ztrátové činnosti v roce 2006.  Zůstatek ve výši 147 578,36 bude použit v roce 2007 na financování vlastních 
nadačních příspěvků a pokrytí režijních nákladů organizace.

V roce 2006 činí  daňový základ 264 965,– Kč

K bodu 27

Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období

Dne 27. 12. 2006 se nadace na vlastní žádost stala plátcem DPH. Jiné změny nenastaly.



K bodu 28

Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty

Rozvaha

a) aktiva

Stavby – 3 542 000,- Kč – moštárna v k.ú. Hostětín je pronajata ZO ČSOP Veronica na dobu neurčitou. 
Moštárna s přilehlými pozemky je zapsána v nadačním jmění, její ocenění soudním znalcem bylo však nižší 
než skutečně proinvestované náklady – v Nadačním jmění je zapsána v částce 2 320 693,– Kč.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – 300 tis. Kč – technologické zařízení moštárny

Pozemky  – 492 000,- 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 vyšší než 
cena kupní. V nadačním jmění jsou pozemky zaregistrovány dle znaleckého ocenění.

V roce 2006 odkoupila nadace od původních vlastníků tři pozemky v  Černovickém hájku v k.ú. Brněnské 
Ivanovice  za kupní cenu  21 000,– Kč.

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – v roce 2006 koupila nadace Sklad moštárny v Hostětíně 
včetně dvou zpevněných ploch a rampy za cenu souhlasnou s oceněním soudního znalce ve výši

 2 566 820,– Kč včetně DPH.  Ve stejné výši byl Sklad zapsaný v lednu 2007 do nadačního jmění. Kolaudační 
rozhodnutí bylo vydáno v únoru 2007.

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

–   27 242 tis. Kč – majetkové dlouhodobé cenné papíry investované v nadačním jmění, podrobný přehled 
 viz bod 16., 

– 100 tis. Kč – ostatní finanční majetek

Oprávky ke stavbám mínus 613 tis. Kč

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku mínus 21 tis. Kč 

Zboží na skladě – 6 tis. Kč – publikace Moravské krajiny

Odběratelé – 484 tis. Kč 

Příjmy příštích období  – 5 tis. Kč. – refundace energie v objektu Hostětín
   –  6 tis. Kč – výplata kuponu ČS EUROSTOXX

b) pasiva

Vlastní jmění – 34 763 tis.  Kč – nadační jmění a ostatní jmění nadace z toho:

- nadační jmění zapsané vlastní      2 852 593,– Kč
- nadační jmění zapsané NIF        28 502 000,– Kč
- nadační jmění nezapsané NIF      1 689 000,– Kč
- ostatní jmění                                 1 719 758,– Kč

Fondy celkem  mínus  1 291 tis. Kč  z toho:

–  fond Hostětín                                                   301 523Kč
–  fond na nadační příspěvky  a režii ze zisku    291 100 Kč
–  fond na zvýšení nadačního jmění                     80 500 Kč
– fond vkladu do nadačního jmění               – 2 852 593 Kč
–  fond Karpatský les                                            11 257 Kč



–  fond Černovický hájek                                   280 293 Kč

–  fond louky na Vysočině                                   41 262 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 Šorm                                                      300 000 Kč
–  fond VIA                                                        200 000 Kč
–  fond Divadlo                                                      7 962 Kč

Finanční prostředky ve fondech tvoří nespotřebované dary firem a individuálních dárců na konkrétní účel 
a zůstatek z výtěžku  aukcí, kromě fondu vkladu do nadačního jmění – výše zápisu moštárny do nadačního 
jmění.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku  – 991 tis. Kč – rozdíl mezi kupní cenou finančního majetku  a jeho 
aktuálním oceněním k 31.12.2006. V roce 2006 dosáhl výnos portfolia v ČS  až  5,17 %.

Výdaje příštích období – 5 tis. Kč – náklady na el.energii roku 2006 refundované v roce 2007.

Výnosy příštích období jsou členěny analyticky:

 – 2 789 tis. Kč – zůstatek proinvestované částky na budově moštárny v Hostětíně. Investorem stavby byla 
ZO ČSOP Veronica. Zkolaudovaná  stavba je majetkem Nadace Veronica, ZO ČSOP Veronica je nájemce 
moštárny. Ročně se z  proinvestované částky umořuje 84 tis. Kč jako nájem za využívání moštárny.

– 63 tis. Kč – příspěvky od individuálních dárců určené na činnost nadace v dalším období

Výkaz zisku a ztráty

a) náklady

V roce 2006 dosáhly celkové náklady nadace výše 5 129 tis. Kč, z toho:

Materiálové náklady                    13 tis. Kč 
Spotřeba energie                          10 tis. Kč 

Služby celkem  256 tis. Kč,  z toho:

–  cestovné                                        5 tis. Kč
–  náklady na reprezentaci              33 tis. Kč
–  poštovné                                      25 tis. Kč
–  telefony                                       23 tis. Kč
–  internet                                        5 tis. Kč
–  nájem                                          10 tis. Kč
–  tisk, grafické úpravy                  39 tis. Kč
–  účetnictví a audit                         20 tis. Kč
–  vzdělávání pracovníků                8 tis. Kč
–  propagace, inzerce                      12 tis. Kč
–  ostatní služby                              78 tis. Kč

Osobní náklady  492 tis. Kč

- mzdové náklady zaměstnanců, včetně sociálního a zdravotního pojištění a stravenek

Daň z nemovitosti  3 tis. Kč

- moštárna a pozemky v k.ú. Hostětín a Pitín

Ostatní náklady  123 tis. Kč

- poplatek za správu portfolia CP, členské příspěvky, bankovní poplatky, zákonné pojištění  zaměstnanců

Odpisy  120 tis. Kč

- odpisy budovy Moštárny v Hostětíně



Prodané cenné papíry a podíly  4 094 tis.Kč, z toho:    

–  Orco                                          290 830,50 Kč
–  Espa Fiducia – A                   371 304,00 Kč
–  Český Telecom                          270 200,00 Kč
–  DBLCI MR Commodity            603 900,00 Kč
–  PL BFN                                   2 557 484,30 Kč

Nadační příspěvek    15 tis. Kč 

- udělený z výnosů projektu Ekofilm

b) výnosy

V roce 2006 získala nadace celkové výnosy  ve  výši  6 408 tis. Kč, z toho: 

Tržby celkem 687 tis.Kč v členění:

–  za vlastní výrobky                                     37 tis. Kč
–  za pronájem strojů na výrobu moštu       250 tis. Kč
–  za reklamu firmám                                    59 tis. Kč
–  za pronájem pozemků                             100 tis. Kč
–  za přípravu akcí pro jiné organizace         72 tis. Kč     
–  refundace nákladů PS                                37 tis. Kč 
–  umoření nájmu moštárny                          84 tis. Kč 
–  ostatní poskytnuté služby                          48 tis. Kč

Změna stavu zásob a aktivace materiálu

Dřevo (kulatina) v hodnotě 41 tis. Kč bylo použito na stavbu Skladu  moštárny v Hostětíně

–  snížení vlastních zásob
–  zvýšení hodnoty majetku

Úroky  22 tis. Kč – úroky z peněžních prostředků uložených na bankovních účtech a v nadačním jmění (CP)

Zúčtování fondů 21 tis. Kč – pozemky zakoupené v roce 2006  z Fondu Černovický hájek 

Jiné ostatní výnosy   4 tis. Kč – prodej katalogů a plakátů  k aukci na podporu Přírodních školních                      
                zahrad

Tržby z prodeje cenných papírů a podílových listů    4 582 tis. Kč  

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  598 tis. Kč v členění:

–     PL BFN                            260 tis. Kč
–     portfolio v ČS                   298 tis. Kč
–     ostatní majetek v CP           40 tis. Kč

Přijaté příspěvky 489 tis. Kč, z toho:

–     individuální dárci                 53 tis. Kč
–     firemní dárci                      129 tis. Kč
–     dary umělců                       307 tis. Kč

Dotace 5 tis. Kč – od MČ Brno–střed na pronájem sálu pro Ekofilm



Výsledek hospodaření nadace podle činností a zakázek za rok 2006

Činnost Zakázka Výnosy Náklady celkem HV

010
Režie 

organizace

100 úroky, bankovní poplatky,atd. 56 205,21 3 305,00 52 900,21

115 režie bez zařazení k projektům 21 600,00 329043,11 –  307 443,11

3000
účel daru neuveden–na činnost 

nadace
47 460,00 47 460,00 –

Režie celkem 125 265,21 379 808,11 –  254 542,90

030 Fundraising

3444 Přírodní zahrady 74 620,00 41 357,09 33 262,91

3555 Dary FO a firem na Černovický hájek 1 000,00 1 000,00 –

3666 Dary na Karpatský les 400,00 – 400,00

3888
Dary FO a firem na louky na 

Vysočině
15 240,00 6 223,10 9 016,90

Fundraising celkem 91 260,00 48 580,19 42 679,81

040 Nadační jmění 400 Výnosy z nadačního jmění 5 146 240,01 4 199 258,79 946 981,22

050 Hostětín
500 Moštárna v Hostětítně 445 612,00 240 911,10 204 700,90

501 Sklad moštárny v Hostětíně 40 624,00 – 40 624,00

Hostětín celkem 486 236,00 240 911,10 245 324,90

060
Projekty

607 Ekofilm 85 002,00 85 002,00 –

608 Dotace MČ Brno–střed na Ekofilm 5 000,00 5 000,00 –

609 Brněnský strom roku 56 615,00 56 615,00 –

066 606 Příspěvek ÚVR ČSOP na PS Veronica 37 000,00 37 000,00 –

Projekty celkem 183 617,00 183 617,00 –
090

Aukce
0900 Příspěvky na Karpatský les 100,00 100,00 –

093 0903 Aukce Vysočina 6 200,00 5 000,00 1 200,00
094 0904 Aukce Přírodní zahrady 369 034,00 71 966,79 297 067,21

 Aukce celkem 375 334,00 77 066,79 298 267,21

Nadace Veronica celkem                                                       6 407 952,22     5 129 241,98        1 278 710,24

* Ztráta činnosti 010 – Režie organizace byla v roce 2006 pokryta v plné výši z výnosů CP za rok 2006



Přehled fondů

Zakázka
Číslo účtu 

(fondu)
Název fondu

Počáteční 
stav 

k1.1.2006

Čerpání z 
fondu v roce 

2006

Převod do fondu 
(přírůstek za rok 

2006)

Stav fondů                 
k 1.1.2007

500 Moštárna v Hostětítně
911 001 Fond Hostětín 301 523,40 – *     245 324,90 546 848,30501 Sklad moštárny v 

Hostětíně

 911 002
Fond na jiné NP a 

režii ze zisku
291 100,11 – *    302 438,32 593 538,43

  911 003 Fond na zvýšení NJ 78 300,00 – 2 200,00 80 500,00

400 Výnosy z nadačního jmění 911 004 Fond projekty NIF 443 000,00 443 000,00 *     390 000,00 390 000,00
  911 005 Fond vkladu do NJ –2 852 593,00 – – –2 852 593,00

Dary na Karpatský les
911 010 Fond Karpatský les 11 256,70 – *   400,00 11 656,70

Příspěvky na Karpatský les
Dary FO a firem na 
Černovický hájek 911 020

Fond Černovický 
hájek

323 293,80 43 000,00 – 280 293,80
Aukce Černovický hájek
Dary FO a firem na louky 
na Vysočině 911 030

Fond Louky na 
Vysočině

371 262,00 330 000,00 *       10 216,90 51 478,90
Aukce Vysočina

Přírodní zahrady
911 040

Fond Přírodní 
zahrady

– – *     330 330,12 330 330,12
Aukce Přírodní zahrady

  911 050 Fond Wilsonův les 40 000,00 – – 40 000,00

  911 060
Fond na ekolog.

publikace
300,00 – – 300,00

  911 070 Fond pro netopýry 1 876,00 – – 1 876,00

  911 080 Fond stromy 5 000,00 – – 5 000,00

  911 081 Fond Šorm – – 300 000,00 300 000,00

  911 082 Fond VIA – – 200 000,00 200 000,00

  911 090 Fond Divadlo 7 962,00 – – 7 962,00

 Kontrolní součet     *  1 278 710,24     

*Součet čísel v podbarvených políčkách dává HV za rok 2006 

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006

Výnosy z moštárny Hostětín – na převod do Fondu Hostětín                                          245 324,90 Kč
Výnosy z Nadačního jmění   – na převod do Fondu na jiné NP a režii ze zisku              302 438,32 Kč
                                                       –  na převod do Fondu Projekty NIF  2007                        390 000,00 Kč
Výnosy z příspěvků na Karpatský les – na převod do Fondu Karpatský les                       400,00 Kč
Výnosy z příspěvků Louky na Vysočině – na převod do Fondu Louky na Vysočině     10 216,90 Kč
Výnosy z aukce a příspěvků na Přírodní zahrady – na převod do Fondu Přír.zahrady 330 330,12 Kč
Celkem                                                                                                                         1 278 710,24 Kč            
                                            

K bodu  29    

Přehled přijatých darů

V roce 2006 přijala nadace dary  v celkové výši 489 036 Kč, z toho:

–    od individuálních dárců                                               53 530 Kč, 
–    od firem                                                                      128 790 Kč,
–    od umělců na podporu Přírodních školních zahrad    306 716 Kč.

Přehled individuálních dárců s poděkováním je uvedený v II. kapitole – B.Vlastní činnost nadace.



Firemní dárci

AVES PLUS, s.r.o.,                          20.000,– 
Nadace Altego                                   8.000,–
Jihomoravska plynárenská, a.s.      20.000,–
Kovovýroba Hoffmann                     20.000,–        
DD PLUS, s.r.o.                               10.000,–        
Brand Brothers, s.r.o.                        5.790,–        
Petr Kučera, Ekologická dílna Brno  5.000,–        
Ing. Jiří Sláma                                 10.000,–        
A&CE Group, s.r.o.                         30.000,–        

        
K bodu 30

Přehled udělených nadačních příspěvků

V roce 2006 udělila nadace nadační příspěvky v celkové výši  810 000 Kč, z toho:

–  nadační příspěvky z prostředků NIF                          443 000 Kč
–  nadační příspěvky z Fondu Louky na Vysočině       330 000 Kč
–  nadační příspěvek z Fondu Černovický hájek       22 000 Kč
–  nadační příspěvek  z výnosů projektu Ekofilm        15 000 Kč
Podrobný přehled udělených nadačních příspěvků je uvedený v  II.kapitole – A.Grantová činnost

K bodu 31

Přehled o veřejných sbírkách

Nadace v roce 2006 nepořádala veřejnou sbírku.

K bodu 32

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

Výsledek hospodaření účetního období roku 2005 ve výši 771 762,46 Kč byl po schválení účetní závěrky 
správní radou dne 23. 6. 2006 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 2006                              470 239, 06  Kč

K bodu 33

Další informace a informace vyžadované 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 výše 30% 
nadačního jmění k 31. 12. běžného roku. Náklady související se správou nadace (bez nákladů na prodej 
CP dosáhly  v roce 2006 výše 1 035 523,18 Kč, tj. 3,63 % ze zapsaného nadačního jmění, které činí 28 502 
000,– Kč.

K bodu 34

Okamžik sestavení účetní závěrky

Účetní závěrka za účetní období 1.1. 2006 – 31.12. 2006 byla sestavena ke dni 31.12. 2006.



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 použití

 Rok  2002 Rok  2003 Rok  2004 Rok 2005 Rok 2006

Převod z FNM do nadačního 
jmění
Datum 2.4.2002 20.3.2003 2.12.2004 – 20.9.2006

Částka v Kč 13 090 000 4 392 000 7 706 000 – 1 689 000

Datum 17.12.2003 –

Částka v Kč 3 314 000,00 –

Nadační jmění – část NIF 
celkem

13 090 000 20 796 000 28 502 000 28 502 000
30 191 000

 

Výnosy z nadačního jmění 
– část NIF za kalendářní rok

248 152,87 423 638,47 670 953,38 516 337,76 565 709,90

Použití výnosů 
z předchodzího roku

Poznámka:

Poskytnuté nadační 
příspěvky

198 563,00 340 140,00 536 800,00 443 000,00

Administrativní náklady 49 589,87 83 498,50 134 153,38

Kontrolní součet 248 152,87 423 638,50 670 953,38

% poskytnutých nadačních 
příspěvků

80 % 80 % 80 % 85,8 %

Za období 2002 – 2006 obdržela nadace příspěvky z FNM v celkové výši 30 191 000,– Kč.
Od roku 2002 do roku 2006  bylo dosaženo celkových výnosů z nadačního jmění –část NIF
ve výši 2 424 792,38 Kč

Tyto prostředky byly použity v souladu se smlouvou s FNM v poměru  80% nadační příspěvky,
20% administrativní náklady. 
Poznámka: Od roku 2006 se na NP z NIF rozděluje částka určená výpočtem.
Pro rok 2006 byla vypočtena částka 366 250,70 Kč. Nadace tedy rozdělila na NP z NIF
o 76 749,30 Kč víc.

Částka z výnosů NJ z NIF, která musí být rozdělena na nadační příspěvky v otevřeném 
grantovém řízení podle pravidel NIF v roce 2007  činí  389 463,90 Kč

a je vypočítána podle stanoveného vzorce:
0,5 x  (PRIBID k 3.1. 2006 + PRIBID k 30.12.2006) /2 x registrovaná výše příspěvku z NIF v NJ/100



Uložení nadačního jmění – část NIF k 31.12. daného roku

Uložení Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006
Bank.účet České spoř.,a.s. 
č.411272/0800

13 090 000,00 1 478 042,48 7 400 469,04 948 129,61 963 647,90

Bank. Účet České spoř.,a.s.          
č.994404–0449155002/0800

3 314 000,00 – –
–

Dluhopisové fondy                          
(v pořizovacích cenách)

Podílové listy Pioneer Investments  
BFN v pořiz. ceně

6 090 000,00 9 404 000,00 9 404 000,00 6 833 999,04

ISČS Trendbond 1 550 000,00 646 127,49 646 127,49 646 127,49

ESPA Český fonst.dluh.(A) 574 919,85 574 919,85 574 919,85

ESPA FIDUCIA (A) 3 999 837,56 3 999 837,56 6 029 747,78 6 029 747,78

ING Czech Bond (P DIS) 1 098 834,24 1 098 834,24 1 098 834,24 1 098 834,24

Dluhopisy                                             
(v pořizovacích cenách)

VOLKSWAGEN FIN VW 1 129 896,40 – –
–

Voralrl Land HypoBk 2 020 460,26 2 020 460,26 2 020 460,26

ČEZ 0,00/09 816 226,00 816 226,00 816 226,00

ČS EUROSTOXX 589 092,67 589 092,67 589 092,67

AIG SUNAMERICA 2 135 389,32 1 149 290,32 1 149 290,32 1 149 290,32

DBLCI MR 603 900,00 0

ČS VAR 15 2 000 000,00 2 000 000,00

Akciové fondy                                    
(v pořizovacích cenách)

ING CzechEquity (P CAP) 209 998,81 449 997,26 449 997,26

ESPA StockGlobal (V) 534 855,98 794 509,88 794 509,88

ESPA StockEurope–Emerging (V) 57 887,78 393 300,02 393 300,02

ESPA StockEurope–Property CZK 394 754,04

ESPA Český fond pen.trhu (V) 1 871 919,28

ESPA BD Danub 997 353,97 997 353,97

Český telecom 270 200,00 0

ORCO 290 830,50 0

Nemovitost – Sklad moštárny 
v Hostětíně

2 566 820,00

Celkem 13 090 000,00 20 796 000,00 28 502 000,00 28 502 000,00  30 191 000,00



Výnosy z nadačního jmění z NIF za rok 2006 

Datum Text Částka
10. 1.2006 Výplata kuponu dluhopisu AIG SUNAMERICA FRN 10 286,11 Kč

2. 2.2006 Vyplata kuponu dluhopisu ČS EUROSTOXX 1 766,67 Kč

27.3.2006 Výplata kuponu DBLCI MR COMMODITY 1 794,83 Kč

11.4.2006 BFN 51,54 Kč

11.4.2006 Dividenda BFN 219 500,13 Kč

16.5.2006 Výplata kuponu ČS VAR/15 29 060,60 Kč

2.6.2006 Vyplata dividendy ORCO 1 959,65 Kč

2 .6.2006 Výplata dividendy ES CS FD ST DL–A 16 845,00 Kč

27. 6.2006 Výplata kuponu DBLCI MR COMMODITY 1 748,00 Kč

10. 7.2006 Výplata kuponu AIG SUNAMERICA FRN 13 356,29 Kč

27. 9.2006 Výplata kuponu dluhopisu DBLCI MR COMMODITY 2 024,00 Kč

6.10.2006 Výplata dividendy ES FIDUCIA–A 120 931,80 Kč

16.11.2006 Výplata kuponu ČS VAR 15 27 089,00 Kč

18.12.2006 Výplata kupónu Vorhyp 3,25% 2007 65 000,00 Kč

28.12.2006 Výplata kupónu DBLCI MR Commodity 2 487,33 Kč

31.12.2006 Adekvátní část výnostu 2006 – EUROSTOXX 4 233,33 Kč

31.12.2006 Adekvátní část zisku 2006 – EUROSTOXX 2 927,33 Kč

31.12.2006 Adekvátní část zisku za rok 2006 – dluhopis Vorh 1 802,00 Kč

31.12.2006 Adekvátní část zisku za rok 2006 – dluhopis ČEZ 34 845,46 Kč

Celkem  557 709,07 Kč

Úroky z účtu 411 272/0800 vedeného v ČS,a.s. dosáhli v roce 2006 výši 8 000,83 Kč.
Výnosy z nadačního jmění z NIF za rok 2006 činí celkem 565 709,90 Kč 

Užití výnosů z nadačního jmění NIF v roce 2006 (dosažených za rok 2005)

Výnosy z NJ za rok 2005 celkem:                                                         516 337,76 Kč
Z toho nadační příspěvky z NIF poskytnuté třetím osobám      443 000,00 Kč , tj. 85,8 %
Zbývající částka ve výši 73 337,76 Kč (14,2 %) byla použita na hlavní činnost organizace v souladu
se statutem.



Nadační příspěvky udělené v roce 2006 z výnosů majetku z NIF  dosažených za rok 2005

Číslo 
smlouvy

Datum
Číslo 

NP
Název Příjemce NP

Udělená 
částka

272006 9.3.2006 6NP001
NP „Veřejná přírodní zahrada – člověk 
v městské krajině, prostor k setkávání“

Občanské sdružení
SMRK

10 000,00 Kč

12006 9.3.2006 6NP002 NP „Návrat života do krajiny“ Hnutí DUHA – Přátelé Země 11 000,00 Kč

32006 14.3.2006 6NP003
NP „K trvalé udržitelnosti 

s územním plánem“
NESEHNUTÍ 

Brno
15 500,00 Kč

42006 14.3.2006 6NP004
NP „Zvláště chráněná území 

v Biosférické rezervaci Dolní Morava“
Malovaný kraj 15 000,00 Kč

62006 14.3.2006 6NP005
NP „Školka starých odrůd ovocných stromů a 

ohrož. dřevin Moravského krasu“
ZO ČSOP 
Ponikva

10 000,00 Kč

132006 14.3.2006 6NP006
NP „ Obnova stávajících ohrad 
pro koně na ekologické farmě

Sdružení pěstounských rodin 15 000,00 Kč

112006 14.3.2006 6NP007
NP 

„Šance pro draha“
VAVÁKY – Společnost pro 

oživení venkova
10 000,00 Kč

152006 15.3.2006 6NP008 NP „Škola skutečně v přírodě“ Eko–infocentrum Ostrava 3 000,00 Kč

182006 15.3.2006 6NP009
NP „Vzdělávání pracovníků 

ekologické výchovy“
Ekocentrum 

Brno
5 000,00 Kč

192006 15.3.2006 6NP010
NP „Bílá místa na mapě ČR – 
Babí léto ve Zlatých horách“

ZŠ 
Uherský Brod

7 000,00 Kč

202006 15.3.2006 6NP011
NP „Říčka 2006, Studentský výzkum čistoty 

vodního toku“
Lipka–školské zařízení pro env.

vzdělávání
5 000,00 Kč

212006 15.3.2006 6NP012
NP „Mapování studánek 

a pramenů v okrese Jihlava – II.část“
ČSOP 59/11 
ZO Jihlava

8 000,00 Kč

232006 15.3.2006 6NP013
NP „Realizace ekologického výukového 

programu „Kamarádi zvířátka“ na  ZŠ
ČSOP 22/07 

ZO Libosváry
3 000,00 Kč

312006 15.3.2006 6NP014
NP „Přírodní učebna na školní zahradě ZŠ a 

MŠ Nové Veselí, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ 

Nové Veselí
6 000,00 Kč

22006 15.3.2006 6NP015
NP 

„Ekoplakát“
SDRUŽENÍ  BIENÁLE BRNO 6 000,00 Kč

92006 15.3.2006 6NP016
NP „Olomoucký BIOklub–pomoc 

ekozemědělcům s prodejem „ze dvora“
Hnutí DUHA 

Olomouc
10 000,00 Kč

102006 15.3.2006 6NP017
NP „Rozvojový projekt 

pro pozemkový spolek Sagittaria“
Sagittaria – sdruž. pro ochr. 

přírody.střední Moravy
10 000,00 Kč

222006 15.3.2006 6NP018
NP  „Podpora individuálního 

dárcovství Ekocentra“
ZO ČSOP

 Ekocentrum Čtyřlístek
3 000,00 Kč

262006 15.3.2006 6NP019 NP „Revitalizace školní zahrady ZŠ ZŠ a MŠ Žatčany 5 000,00 Kč

82006 16.3.2006 6NP020 NP „Oživené kameny a voda“ Sdružení Renesance krajiny 10 000,00 Kč

122006 16.3.2006 6NP021
NP „Zatracená místa,

 sochařsko–architektonické sympozium“
OS 

Za starou Ostravu
10 000,00 Kč

Poznámka:
Nadační příspěvek 6NP21 OS Za starou Ostravu 

vrátilo, sochařské sympozium se nekonalo
–10 000,00 Kč

302006 16.3.2006 6NP022 NP „Učebna v přírodě“ ZŠ Kostelec u Holešova 8 000,00 Kč

72006 17.3.2006 6NP023
NP „Zapojení veřejnosti do péče
 o bělokarpatské louky a krajinu“

Základní článek Hnutí 
Brontosaurus–Mařatice

5 000,00 Kč

292006 20.3.2006 6NP024
NP „Výstava 

„Staré a památné stromy Chrudimska“
OS Altus 4 000,00 Kč

52006 23.3.2006 6NP025
NP „Ekologická poradna Veronica–

Zelený telefon města Brna „
ZO ČSOP 
Veronica

12 500,00 Kč

162006 23.3.2006 6NP026
NP „Ekovýchovné programy 

pro střední školy“
Ekocentrum Iris  

při 61/RS ČSOP RS Iris
5 000,00 Kč



252006 23.3.2006 6NP027
NP „Literatura a pomůcky pro ekologickou 

výchovu v rámci skautského oddílu“
Junák–svaz skautů a skautek 

ČR, KOMPAS
1 000,00 Kč

142006 29.3.2006 6NP028
NP „Pořádání výstav 

v Domě ochránců přírody v Brně“
ZO ČSOP Veronica 20 000,00 Kč

282006 29.3.2006 6NP029
NP „Vyznačení trasy „Okolo 

Nevšové“ v terénu“
ČSOP – 57/04 

ZO Slavičín
4 000,00 Kč

242006 24.4.2006 6NP030 NP „Třídíš, třídím, třídíme! „ Ekocentrum Blansko 8 000,00 Kč

172006 24.4.2006 6NP031 NP „Člověk a jeho vztah k přírodě“ ZŠ 5 000,00 Kč

332006 16.6.2006 6NP033
NP na „Rozhledna Výhon – 

projektová dokumentace stavby“
Sdružení Židlochovice 25 000,00 Kč

342006 10.8.2006 6NP034
NP „Oprava a údržba stanovišť

 pro užovku stromovou v lokalitě Šobes“
ZO ČSOP Veronica 20 000,00 Kč

352006 10.8.2006 6NP035
NP „Informační tabule u poutní kaple sv.Maří 

Magdaleny v obci Chelčice
Roman Kinkor 5 000,00 Kč

362006 10.8.2006 6NP036
NP „Přeměna lokality Kříb 

na parkovou a oddychovou zónu“
Ekoton, 

obč.sdružení
20 000,00 Kč

422006 10.8.2006 6NP037
NP „Zdravé potraviny 

– zdravá Vysočina“
Ekoinfocentrum – ZO ČSOP 

59/12
5 000,00 Kč

452006 10.8.2006 6NP038 NP „Zvonci a Zvonečci“ ZČ Hnutí Brontosaurus 3 900,00 Kč

462006 10.8.2006 6NP039 NP „Vytvoření inf.panelu ...“ Ing. Čestmít Vitner 3 000,00 Kč

472006 10.8.2006 6NP040
NP „Vybudování učebny 

v přírodě – pergoly“
ZŠ Záhorovice, 

okres Uh.Hradiště, př.o.
10 000,00 Kč

502006 10.8.2006 6NP041
NP „Živé jezírko 

v zahradě“
Ekocentrum IRIS 
při 61/RS ČSOP

7 600,00 Kč

512006 10.8.2006 6NP042
NP“Expozice o tradičním 
hospodaření na Těšínsku“

Společnost 
Život na venkově“

5 000,00 Kč

522006 10.8.2006 6NP043 NP „Přírodní zahrada základní školy“ ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. 7 500,00 Kč

532006 10.8.2006 6NP044 NP „ Rozšíření vodního ekosystému“ ZO ĆSOP HANÁ 61/06 10 000,00 Kč

542006 10.8.2006 6NP045 NP „Jezírko“ OS Zezule 10 000,00 Kč

412006 21.8.2006 6NP046 NP „Zelený infoservis“ NESEHNUTÍ Brno 5 000,00 Kč

432006 21.8.2006 6NP047
NP „Vzdělávácí výlet 

pro ředitele ZŠ“
ZO ČSOP 

Ekocentrum Čtyřlístek
3 000,00 Kč

382006 1.9.2006 6NP048 NP „Ekoporadna na cestách“ Hnutí Brontosaurus 10 000,00 Kč

402006 1.9.2006 6NP049
NP „Děti z Uherského Brodu pomáhají uklidit 

Národní park České Švýcarsko“
Základní škola  
Uherský Brod

5 000,00 Kč

482006 1.9.2006 6NP050
„Natura – 

škola v mé zahradě“
Gymnázium a SOŠ 

Rájec–Jestřebí, o.p.s.
10 000,00 Kč

492006 1.9.2006 6NP051
NP „Rozvoj environmentální 

výchovy na 2.stupni ZŠ“
Základní školy

 Jihlava
5 000,00 Kč

552006 1.9.2006 6NP052
NP „Výroční cena 
Nadace Veronica“

Základní škola 
Uherský Brod

10 000,00 Kč

372006 8.9.2006 6NP053 NP „Dovybavení hippocentra Růžďka“ IMPULS Vsetín 5 000,00 Kč

392006 19.9.2006 6NP054
NP „Nástrojové vybavení Cimbálové muziky 

Veronica – koupě cimbálu“
Cimbálová muzika Veronika, 

Matěj Hollan
17 000,00 Kč

582006 6NP057
NP „Možnosti zlepšení ekologického stavu 

příměstského vodního toku“ –
Ing. Blanka Sobolíková 1 000,00 Kč

Celkem z NIF 443 000,00 Kč

Pozn. Bližší informace o projektech jsou uvedeny v II. kapitole – A. Grantová činnost



PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z NIF II.:

1. Místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny; 
zejména na Moravě a Slezsku

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

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

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

 Velikost příspěvku do 30 000,– Kč, výjimečně výše.

2. Ekologická výchova

Cílem programu je podporovat budování vztahů k přírodě, zvyšovat povědomí lidí o jejich závislosti na 
přírodě a životním prostředí, posilovat ohleduplnost a odpovědnost člověka 
k přírodě, životnímu prostředí, vůči sobě i druhým. Podpora je směřována především organizacím 
a jednotlivcům, kteří relativně „malé“ peníze dovedou využít jako „velké“.

•    Podpora projektů především začínajících středisek ekologické výchovy a organizací věnujících se 
 ekologické výchově. 

 Velikost příspěvku do 10 000,– Kč.

•   Podpora jednotlivců, kteří se v regionech dlouhodobě věnují ekologické výchově. 
 Nadační příspěvek je určen na vzdělání v oboru ekologické výchovy. 

 Velikost příspěvku do 5 000,– Kč.

•   Podpora projektů, které využívají pozemky jako prostředku k bezprostřednímu kontaktu s přírodou 
 (např. školní zahrady, drobné chovy apod.). 

 Velikost příspěvku do 10 000,–Kč.

V oblasti 1. a 2. je možné v případě příspěvkových a rozpočtových organizací přispět na projekt pouze 50%.

Informace a formuláře ke stažení najdete na www.nadace.veronica.cz. Uzávěrka pro přijímání žádostí 
a nominací je 1. února a 15. července  pouze písemnou formou na adrese nadace.

 Vyhlášení výběrového řízení, výběr projektů, zveřejnění výsledků:

Uzávěrky pro žádosti o nadační příspěvek jsou vyhlašovány 2x ročně. Uvedeny jsou na webových stránkách 
Nadace Veronica www.nadace.veronica.cz, na internetových serverech sloužících pro výměnu informací 
v neziskovém sektoru, jako je např. www.econnet.cz, www.neziskovky.cz, případně v denním tisku. Po uzávěrce se 
k projektům vyjadřuje pracovní skupina správní rady NV pro udělování nadačních příspěvků. Konečné rozhodnutí 
o udělení nadačních příspěvků schvaluje po diskusi správní rada nadace. Informace o podpořených a nepodpořených 
projektech jsou zveřejňovány na webových stránkách nadace. Všichni žadatelé jsou vyrozuměni písemně. 

Proces poskytování nadačních příspěvků:
Vzhledem k tomu, že nadace uděluje v základním grantovém programu menší granty (5 – 30 tisíc korun), je 

schválená částka uvolněna po podepsání smlouvy. V případě jejího nedodržení nadace vyžaduje poskytnutý 
příspěvek vrátit.



VI. PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM, SPOLUPRACOVNÍKŮM A PŘÁTELŮM

Činnost Nadace Veronica by nebyla možná bez spolupráce s řadou firem, organizací 
a jednotlivců. Všem upřímně děkujeme za jejich přízeň, důvěru i povzbuzení, za finanční 
i nehmotnou podporu. 

Děkujeme:

Ateliér Fontes, s.r.o. a Ing. Tomáši Havlíčkovi

AVES PLUS, s.r.o. a Pavlu Gratiasovi

Brand Brothers, s. r. o.

Kooperativa, a.s. a Martinu Kutnohorskému

Danielu Šormovi, a.s. a panu Danielu Šormovi

DD plus, v.o.s. a  RNDr. Libuši Dvořákové

Jiřímu Slámovi

Ekologická dílna Brno a Doc. Ing. Petru Kučerovi, Csc.

Ekostavby Brno, a.s., a Ing. Vladimíru Koubovi

Jihomoravské plynárenské

A&CE Group, s.r.o.

HOBAS CZ, spol. s r.o. a Ing. Richardu Vlčkovi a Ing. Františku Velískovi

Hoffmann Kovovýroba, s.r.o. a Mgr. Marku Hoffmannovi

Nadaci Altego a Jiřímu Denkovi

Mf Dnes a Kateřině Hamáčkové

Víno Marcinčák, a.s. a panu Marcinčákovi 

–   za konstruktivní spolupráci nad společnými projekty, za vstřícnost, podporu a rady lidem 

a přátelům z “rodiny Veronik” zejména Mojmíru Vlašínovi, Yvonně Gaillyové, Antonínu Bučkovi, Daliboru 

Zachovalovi, Haně Chalupské, Věře Pospíšilíkové, Radimovi Machů, Kristíně  a Pavlovi Klimešovým a jejich 

galerii v Pouzdřanech a Jaroslavu Ungermannovi a cimbálové muzice Veronica a dalším

–   pravidelným a dalším dárcům nadace Petr Maděra, Jiří Esterka, Ljuba Beyerová, Jaroslav Bosák, Anna 

Boudová, Jiří Voráč,  Soňa Göblová, doc. Ing. Antonín Buček, CSc.



PODPOŘTE NÁS PROSTŘEDNICTVÍM KLUBU PŘÁTEL:

Životní prostředí a příroda často zůstávají v pozadí zájmu veřejnosti, přestože právě jejich kvalita významným 
způsobem ovlivňuje život a zdraví nás i našich dětí. Jsou to stromy, jejichž 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 všedních dní.

Snažíme se nejen vzbudit zájem široké veřejnosti o problematiku životního prostředí a přírody, ale zároveň 
nabídnout jednoduchý způsob, jak jí prostřednictvím klubu přátel pomáhat. Nejjednodušší je pomoc finanční, 
pomoci nám ale může i věcný dar nebo pomoc osobní. Kromě své konkrétní hodnoty je Vaše pomoc pro nás 
důležitou morální podporou.

Podpořte i Vy naši činnost ve prospěch přírody a zapojte se prostřednictvím finančního příspěvku do 
realizace dalších potřebných programů:

� Jednorázovým příspěvkem převodem z účtu nebo poštovní poukázkou ve prospěch účtu  
 – 152  326 667/0300

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

� Formou srážek ze mzdy – sdělením výše měsíčního příspěvku Vaší mzdové účetní a jeho převodem  
 ve prospěch účtu  – 152  326 667/0300

Pokud si přejete, můžete si vybrat způsob využití Vašeho příspěvku. Při poukázání Vašeho daru stačí použít 
číslo programu jako variabilní symbol. 

111 – Nadační jmění – je uloženo na zvláštním účtu a je nezcizitelné.  Používat se mohou na nadační
 příspěvky a provoz pouze každoroční výnosy z něj. Posílení nadačního jmění znamená posílení   
 trvalé udržitelnosti nadace, a tím i větší možnosti při naplňování jejího poslání.

222 – Vydávání publikací s ekologickou tematikou.

333 – Pořádání kulturně–ekologických akcí pro veřejnost (přednášky, 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 rašeliništních luk na Vysočině

Našim dárcům zasíláme pozvánky na zajímavé akce naše i našich partnerů a certifikáty o přijetí daru. 
Chcete víc informací? Telefonujte, mailujte, pište, přijďte nás navštívit!

Za Vaši pomoc děkujeme.
Pokud známe Vaši adresu, tak při platbě nad 1000,– Kč zasíláme automaticky potvrzení pro snížení základu 
daně.

Fyzické osoby – dle §15 odst. 8 si lze odečíst hodnotu daru nejvýše 10% ze základu daně, pokud částka činí alespoň 1000 Kč.   
Právnické osoby – dle § 20 odst. 8 si lze odečíst hodnotu daru nejvýše 5% ze základu daně, pokud jeho hodnota činí alespoň 
2 000 Kč. Podrobněji vi z. Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.


