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Ohlédnutí za rokem 2009

V  roce  2009  nadace  pokračovala  v  započatých  projektech.  Po  předloňském  spuštění 
fotovoltaiky  na  střeše  nadační  moštárny  jsme  se  s našimi  partnery  Nadací  Partnerství,  Nadací 
Architektury a obcí Hostětín pustila do investice společné fotovoltaické elektrárny v Hostětíně. Byť 
to nebylo jednoduché, elektrárnu se podařilo na konci roku zkoladudovat.

Pokračoval i projekt nadačního obchodu, který je založen na principu veřejné sbírky a prodeji 
darovaných  věcí.  Jeho  cílem  je  nejen  získávat  výnosy  na  podporu  projektů  ochrany  životního 
prostředí a komunity v Brně, ale zároveň podporovat  ekologické a trvale udržitelné chování. Jeho 
hlavním poselstvím je „vracení věcí zpátky do života“. Po zkušebním provozu začaly práce na jeho 
profesionalizaci.

V tomto nám výrazně pomohl program Nadace Via na podporu sociálního podnikání. V jeho 
rámci jsme vypracovali i organizační audit nadace, který nám umožnil zhodnotit naši práci z odstupu 
a rozhodnout nad efektivním směřováním dalších sil při rozvoji celé nadace.

V roce 2009 nadace rozdělila 870 tisíc korun, podpořeno bylo 38 organizací. Největší nadační 
příspěvek – výtěžek z šesté benefiční aukce ve výši 310 tisíc  korun putoval Sdružení Krajina do 
Počítek na podporu výkupu a záchrany květnatých mokřadních luk Vysočiny. 

I proto je důležité zmínit sedmou předvánoční aukci uměleckých děl, která bývá každoročním 
vyvrcholením práce nadace. Sedmá aukce proběhla opět za velké podpory výtvarníků i veřejnosti a na 
záchranu starých ovocných odrůd v Bílých Karpatech se jejím uspořádáním podařilo získat přes 300 
tisíc korun. Velké poděkování patří výtvarníkům, kteří svá díla do aukce věnovali. Symbolicky se tak 
stali kmotry některé z ovocných odrůd. 

Na závěr mi dovolte to nejdůležitější  - poděkovat vám všem, kteří jste v nás vložili  svoji 
důvěru a podpořili větším či menším darem nebo dobrovolnou prací naši činnost ve prospěch ochrany 
přírody i komunitního života v Brně. Bez Vaší podpory a pomoci by naše práce nebyla možná. 

Děkujeme.

   Mgr. Jasna Flamiková
ředitelka Nadace Veronica



I.O NADACI 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,  převážně  občanským  sdružením 
a školám, podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny 
a ekologickou výchovu.  

•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: 
Ing. Martin Nemrava, MBA, lektor a konzultant
PhDr. Nora Obrtelová, dramaturgyně ČT Brno

Management nadace
Ředitelka: Mgr. Jasna Flamiková 
Grantová managerka: Ing. Zuzana Galle
Účetní: Mgr. Markéta Kozlová 
Vedoucí Obchodu Nadace Veronica: Mgr. Alice Králová

Externí spolupracovníci:
Právník: Mgr. Andrea Rezková
Grafik: Michal Zeman
Obchod Nadace Veronica: Ing. Eva Slezáková, Lída Horňáčková, 

Dobrovolníci: nadaci v její práci pomáhá cca 30 dobrovolníků.  



II. ČINNOST V ROCE 2009: 

VLASTNÍ AKTIVITY  NADACE  VERONICA

Obchod Nadace Veronica – „Vracíme věci zpátky do života“
Obchod  Nadace  Veronica  je  realizovaný  jako  veřejná  sbírka  a  pilotní  projekt  v  rámci  ČR.  
V obchodě se prodávají darované věci, které jsou ještě natolik kvalitní a pěkné, aby si je někdo druhý 
koupil.  Výtěžek z prodeje zároveň podporuje prostřednictvím programu Společně pro Brno projekty 
ve prospěch životního prostředí a komunitního života v Brně. Po zahájení zkušebního provozu v Alfa 
pasáži  v  prosinci  2008  se  obchod  v  březnu  přestěhoval  do  Domu  Pánů  z  Lipé.  
V květnu jsme byli  vybráni do vzdělávacího projektu Nadace Via Sociální  podnikání,  který nám 
pomohl při zefektivnění a zkvalitnění fungování obchodu. Poté, co se nám podařilo získat zajímavé 
obchodní prostory na ulici Pekařská, se obchod v září znovu přestěhoval, aby v říjnu pro zákazníky 
otevřel v nových prostorách. Navázali jsme rovněž spolupráci s Úřadem práce Brno město, který nás 
podporuje poskytnutím dotace na zaměstnání lidí prostřednictvím veřejně prospěšných prácí. 

7. Benefiční aukce uměleckých děl pro záchranu starých ovocných odrůd 
Výtěžek  7.  benefiční  aukce  tentokrát  pomohl  při  záchraně  starých  ovocných  odrůd  v  Bílých 
Karpatech.  Centrum Veronica  Hostětín  se  snaží  opětovně  rozvíjet  tradiční  ovocnářství  v  Bílých 
Karpatech.  Cílem  je  zachovat  jedinečný  genofond  krajových  odrůd  ovocných  dřevin.  Jednou 
z možností,  jak  postupně  mizející  druhy  zachovat  a  seznámit  s nimi  širokou  veřejnost,  jsou  i 
ukázkové sady. Dříve vysoké stromy zdobily krajinu a poskytovaly kromě ovoce i vzácný stín na 
polích a podél cest. Z hospodáře na hospodáře se předávaly vědomosti o tom, kdy které druhy stříhat, 
ošetřovat,  sbírat  i zpracovávat.  V poslední  době,  vlivem změny života  lidí  i  ekonomiky,  se  staré 
ovocné odrůdy ztrácejí z krajiny.  Plnohodnotné vzrostlé stromy jsou nahrazovány zákrsky, stromy 
uměle vyšlechtěnými, uniformními odrůdami bez návaznosti na oblast. Málokdo z nás se dnes může 
pochlubit,  že  ochutnal  lahodnou  Jadrničku,  Panenské,  Barynáč,  Kostečky,  Majdalenky  nebo 
Oharkule. Se ztrátou starých ovocných druhů přicházíme nejen o pestrost chuti a  různorodost tvarů, 
krásu krajiny, ale i o kus naší národní identity a tradice. 

Moštárna v Hostětíně:
Přestože byla sezóna v roce 2009 co do množství zpracovaných surovin (pouze 111 tun) nejslabší, 
podařilo  se díky rozšířenému sortimentu nápojů (nové míchané šťávy a sirupy) navýšit  množství 
prodaných lahví (o 44% vzhledem k předchozímu roku). Ze zpracovaných surovin hlavní část tvoří 
bio-jablka.  Hlavním  výrobním  programem  moštárny  jsou  tedy  biopotraviny,  které  se  podílí  na 
celkovém obratu společnosti více než 90%.

Fotovoltaické elektrárny
Po  fotovoltaické  elektrárně  umístěné  v roce  2008  na  střechu  moštárny byla  v závěru  roku  2009 
zkolaudována druhá fotovoltaická elektrárna v obci Hostětín, která byla investována jako společný 
projekt Nadace Veronica, Nadace Partnerství,  Nadace architektury a obce Hostětín.  Fotovoltaická 
elektrárna na střeše vyrobila za loňský rok 8 861 kWh, což znamená 105 % oproti předpokladu. To 
odpovídá  více  jak  80% celoroční  spotřeby elektřiny na  moštárně  (resp.  přibližně  roční  spotřebě 
energie pro čtyřčlennou domácnost). Přebytky energie, které nespotřebuje moštárna, dodává systém 
do rozvodné sítě. 



Černovický hájek
V loňském  roce  jsme  věnovali  hodně  úsilí  k  zlepšení  informovanosti  veřejnosti  o  unikátnosti 
Černovického hájku. V rámci projektu byl zpracován informační leták o bohaté historii, ale zejména 
o současnosti a budoucnosti Černovického hájku. Leták byl mimo jiné distribuován do více jak 2000 
domácností v příslušné městské části a objevil se také v čekárnách lékařů, ve školách a u některých 
firem v okolí. Pro území Černovického hájku jsme zpracovali a umístili 4 informační tabule – dvě 
z nich na přístupových cestách do hájku informují obecně o historii a současnosti hájku, další dvě 
tabule umístěné přímo v hájku informují o rostlinném společenství a o živých tvorech, kteří v hájku 
nacházejí útočiště. Pomohli jsme ke vzniku putovní výstavě fotografií brněnskému fotografu Josefu 
Ptáčkovi. Ta byla vystavena na MČ Tuřany a v Domě ochránců přírody na Panské. Zapojili jsme se 
do pracovní skupiny při odboru územního plánování a rozvoje MMB, která projednává Územní studii 
Kaštanová – Černovický hájek. 

5. ročník festivalu Ekobiograf
proběhl  v kině  Art  ve  spolupráci  s Hnutím Duha.  Kromě  promítání  nejnovějších  filmů  z  oblasti 
životního prostředí proběhla řada besed, autorských čtení, divadelní představení i výstava. Celková 
návštěvnost dosáhla cca 900 lidí. Pro školy se promítalo v prostorách sálu Břetislava Bakaly a mimo 
Brno na školách ve Strážnici, Blažovicích, Letovicích, Veselí a Rajhradu. Celkem filmy shlédlo cca 
2,5 tisíce žáků a studentů.

Divadelní představení Yetti a Mauglí
-  YaM aneb Tisková konference z  prvního setkání  Yettiho  a Mauglího v Nepálu.  Při  příležitosti 
svátku Svaté Veroniky a Nepálských dní v Brně byla 8. února 2009 uvedena  ve světové premiéře a 
současně v první derniéře nová divadelní  hra  Yetti  a Mauglí.  Po představení proběhla benefiční 
aukce  pro Jihomoravské  školu  v Kandádeví  v Nepálu.  Většina  dražených předmětů  byly obrázky 
nepálských školáků s tématikou přírody a rodiny. Aukcí se podařilo získat 24 000 Kč (1.000 USD), 
které 28.2. osobně převzal prezident nepálské nadace DCWC pan Akka Lama v rámci Nepálských 
dní v Brně. 

EKOBAZAR 
Další  ze  série  ekobazarů  darovaných  věcí  se  uskutečnil  20.  a  21.2.  v  galerii  Kavárny Trojka  
v Domě pánů z Kunštátu. Výtěžek z prodeje byl rozdělen prostřednictvím fondu Společně pro Brno. 

Den Země v Pouzdřanech
Tradiční  akce  oslav  Dne  Země se  v  Pouzdřanech  uskutečnila  v sobotu  25.4..  Dopoledne  šlo  na 
Pouzdřanskou  step  bezmála  100  účastníků  tří  komentovaných  vycházek  s  lektory.  V rámci 
odpoledního kulturního programu v renesenčním Domě u Klimešů proběhlo taneční vystoupení dětí 
z místního tanečního kroužku a představení divadla Kufr. Celým odpolednem provázela  cimbálka 
Veronica.

Volnosť hoře - památková výsadba na naučné stezce Královec
25.  dubna  2009  proběhlo  slavnostní  setkání  pořádané  ZO ČSOP Kosenka  v  Bílých  Karpatech  
a výsadba památných stromů na vykoupených pozemcích.  Ty se podařilo vykoupit díky benefiční 
aukci  Nadace  Veronica  2007  ve  prospěch  propojování  přírodní  rezervace  Javorůvky a  přírodní 
památky Dobšena. 

13. Evropská noc pro netopýry
V sobotu 5. září jsme spoluorganizovali už 13. Evropskou noc pro netopýry v areálu nově otevřené 
jeskyně Výpustek v Moravském krasu. 



 
Jablečná slavnost
 
V neděli 27. září se uskutečnila Jablečná slavnost v Hostětíně - tradiční slavnost jablek, místních 
výrobků, řemesel a kultury. Cílem akce je podpořit místní a regionální producenty, pěstitele ovoce či 
výrobce ovocných produktů a tradičních druhů řemeslných výrobků i ekologická výchova. 

Výstavy v Domě ochránců přírody
V roce  2009  proběhly  v Domě  ochránců  přírody  4  výstavy.  Své  práce  zde  vystavovala  mladá 
brněnská výtvarnice Jana Pilgrová,  fotografie motýlů výtvarnice Jitka  Havlová,  grafiky výtvarník 
Rostislav Pospíšil a fotografie Černovického hájku fotograf Josef Ptáček.

PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH AKTIVIT

Vánoční stromky s čistým svědomím
Už jedenáctým rokem nabízí ochránci přírody z Veroniky v Brně lidem alternativu oproti řezanému 
nebo  umělému  vánočnímu  stromečku  kterou  je  jedlička  v květináči.  Kromě  toho,  že  není  třeba 
zbytečně řezat stromky, mají lidé možnost na jaře vrátit výsadbou jedličky zpátky do lesa a podpořit 
tak rozvoj přirozené druhové skladby lesa v okolí Brna. Jedličky mají certifikát FSC a nakupující 
výsadbou jedličky podporují i šetrné lesní hospodářství. Sazenice pochází z lesní školky v blízkosti 
Brna,  jejich  nabídka tedy nezatíží  životní  prostředí  zbytečnou dopravou na rozdíl  od velké  části 
stromků řezaných. 

Brno na kole a pěšky
Projekt  sdružení  Brno  Na  kole  zvýšil  informovanost  veřejnosti  o  problematice  cyklodopravy  
v  Brně.  Díky  internetovým stránkám,  cykloporadně,  cykloschůzkám  a  cyklostánku  se  podařilo 
uspořádat a zúčastnit  se výrazně většího množství  městských akcí  než v minulosti.  Zároveň byla 
navázána spolupráce s veřejností a medií. Informační stánek se objevil dvakrát na cyklojízdě, občané 
mohli  docházet  do  pravidelné  cyklistické  poradny,  pro  děti  byly ve  spolupráci  s  městskou  částí 
uspořádány Cyklohrátky. Na webových stránkách organizace probíhá konference na téma cyklotrasy 
po  Brně  a  problematická  místa.  Díky  zvýšené  aktivitě  se  podařilo  několikrát  proniknout  do 
brněnských medií a díky nim přilákat další zájemce o problematiku  pohybu cyklistů a pěších po 
Brně.

Obnova a ekologizace školní zahrady 
Celý projekt vedený dvěma aktivními učitelkami Gymnázia Terezy Novákové započal v roce 2006. 
Impulsem k jeho vzniku  bylo grantové řízení  vyhlášené naší  nadací  „Vraťme dětem přírodu“ na 
podporu  školních  zahrad.  Během  projektu  byla  zanedbaná  zahrada  u  gymnázia  postupně 
prostřednictvím práce studentů, rodičů, učitelů i dalších osob přeměněna v malé arboretum s naučnou 
stezkou  a  novým altánem pro  výuku nejen  biologie,  ale  i  dalších  předmětů.  Při  poslední  etapě 
rozsáhlého projektu byla dokončena naučná geologická stezka, na které byla instalována výuková 
tabule.  Grafické  návrhy  navrhli  studenti,  v  soutěži  vybrali  vítěznou  verzi  
a tu ve výuce informatiky zpracovali. V pokračující spolupráci s rodiči vznikl nápad na vznik další 
části  naučné  stezky -   rašeliniště,  které  bylo  založeno  a  osázeno.  Na  závěr  školního  roku  byla 
uspořádaná zahradní slavnost, na které byla zahrada předvedena veřejnosti. Program na slavnost i 
občerstvení zajistili sami studenti, případně rodiče. 



Záchrana květnatých mokřadních luk na Vysočině
Díky naší aukci z roku 2006 Sdružení Krajina vykoupilo přes 11 ha mokřadních květnatých luk, které 
pravidelným kosením udržuje. Z výtěžku aukce 2008 Sdružení Krajina pokračuje ve výkupech půdy 
(předpokladem je cca 10 ha) na čtyřech až pěti lokalitách na Vysočině. Na těchto plochách zároveň 
provádí  opatření  k  návratu  přírodě  blízkých  luk  a  mokřadů,  např.  buduje  drobné  tůně  pro 
obojživelníky. Opatření by měla mj. napomoci zpomalení úbytku vzácné kuňky obecné, která patří 
mezi prioritní chráněné druhy v rámci celé Evropy. I na Vysočině její početnost v posledních pěti 
letech prudce klesá. 

Ochrana a podpora sovy pálené na jižní Moravě
V průběhu hnízdní sezóny 2009 členové Sdružení pro ochranu přírody a krajiny, TYTO prováděli 
kontrolu a údržbu hnízdních budek pro sovu pálenou na jižní Moravě (okresy Brno venkov, Hodonín, 
Vyškov, Znojmo). Zkontrolovali 440 budek, ve kterých zahnízdilo 55 párů sovy pálené. Mladé sovy 
na hnízdě kroužkovali, počet vyvedených mláďat sovy pálené dosáhl 228. Během návštěv na farmách 
prováděli osvětu k ochraně sovy pálené mezi zemědělci a snažili se získat informace o jejich výskytu. 
Během 568 návštěv farem (řadu farem navštívili vícekrát) kontaktovali celkem 144 osob. Mimo to 
prováděli i údržbu budek, vyčištění i opravy. 

Zeleň a dům patří k sobě
Díky projektu Armády spásy se podařilo do ulice Mlýnská, ve které je nedostatek zeleně, tuto zeleň 
vnést a to i do míst, kde by se mohlo zdát, že ji není kam umístit. K fasádě Centra sociálních služeb 
byly usazeny dvě skruže, do kterých byla zasázena popínavá zeleň. Ta se postupně začala ovíjet a 
šplhat po ocelové konstrukce na fasádě. Doufáme, že tento způsob vnesení zeleně do prostředí bude 
inspirací pro další obyvatele. Na dvorek byla umístěna lavička, navezena hlína, prostor před ní byl 
vydlážděn a osázen květinami. Tím došlo k zkulturnění celého prostředí, které využívá cca 115 lidí 
denně.

Účast veřejnosti – podmínka zlepšení životního prostředí a kvality života
Jako  modelová  se  ukázala  kauza  nezákonně  vykáceného  borovicového  háje  v  Brně-Líšni,  při 
prosazování nezákonné výstavby na úkor zeleně byl využit nový institut ve stavebním zákoně, tzv. 
certifikát  autorizovaného inspektora.  Díky chybě v zákoně neexistuje  proti  certifikátu  stavebního 
inspektora (který nahrazuje stavební povolení) řádný opravný prostředek. Přitom ho začaly v poslední 
době  ve  velkém  využívat  developeři  a  investoři  k  prosazování  stavebních  záměrů,  které  jsou 
nezákonné a klasické stavební povolení od úřadu by nezískali. NESEHNUTÍ  na svou stranu získalo 
úřad Veřejného ochránce práv, který potvrdil,  že jak „líšeňský” certifikát  je nezákonný, tak že je 
systémová chyba ve stavebním zákoně. V současné době NESEHNUTÍ podalo kasační stížnost k 
Nejvyššímu správnímu soudu,  který bude  rozhodovat  nejen  o  líšeňském případu,  ale  vytvoří  též 
judikát pro další podobné kauzy.

Vydání sborníku Miroslava Sonnyho Halase a uspořádání retrospektivní výstavy jeho díla
Dílo výtvarníka Miroslava Sonnyho Halase bylo  vesměs  na téma přírody,  se  kterou žil  a  kterou 
používal ke svému vyjádření jako partnera. Celý život byl ochráncem přírody, svého času nakrátko i 
profesionálním,  mimo  jiné  byl  členem poradního  sboru  CHKO Pálava.  Sborník  byl  sestavený a 
vydaný k 1. výročí jeho předčasného úmrtí jeho přáteli. Kromě soupisu výstav, akcí a jiných činností 
obsahuje příspěvky přátel  se vzpomínkami,  vše s  doprovodem jeho kreseb a různých autorských 
drobností. Nedílnou součástí sborníku je DVD s filmovými záběry z filmů o něm a CD s množstvím 
dokumentů  jeho  díla,  ohlasů  v  tisku  apod.  Retrospektivní  výstava  jeho  děl  byla  realizována  v 
prostorách divadla Husa na provázku koncem roku.



SEZNAM UDĚLENÝCH GRANTŮ 
Celkem bylo v roce 2009 rozděleno 869.900 Kč.

ZÁKLADNÍ GRANTOVÝ PROGRAM:
Z výnosů nadačního jmění z NIF bylo celkem rozděleno 232 000,- Kč na 12 projektů 12 organizací. 

Eko-infocentrum Ostrava
Oživení zámeckého parku v Klimkovicích
15.500 Kč

TYTO Nenakonice
Ochrana a podpora silně ohrožené sovy pálené s osvětou mezi zemědělci na jižní Moravě.
15.000 Kč

Základní škola Břidličná
Okno do hlubin
6.000 Kč

Gymnázium a Střední odborná škola Rájec - Jestřebí, o. p. s.
Obdivuhodný svět rostlin
8.500 Kč

Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy
Likvidace invazivních druhů na Olomoucku
20.000 Kč

SDRUŽENÍ BIENÁLE BRNO, o. s.
Bienále EkoPlakátu
5.000 Kč

Klub turistů a lyžařů
Publikace Babí lom
20.000 Kč

ZO ČSO Veronica, Brno
Brněnský strom roku 2009
16.000 Kč

Ing. Ivo Dostál
Sborník Miloslav Sonny Halas a uspořádání retrospektivní výstavy výtvarných děl
20.000 Kč

Josef Ptáček
Do přírody? V Brně?
20.000 Kč

NESEHNUTÍ
Účast veřejnosti – podmínka zlepšení životního prostředí a kvality života
10.000 Kč

Pavel Klimeš
Dny Země v Pouzdřanech
10.000 Kč



VÝROČNÍ CENA NADACE VERONICA 
za dlouholetou práci s dětmi i jejich rodiči  a za jejich vedení k praktické ochraně přírody 

Mgr. Karla Ambrožová ze ZŠ Moravská Nová Ves
a ZŠ Moravská Nová Ves

Ivana Bláhová - vedoucí učitelka školky při  MŠ a ZŠ Ostopovice
a MŠ a ZŠ Ostopovice Brno venkov

Josef Rosík – hlavní vedoucí oddílu Scarabeus ve Strážnici
a Občanské sdružení dětí a mládeže Sarkander, Blatnice pod Sv. Antonínem

6x10 000 Kč = 60.000 Kč

ZVLÁŠTNÍ CENA NADACE VERONICA 
Je udělována studentům v soutěži ekologických diplomových prací pořádané jihomoravským krajem:

Michaela Čermáková, MU Brno
Bakalářská práce - Jak levné je jíst maso? Analýza nákladů, energetické efektivnosti a 
environmentálních souvislostí různých druhů stravy
2.000 Kč

Eliška Stofferová, studentka UP Olomouc
Diplomová práce - Jsou těžké kovy pro suchozemské stejnonožce zátěží?
2.000 Kč

David Matějka, MZLU Brno
Diplomová práce - Možnosti rozvoje post industriálního sídla
2.000 Kč

GRANTY Z AUKCÍ

Sdružení Krajina, Počítky
Výkup pozemků pro návrat květnatých luk do krajiny Vysočiny
Podpora  činností spojené s výkupy pozemků a přímého výkupu.
310.000 Kč

Aukce pro nepálskou školu
Development of Children and Woman Center, Nepal
Příspěvek pro základní školu v Khandadéví.
24.000 Kč



GRANTY Z FONDU DÁRCŮ SPOLEČNĚ PRO BRNO

Cílem  programu  je  prostřednictvím  malých  grantů  podporovat  aktivitu  žáků,  studentů  a  občanů 
v městě  Brně,  posilovat  komunitní  vztahy,  odstraňovat  anonymitu,  zvyšovat  sounáležitost  lidí 
s místy, kde žijí, zvyšovat kvalitu života a podporovat trvale udržitelný rozvoj.
Celkem  bylo  rozděleno  prostřednictvím  veřejně  vypsaného  grantového  řízení  na  24  projektů  
303 900,- Kč a podpořena činnost 23 organizací v Brně.

Armáda spásy v ČR, Centrum sociálních služeb Brno
Zeleň a dům patří k sobě
17.000 Kč

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno:  EFFETA denní stacionář       
Zdravá zahrada
20.000 Kč

Studijní nadační fond Gymnázia, Brno - Řečkovice
Obnova a ekologizace školní zahrady -  3. závěrečná etapa
20.000 Kč

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "KOMPAS" Brno
Zábava, která dává smysl
19.000 Kč

W Alternativa, o.s.
Obnova a ekologizace školní zahrady na Waldorfské ZŠ a MŠ Brno
10.000 Kč

ZŠ Horácké náměstí, Brno
O přírodě v přírodě
3.000 Kč 

Tyršova základní škola, Brno, 
Školní dvůr - oáza her, klidu a pohody
15.000 Kč

ZŠ Masarova, Brno
Dětské hříště pro školní družinu a Centrum volného času
19.500 Kč

BrnoNaKole, o.s.
Brno na kole a pěšky
20.000 Kč

Občanské sdružení Concordia Bonum Brno pro seniory, Brno
Ozelenění terasy, balkonu, oken v Domově pro seniory - Domov sv. Ludmily
13.400 Kč
 
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Brno
Rádcovské kurzy - první krok k odpovědnosti za druhé
15.000 Kč

NESEHNUTÍ Brno



Brněnské ekovečery
20.000 Kč
Občanské sdružení Smrk, Brno
Veřejná přírodní zahrada - člověk v městské krajině, prostor k setkávání
7.000 Kč

MŠ Na Osadě, Brno 
Zdravá zahrada II
10.000 Kč

Biskupské gymnázium, Brno    
Učíme se v zahradě
12.000 Kč

Montessori Morava
Ekologická výchova v praxi
5.000 Kč

Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení v Brně
Vánoční stromky s čistým svědomím
15.000 Kč

Sdružení rodičů Losík, Brno
Rekonstrukce školní zahrady při mateřské škole 
10.000 Kč

Živý venkov, o.s.
Revoluce ve školním stravování  
10.000 Kč

Hnutí Brontosaurus, Brno
Dort pro Brontosaura
15.000 Kč
 
Hnutí Brontosaurus, Brno
Rozvoj prvků EVVO při práci s dětmi a mládeží
10.000 Kč

Přátelé Fóra pro českorakouský dialog, o.s., Brno
Společné dějiny
3.000 Kč

O.S, NABOSO
Učíme se cestovat „naboso“
3.000 Kč

Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23
Blíž k přírodě
12.000 Kč



III. PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ POMÁHAT

Grafik  Michal  Zeman,  který pro nás  tvoří  naše  materiály,  ať  již  se  jedná o katalogy k aukci  či 
programy ekobiografu,  dobrovolný  spolupracovník  Mgr.  Jiří  Zajíc,  který  nám  výrazně  pomohl  
v řadě loňských projektů, ať již radou, či vlastními silami. 

Dárci nadace:
David Bartůšek,  Jiřina Belcredi,  MUDr. Aleš  Bourek,  Antonín  Brzobohatý, Jiří  Bublan,  Antonín 
Buček, Martin Černohorský, Eliška Dobrovolná, Jana Drápalová, Ivo Drápal, Libor Drápal, PhDr. 
Kateřina Dubská, Mgr. Jasna Flamiková, Aristid Franc, PhDr. Eva Golková, Csc, Blahomil Grunda, 
Ing. Hana Haslbachová, RNDr. Eva Hanáková, J. Hanáková, Ing. Luboš Haniš, Josef Hasoň, MUDr. 
Vladimíra Holasová, MUDr. Zuzana Hrbková, Mgr. Monika Hrtoňová, Kateřina Hudcová, Jiří Jelen, 
Ing.  Jiří  Kolibáč,  Vladimír  Kratochvíl,  Zlata  Kubů,  Radan Květ,  Doc.  Jiří  Němec,  Ing.  Antonín 
Řehoř, Vladislav Singule, Eva Slavíková, Prof. Jiří Spousta,  Dagmar Šamalíková, Zdeněk Šmíd, Eva 
Urbánková, Milan Viturka, Ing. Jan Vojta, Mgr. Jiří Zajíc

Výtvarníkům, kteří věnovali svá díla do aukce:
Vlasta Baránková, Hana Beranová, Milan Bouda, Jindřich Boška, Rudolf Brančovský, Jan Bružeňák, 
Petra  Buchtová,  Tomáš  Císařovský, Miloslav  Čevela,  Jan Dočekal,  František  Dőrfl,  Jan  Dungel, 
Miroslava Fojtíková, Martin Foretník, Monika Fryčajová, Miloslav Fulín, Miluše Garabová, Peter 
Gordík, Jitka Gotffriedová,  Stanislav Havlík, Jitka Havlová, Zdena Höhmová, Marie Holbová, Karel 
Holík, Radka  Hovorková,  Zdeněk  Chalupa,  Dalibor  Chatrný,  Veronika  Chrzová,  Petr  Jandora, 
Monika  Jankůj,  Libor  Jaroš,  Helena  Jelínková,  Josef  Jeřábek,  Václav  Johanus,  Věra  Jonášová  , 
Arnoštka Juračková, Jan Karpíšek, Jindřich Karský, Vladimír Kiseljov, Svatopluk Klimeš, Stanislav 
Knotek,  Danuše  Kovářová,  Lucie  Krejčíková,  Marie  Křapová,  Jitka  Kubešová,  Miroslav  Kubiš, 
František Květoň, Andrea Láníčková, Vladimír Lepš, Tereza Lisiová, Matěj Macháček, Josef Malec, 
Miroslav  Malina,  Věra  Mičanová,  Tereza  Mikulášková,  Pavel  Navrátil,  Milan  Nestrojil,  Kamil 
Nevřiva,  Dagmar  Petrášková,  Martina  Petrová,  Jana  Pilgrová,  Přemysl  Pitřík,  Rostislav  Pospíšil, 
Markéta Prachatická, Jiří Ročák, Tomáš Rossí, Pavel Rudolf, Josef Ruszelák, Pavel Sivko, Kateřina 
Slabá, Josef Sládek, Dagmar Sochorová, Jan Spěváček, Eva Spěváčková, Hana Spurná (Damara), Jan 
Steklík,  Jaroslav Sůra, Jan Svoboda, Pavel Ševčík, František J. Škrob, Zdeněk Šplíchal, Miroslav 
Šnajdr, Zdeněk Thoma, Richard Tribula,  Alan Ulrich, Oldřich Unar, Michaela Vacková, Jaroslav 
Valečka, Markéta Varadiová, Libor Velan, Denisa Vránová, Michal Wein, Kateřina Willheimová, 
Katka Worley, Vlastimil Zábranský, Olbram Zoubek, Miroslav Zvonek a další ...

Firmám nebo organizacím, které podpořily naši činnost:
Cooptel, restaurant Havana, DD plus, Pöry, Van Gansewinkel, Sita Suez, advokátní kancelář 
Vašíček, Frimmel, Honěk, Ing. Jiří Sláma, Vinařství Perla, tiskárně CtrlP, Kolárna Galle a synové, 
Ateliér Fontes, Madasped, Tesco a Moštárna Hostětín.

Dobrovolníci, připravující a podílející se na organizaci EkoBiografu:
Katka  Kotásková,  Ivka  Nováková,  Martin  Vyhnal,  Eliška  Balharová,  Pavla  Zelenková,  Marie 
Lišková, Eva Macková, Tereza Vlčková

Dobrovolníci, kteří pomáhali s Obchodem Nadace Veronica:
Eva Slezáková, Lída Horňáčková, Jiří Haut, Tomáš Rybníček, pan Slezák, Petr Svoboda, Martin Vy-
hnal, Honza Labohý, Annna Fischerová, Zuzana Kotrlá, Iva Kotrlá, Áda Galová, Hanka Drnovská, 



Eliška Marvanová, Ida Dobešová, Jaroslav Malý, Lucie Smutná, Aneta Poláčková, Barbora Flami-
ková, Petra Marinová, Marie Střítecká, Igor Dostál.

Dobrovolníci, kteří přiložili ruku k dílu při aukci:
Radko Pavlíček, Tomáš Sagher, Oliver Pospíšil, Jana Hybášková, Martin Ander, Martin Nemrava, 
Jan Rozek, Stáňa Bártová, Jana Tomaníčková, Olga Pazderková, Lucie Sovová, Petr Ledvina, Jana 
Tesařová, Michal Tomaníček, Barbora Flamiková, studenti a členové ZO ČSOP Veronica

Další partnerům:
Ministerstvo životního prostředí, Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna, Ekologický institut 
Veronica, Hnutí Duha, Nadace Partnerství, Knihkupectví Academia, Kavárna Trojka a další.

Mediálním partnerům:
MF Dnes, Knihovna Jiřího Mahena, Enviweb, Kult, Ekolist, Sedmá generace, Radio Proglas, Český 
rozhlas Brno, Student agency.



IV.HOSPODAŘENÍ NADACE VERONICA:  
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•  FINANČNÍ  ZPRÁVA  ZA  ROK  2009

Rozvaha :

AKTIVA Stav k 1. 1. 2009 Stav k 31. 12.2009 
Stálá aktiva
Dlouhodobý hmotný majetek 6 750 638,95 7 740 706,45
Oprávky k DHM -981 021,61 -1 259 070,85
Pozemky 996 600,73 1 080 719,73
Nedokončený DHM 0 1 401 872,00
Majetkový podíl v ZD 72 106,00 72 106,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 22 832 785,38 21 902 129,92
Poskytnuté zálohy na DHM 991069,00 0
Stálá aktiva celkem 30 662 178,65 30 938 463,45
Oběžná aktiva
Darované předměty 0 3 000,00
Publikace Moravské krajiny 6 350,00 6 350,00
Pokladna 39 692,00 56 579,00
Bankovní účty 3 632 030,99 4 299 674,70
Ceniny 0 0
Pohledávky 2 003 596,50 1 651 266,50
Přechodné účty 33,00 139 683,89
Oběžná aktiva celkem 5 681 702,49 6 156 554,09
Aktiva celkem 36 343 881,14 37 095 017,54

PASIVA
Vlastní zdroje
Nadační jmění NIF 30 190 138,00 30 190 138,00
Nadační jmění zapsané 3 138 328,00 3 138 328,00
Ostatní jmění 1 434 023,04 1 434 023,04
Fondy 1 972 417,52 2 925 548,86
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku -1 938 971,17 -935 591,47
Výsledek hospodaření 1 398 187,04 1 0
Vlastní zdroje celkem 36 194 120,43 36 752 444,43
Cizí zdroje
Závazky 31 184,90 3 186 129,63
Zaměstnanci a instituce SP,ZP 56 235,00 83 499,00
Zúčtování daní 59 533,81 -227 665,00
Výdaje příštích období 2 807,00 16 697,00
Cizí zdroje celkem 149 760,71 58 660,63
Pasiva celkem 36 343 881,14 36 811 105,06
Hospodářský zisk za období celkem 283 912,48

Náklady a výnosy:

NÁKLADY Celkem v Kč
Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby 50 127,38
Spotřeba energie 10 618,30
Nákup DHM nad 3000,- 42 838,00
Publikace a knihy 3 418,00
Cestovné 12 468,00
Náklady na reprezentaci 24 417,00
Poštovné 17 714,00
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Ostatní služby 74 825,00
Telefony 29 542,00
Zpracování účetnictví, audit, poradenská činnost 80 227,00
Fotopráce, kopírování 584,00
Tisk, grafické úpravy 133 094,70
Semináře, vzdělávání 10 319,00
Propagace 45 645,12
Internet 4 368,00
Nájem 164 727,00
Mzdové náklady včetně pojištění a stravenek 764 038,00
Daň z nemovitostí +kolky 10 644,00
Ostatní náklady-bankovní poplatky, zákonné pojištění zam., členské 
příspěvky, 

76 947,55

Odpisy dlouhodobého majetku - moštárna 278 049,24
Prodané CP a podíly, zůstatková cena prodaného DHM 1 058 126,12
Poskytnutý příspěvek z Aukce 310  000,00 
Náklady celkem 3 202 737,41
Hospodářský výsledek 284 212,48
Obrat 3 486 949,89

VÝNOSY
Nájem moštárny a moštovacích strojů a prodej služeb 598 968,45
Ostatní výnosy 420 345,98
Výnosy z CP 1 663 429,66
Přijaté příspěvky – dary od FO a PO 40 455,00
Přijaté příspěvky Aukce 334 554,80
Přijaté příspěvky ostatní 58 500,00
Provozní dotace 370  696,00
Výnosy celkem 3 486 949,89
Obrat 3 486 949,89

Náklady na správu nadace:

Náklady nadace za rok 2009 celkem 3 202 737,41
Prodané cenné papíry a podílové listy 1 009 682,62
nadační příspěvky celkem 869 900,00
 z NIF 202 000,00
 z jiných zdrojů 357 900,00
výkup pozemků 310 000,00
náklady na správu nadace po odečtení prodeje CP 2 193 055,00  
v % k NJ 6,58%
Zapsané nadační jmění k 31. 12. 2009 33 328 464,00
Náklady celkem  na správu nadace  k nadačnímu jmění 9,61%

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 30ti % nadačního jmění k 31.12. běžného roku. Nadace Veronica v roce 2009 
toto pravidlo neporušila.
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY NADACE VERONICA:
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Příloha k účetní závěrce Nadace Veronica za rok 2009

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
Nadace  podporuje  a  pořádá  kulturní  a  společenské  akce.  Nadace  má  příjem  z pronájmu 
zařízení moštárny a z reklamní činnosti. 

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
                         Ing. Martin Nemrava, MBA, lektor a konzultant
V roce 2009 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)
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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 se stali  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 
K 31. 12. 2006 byla částka 1 689 000 ,-Kč uložena na účet nadačního jmění č. 411 272/0800 
vedeného u ČS, a.s. Zápis navýšení nadačního jmění byl proveden 22. ledna 2007 do nadačního 
rejstříku vedenéhou Krajského soudu v Brně.

Dne  24.7.2007   byly  společností  Pioneer  Investments  na  žádost  nadace  zpětně  odkoupeny 
podílové  listy  BFN ve  výši  600  000,08  Kč,   z  těchto  prostředků  byla  vybudována  Lisovna 
Moštárny v Hostětíně. 
Dne  31.12.2007  byly  společnosti  Pioneer  Investments  na  žádost  nadace  zpětně  odkoupeny 
podílové  listy  BFN  ostatní  majetek  ve  výši  98  430,31  Kč,  z těchto  prostředků  byla 
dofinancována stavba Lisovny Moštárny v Hostětíně.
Zápis o změně struktury nadačního jmění v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Brně byl proveden dne 22. ledna 2008.

Dne 29.  8.  2008 byla prodána část podílových listů  Pioneer Investments  Balancovaný fond 
nadací.  Dne 19. prosince 2008 byl proveden nový zápis o změně struktury nadačního jmění 
v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně. Tímto zápisem se změnila struktura 
nadačního  jmění.  Snížila  se  hodnota  prostředků  uložených  na  podílových  listech  fondu 
Balancovaný fond nadací a byly vloženy nemovitosti.

Přehled složení vlastního jmění k 31.12.2009
Nadační jmění 

a)peněžitý majetek zapsaný v nadačním jmění 

Podílové listy Pioneer Investments  Balancovaný fond nadací             4 684 144,17 Kč   
Portfolio České spořitelny, a.s.                                                              20 787 000,00 Kč

b)nepeněžitý majetek zapsaný v nadačním jmění
Nemovitosti v hodnotě 3 390 000,- Kč (hodnota stanovená znaleckým posudkem č. 3066-217/08 
Ing. Aleše Janáska, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, Benešovo 
nábřeží 3742, Zlín) zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský 
kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec a katastrální území Hostětín, na LV 38: 
jako zastavěná plocha objekt bydlení č.p. 4 postavený na parcele č. 8 a pozemek parc. č. 8 o 
výměře 807 m2.
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
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Nemovitosti  v hodnotě  460 760,-  Kč  (hodnota  stanovená  znaleckým  posudkem  č.3441-77/08 
Ladislava Kolaříka, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, Rudice čp.
210),  zapsané  v Katastru  nemovitostí  vedeném  Katastrálním  úřadem  pro  Zlínský  kraj, 
Katastrální  pracoviště  Uherský  Brod,  pro  obec  a  katastrální  území  Hostětín,  na  LV  38: 
pozemek p.č. 227/2  o výměře 2.404 m2, p.č. 227/4 o výměře 2.223 m2, p.č. 230 o výměře 738 
m2, p.č. 578/1 o výměře 3.278 m2, p.č. 279/2 o výměře 6.11 m2, p.č. 433/1 o výměře 2.828 m2, 
p.č. 433/2 o výměře 4.140 m2, lesní pozemek p.č. 487/2  o výměře 1.503 m2, p.č. 487/2 o výměře 
270 m2, p.č. 487/3 o výměře 4.290 m2, lesní pozemek p.č. 605 o výměře 180 m2, trvalý travní 
porost p.č. 606 o výměře 842 m2, p.č. 679 o výměře 180 m2, p.č. 680 o výměře 1543 m2, p.č. 681 
o výměře 1230 m2, p.č.  682 o výměře 76  m2, p.č 683 o výměře 806m2, lesní pozemek p.č. 
700/18 o výměře 1789,lesní pozemek p. č. 700/45 o výměře 2475 m2, trvalý travní porost p.č. 
709/4 o výměře 2078 m2, lesní pozemek p.č. 709/8 o výměře 3 153 m2, ostatní plocha p.č. 709/10 
o výměře 510 m2, lesní pozemek p.č.  709/11 o výměře 1351 m2, lesní pozemek p.č. 935/3 o 
výměře 8353, lesní pozemek p.č. 987/ o výměře 747 m2. 

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

Nemovitost  – budova  lisovny ovoce,  zapsané v Katastru  nemovitostí  vedeném Katastrálním 
úřadem pro Zlínský katastrální  pracoviště Uherský Brod,  pro okrs.  Uherské Hradiště,  obec 
Hostětín, k.ú. Hostětín,bez č.p./č.e. na parcele č. 146
- využití budovy:jiná stavba,typ budovy:rozestavěná budova,zapsaná v katastru nemovitosti na 
LV  38.,  v hodnotě  701  940,-Kč  stanovená  znaleckým  posudkem  3361-202/07  Ladislava 
Kolaříka.

                                                  

Peněžitý majetek 25 471 144,17 Kč
Nepeněžitý  majetek 7 857 320,-  Kč
Nadační jmění celkem    33 328 464,- Kč
Z toho NIF            30 190 136,- Kč
Ostatní jmění    1 434 023,- Kč
Vlastní jmění celkem   34 762 487,- Kč

V roce 2008 došlo vlivem nepříznivé celosvětové situace na finančních trzích ke snížení hodnoty 
nadačního jmění pod hodnotu zapsanou v nadačním rejstříku. Nadace je povinna podle zákona 
č. 227/1997Sb. O nadacích a nadačních fondech do dvou let od konce účetního období, v němž ke 
snížení došlo (tzn. do roku 2010), doplnit nadační jmění nebo do tří let rozhodnout o snížení 
nadačního jmění. 

Rok 2009 byl na finančních trzích velmi pozitivní. Ve 3. čtvrtletí začaly předstihové ukazatele 
signalizovat  počínající  ekonomické oživení a trhy se začaly prudce  obracet  směrem nahoru. 
Tento  pozitivní  trend  byl  podporován  jak  relativně  dobrými  daty  z reálné  politiky,  tak 
přebytkem likvidity dodávané centrálními bankami a vládami po celém světě. 

K bodu 8
Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2009.
Rozvahovým dnem je 31. prosinec  2009.
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K bodu 9
Použité účetní metody
Účetní jednotka účtuje v soustavě 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 vloženého 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 standardů platných pro rok 2009 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.

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. 
Nadační dary - dary na provoz jsou účtovány na účet 682 – Přijaté příspěvky. Pokud dárce určí 
účel daru variabilním symbolem, jsou dary účtovány přímo na určení analytický účet   fondu 
911 … . 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
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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 je 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  je kratší   než jeden rok.  Na účtu 253 – Dluhové cenné papíry 
k obchodování nebylo v průběhu roku 2009 účtováno.  

Odpisování majetku

Odpisy majetku jsou prováděny jedenkrát ročně, vychází 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, není náplň. 
Postup tvorby a použití rezerv
Nebylo účtováno, není náplň.
Vzájemné zúčtování
V roce 2009 bylo provedeno vzájemné zúčtování s firmou Student Agency.  

Metoda kursových rozdílů
K 31.12.2009 nadace  nemá žádný devizový účet. Kurzové rozdíly vznikající při ocenění 
majetku a závazků k okamžiku uskutečnění účetního případu se uvádějí podle povahy ve 
výkazu zisku a ztráty v položce „kurzové ztráty“ nebo v položce „kurzové zisky“.

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.
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K bodu 12
Informace  o  významných událostech,  které  nastaly  mezi  rozvahovým dnem a  okamžikem 
sestavení uzávěrky

Nadace  zakoupila  v roce  2009  tyto  pozemky  zapsané  v katastru  nemovitostí  vedeném 
Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod, katastrální území 
Hostětín:

-p.č. 134/12, vodní plocha o výměře 66 m2
-p.č. 134/13, vodní plocha o výměře 58 m2
-p.č. 134/14,vodní plocha o výměře 96 m2
-p.č. 153/1, orná půda o výměře 96 m2
-p.č. 153/2, trvalý travní porost o výměře 201 m2
-p.č. 159/1, orná půda o výměře 2654 m2
-p.č. 159/2, trvalý travnatý porost o výměře 175 m2
-p.č. 160, orná půda o výměře 66 m2
-p.č. 162/1, orná půda o výměře 4739 m2
-p.č. 162/2, orná půda o výměře 43 m2
-p.č. 162/3, trvalý travní porost o výměře 282 m2

Nadace   prodala  v roce  2009  tyto  pozemky  zapsané  v katastru  nemovitostí  vedeném 
Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod, katastrální území 
Hostětín:
-p.č. 134/16, orná půda o výměře 110 m2
-p.č. 172/1, orná půda o výměře 7186 m2
-p.č. 172/18, orná půda o výměře 355 m2

Dále v roce 2009 uzavřela Nadace Veronica s obcí Hostětín, Nadací Partnerství a Nadací české 
architektury  smlouvu  o  společné  výstavbě  obnovitelného  zdroje  elektřiny  –  fotovoltaické 
elektrárny  o  výkonu 50,6  kWp v Hostětíně.  Elektrárna  byla  zkolaudována v prosinci  2009. 
Nadace  zakoupila podíl  na fotovoltaické  elektrárně ve výši  1 400 872,-  Kč.  Elektrárna byla 
uvedena do provozu v lednu 2010 a během roku 2010 bude podíl na FVE vložen do nadačního 
jmění. 

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 tis.  Kč,  podíl  byl  darován v roce 1998 
soukromými dárci, kteří jej získali restitucí majetku.

Tradice Bílých Karpat, s.r.o.
−jediným zakladatelem TBK, s.r.o. je Tradice Bílých Karpat,o.s.. Nadace Veronica vložila v roce 
2006 vklad do Tradice Bílých Karpat o.s.  ve výši 50 000,- Kč.  Nadace pronajímá společnosti 
Tradice  Bílých  Karpat  s.r.o.  podle  smluv  uzavřených  v roce  2006  pozemky  v katastrálním 
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území  Hostětín,  budovu  skladu  moštárny,  dvě  zpevněné  plochy  kolem  budovy  moštárny  a 
zařízení moštárny (movité věci).
−

K bodu 14
Přehled splatných závazků pojistného na  SP, ZP a daňových nedoplatků
Sociální zabezpečení:              17 692,- Kč
Zdravotní pojištění:                   8 380,- Kč

Tyto  závazky byly vyrovnány během měsíce ledna 2010.

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

V lednu 2010 vypršela  splatnost  dluhopisu  CEZ 0 01/09Z v nominální  hodnotě  1 000 000,-, 
pořízeného 20.9.2004 za  81,57% nominální hodnoty.
12.3. 2009 byly prodány CP Nemovitostního fondu Reico za 1012306,20 Kč (pořizovací cena  1 
000 000,- Kč)          

Číslo účtu Název CP  Počet ks PL 
k 31.12.2009 

 Aktuální 
(tržní) cena 

k 31.12.2009 
Akcie a fondy
Dluhopisové fondy

069 004 ESPA Fiducia 52 969 5 059 069,19
069 013 ESPA Český fond státních dluhopisů 5 615 573 965,00
069 014 ESPA Bond Danubia 307 1 051 183,35
069 006 ING Czech Bond 672 1 118 349,12
069 005 ISČS Trendbond 600 000 733 200,00

Akciové fondy
069 003 Pioneer - Balancovaný fond nadací 4623119 4 692 003,00
069 011 ESPA Stock Global 424 569 160,64
069 010 ESPA Stock Europe-Emerging 145 385 153,35
069 012 ING Czech Equity (P CAP) 200 563 022,00

Nemovitostní fond
069 017 ESPA StockEurope – Property CZK 88 388 080,00

Dluhopisy  (nominální hodnota v Kč)
063 004 Government Bond 3,55 2 000 000,00 
063 015 ČS VAR 15 2 000 000,00 
063 005 Government Bond 4,1 2 800 000,00

b)Cenné papíry z ostatního majetku Nadace Veronica

Číslo účtu Název CP  Počet ks PL 
k 31.12.2009 

 Aktuální 
(tržní) cena 

k 31.12.2009 
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069 019 Pioneer – BFN – ostatní majetek 1 738 1 763,90

K bodu 17 
Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let
Nejsou

K bodu 18
Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou
Nejsou

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

Náklady  Hlavní    Vedlejší Celkem
Spotřebované nákupy celkem      107 001,68 107 001,68
Služby celkem         597 930,82 597 930,82
Osobní náklady celkem        764 038,00 764 038,00
Daně a poplatky celkem        10 644,00 10 644,00
Ostatní náklady celkem        76 947,55 48 443,50 104 810,05
Vyplacené nadační příspěvky 310 000,00 310 000,00
Odpis dlouhodobého hmotného majetku    278 049,24 278 049,24

Prodané cenné papíry a podíly       
1 009 

682,62
1 009 

682,62

Náklady celkem         
3 154 

293,91 48 443,50
3 202 

737,41
                    

                      
Výnosy                      
                      
Tržby za vlastní výkony a zboží      389 165,45 209 803,00 598 968,45
Ostatní výnosy celkem       420 345,98 420 345,98
Tržby z prodeje cenných papírů a 
podílů     

1 040 
391,85 1 040 391,85

Tržby z prodeje DFM    485 041,92 485 041,92
Tržby z prodeje DHM 65 000,00 65 000,00
Přijaté příspěvky (dary)       433 509,80 433509,80
Provozní dotace       370 696,00 370 696,00

Výnosy celkem        
3 212 
146,89 274 803,00

3 486 
649,89

K bodu 21
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Informace o zaměstnancích

Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy správní rady 0
Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy dozorčí rady 0
Počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr  k 31.12.2009 6
Z toho na rodičovské dovolené 1
Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti k  31.12.2009 0
Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce za rok 2009 celkem 24
Počet dobrovolníků k  31.12.2009 20

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 2009  byl daňový základ snížen o 226 359,50 Kč. Částka daňové úlevy bude použita na 
financování hlavní ztrátové činnosti v roce 2009.  

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 : 4 560 tis. Kč – moštárna v Hostětíně 

    2 197 tis. Kč - sklad moštárny v Hostětíně 
             710 tis. Kč - lisovna moštárny v Hostětíně
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Pořízení dlouhodobého HM: 1 401 tis. Kč -  podíl na FVE Hostětín, uvedeno do užívání v lednu 
2010

Drobný dlouhodobý hmotný majetek:  273 tis. Kč – technologické zařízení moštárny

Pozemky: 1 084 tis. Kč – z toho pozemky zapsané v nadačním jmění  563 609,- Kč (kupní cena) 
a pozemky v ostatním jmění nadace 382 817,- Kč. Pozemky se nachází v k.ú. Hostětín a Pitín. 
V nadačním jmění jsou pozemky zaregistrovány dle znaleckého ocenění.
Pozemky v  Černovickém hájku v k.ú. Brněnské Ivanovice  50 175,-Kč
Nadace  zakoupila  v roce  2009  tyto  pozemky  zapsané  v katastru  nemovitostí  vedeném 
Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod, katastrální území 
Hostětín:

-p.č.134/12, vodní plocha o výměře 66 m2
-p.č. 134/13, vodní plocha o výměře 58 m2
-p.č. 134/14,vodní plocha o výměře 96 m2
-p.č. 153/1, orná půda o výměře 96 m2
-p.č. 153/2, trvalý travní porost o výměře 201 m2
-p.č. 159/1, orná půda o výměře 2654 m2
-p.č.159/2, trvalý travnatý porost o výměře 175 m2
-p.č. 160, orná půda o výměře 66 m2
-p.č. 162/1, orná půda o výměře 4739 m2
-p.č. 162/2, orná půda o výměře 43 m2
-p.č. 162/3, trvalý travní porost o výměře 282 m2

Nadace   prodala  v roce  2009  tyto  pozemky  zapsané  v katastru  nemovitostí  vedeném 
Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod, katastrální území 
Hostětín:
-p.č. 134/16, orná půda o výměře 110 m2
-p.č. 172/1, orná půda o výměře 7186 m2
-p.č. 172/18, orná půda o výměře 355 m2

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:  21 974  tis.  Kč – majetkové dlouhodobé cenné papíry 
investované v nadačním jmění, podrobný přehled viz bod 16., 
2 tis. Kč – ostatní finanční majetek

Oprávky dlouhodobému HM:  -1 259 tis. Kč

Zboží na skladě: 6 tis. Kč – publikace Moravské krajiny
Odběratelé: 211 tis. Kč 

Ostatní pohledávky: 1 440 tis. Kč

Příjmy příštích období:  138  tis. Kč – refundace mzdy Jasny Flamikové za 4.Q 2009, dividendy 
BFN roku 2009, dotace UP za mzdy prosinec 2009

Náklady příštích období: 1 tis. Kč – kilometrická banka
–  – 32



b) pasiva
Vlastní jmění:  34 763 tis.  Kč – nadační jmění a ostatní jmění nadace,  z toho:
-nadační jmění zapsané vlastní    3 138 328,00 Kč
-nadační jmění zapsané NIF       30 191 000,00 Kč
-ostatní jmění                                 1 434 023,04 Kč

Fondy:  2 923 tis. Kč – z toho:
- fond Hostětín                                                  546 848,00 Kč
- fond na nadační příspěvky a režii ze zisku           1 341 725,47 Kč
- fond na zvýšení nadačního jmění                       83 100,00 Kč
- fond vkladu do nadačního jmění                     37 412,03 Kč
- fond projekty NIF                                       - 51 727,36 Kč
- fond Společně pro Brno                                 345 970,00 Kč 
- fond Černovický hájek                                  252 118,80 Kč
- fond Přírodní zahrady pro školy                          91 665,00 Kč
- fond louky na Vysočině                                   118 038,90 Kč
- fond Veřejná sbírka 157 397,00 Kč
- fond dary umělecké předměty         3 000,00 Kč
Oceňovací  rozdíly  z přecenění  majetku: -945  tis.  Kč –  rozdíl  mezi  kupní  cenou  finančního 
majetku a jeho aktuálním oceněním k 31.12.2009. 
V roce  2008  došlo  (vlivem  nepříznivé  celosvětové  situace  na  finančních  trzích)  ke  snížení 
hodnoty nadačního jmění pod hodnotu zapsanou v nadačním rejstříku. Nadace je povinna podle 
zákona č. 227/1997Sb. O nadacích a nadačních fondech do dvou let od konce účetního období, 
v němž ke snížení došlo (tzn. do roku 2010), doplnit nadační jmění nebo do tří let snížit nadační 
jmění (mimo NIF). 

Výdaje příštích období: 17  tis. Kč  - náklady na energie, telefony
 

Dodavatelé: 186 tis. Kč

Zaměstnanci: 57 tis. Kč 

Výkaz zisku a ztráty
a) náklady
V roce 2009 dosáhly celkové náklady nadace výše 3 203 tis. Kč, z toho:

Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby 50 127,38
Spotřeba energie 10 618,30
Publikace a knihy 3 418,00
Nákup majetku nad 3000,- 42 838,00
         Celkem spotřebované nákupy 107 001,68
Cestovné 12 468,00
Náklady na reprezentaci 9 417,00
Poštovné 17 714,00
Ostatní služby (poplatky,znalecké posudky,zapůjčení filmů a 
pronájem sálů na Ekobiograf, technická příprava)

74 825,00

Telefony 29 542,00
Zpracování účetnictví, audit 80 227,00
Fotopráce, kopírování 584,00
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Tisk, grafické úpravy 133 094,70
Semináře, vzdělávání 10 319,00
Propagace 45 645,12
Internet 4 368,00
Nájem 164 727,00
          Celkem služby 597 930,82
          Celkem osobní náklady (vč. pojištění a stravenek) 764 038,00
          Celkem daně a poplatky 10 644,00
Kurzové ztráty 37 838,00
Jiné ostatní náklady (vč. bankovních poplatků) 64 571,05
Pojištění za zaměstnance 1 411,00
Členské příspěvky Pozemkového spolku 1 000,00
         Celkem ostatní náklady 104 810,05
         Celkem odpisy, prodaný majetek 1 308 312,86
         Celkem poskytnuté nadační příspěvky 310 000,00

b) výnosy
V roce 2009 získala nadace celkové výnosy  ve  výši  3 487 tis. Kč, z toho: 

Tržby z prodej služeb 598 968,45
Úroky nedaňové 16 325,28
Zúčtování fondů 331 586,70
Jiné ostatní výnosy 57 563,00
Tržby z prodeje DHM 65 000,00
Tržby z prodeje CP a podílů 1 040 391,85
Výnosy z finančního majetku 558 037,81
Přijaté příspěvky – dárci 433 509,80
Provozní dotace 370 696,00

Výsledek hospodaření podle činností a zakázek za rok 2009

Čin
.  Zakázka   Výnosy 

 Náklady 
celkem  HV 

010 Režie 
organizace

100
úroky, bankovní 
poplatky,atd. 6 275,62 15 878,1   -9 602,48

115
režie bez zařazení k 
projektům 391 751,70 760 955,60 -369 203,90

011 Režie 
Obchůdek 117 Režie Obchůdek

141 936,00 350 877,00 -208 912,00

030 Fundraisin
g

3000 Dar na činnost nadace
30 455,00

0
30 455,00

35,355,
3555 Černovický hájek 90 500,00 95 363,10 -4 863,10

040 Nadační 
jmění 400

Výnosy z nadačního 
jmění

1 608 479,32
1 009 682,75

598 796,57
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050 Hostětín 500 Moštárna v Hostětíně 415 005,05 303 445,41 111 559,64
502 FVE na moštárně 121 420,40 72 425,33 48 995,07

060 Projekty 607,608
612,613

Ekobiograf
256 940,00 209 000,00 47 940,00

3333 Pozdřany
0 4 158,00 -4 158,00

090 092311 Aukce Ovoce 388 975,80 57 799,12 331 176,68

093 Aukce 0903 Aukce Vysočina
35 182,00 319 768,00 -284 586,00

Aukce celkem 46590,68

080 Nadace 
VIA 0802 Nadace VIA - 3 385,00 -3 385,00

Přehled fondů

Číslo 
účtu 

(fondu)
Název fondu

Počáteční 
stav k 

1.1.2009

Čerpání z 
fondu v roce 

2009

Převod do 
fondu 

(přírůstek za 
rok 2009)

Stav fondů  k 
31.12.2009

Převod HV 
roku 2009

911 001  Fond 
Hostětín     546 848,30                     0                        0      546 848,30 

911 002
 Fond na jiné 
NP a režii ze 

zisku 
593 538,43   

0       748 187,04 1 341 725,47

911 003  Fond na 
zvýšení NJ 

      82 
800,00    

  
0-             0        82 800,00 

911 004  Fond 
projekty NIF 

    -249 
727,36    202 000,00     400 000,00 -51 727,36 284 212,48

911 005  Fond vkladu 
do NJ 

-     62 
587,97        0- 100 000,00 37 412,03    

911 008
 Fond 

Společně pro 
Brno 

    341 700,00 
348 530,00
 (z toho 
333 900,00 
NP)    

352 800,00    345 970,00

911 009
Fond dary 

uměl. 
předměty

0 0 0 3 000,00

911 020
 Fond 

Černovický 
hájek 

  251 118,80 0              1000,0
0           252 118,80 

911 030  Fond Louky 
na Vysočině 52 638,90           0    65 400,00 118 038,90

911 040
 Fond 

Přírodní 
zahrady 

91 665,72 0 0 91665,72
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911 100 Veřejná 
sbírka 17 466,00 0 139 931,00      157 397,00

1 972 417,52 2 925 548,86

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009

Hospodářský výsledek roku 2009 ve výši 284 212,48 Kč byl rozhodnutím správní rady ze dne 
14. června 2010 rozdělen následovně:
- částka 284 212,48 převedena do fondu Projekty NIF

K bodu  29    
Přehled přijatých darů
V roce 2009 přijala nadace dary  v celkové výši 558 180,- Kč, z toho:
-od individuálních dárců                                 233 900,- Kč 
-od firem                                                             10 000,- Kč,
-od umělců  314 280,- Kč

Podrobný přehled je uvedený v samostatné příloze.
K bodu 30
Přehled udělených nadačních příspěvků
V roce 2009 udělila nadace nadační příspěvky v celkové výši   869 900,- Kč, z toho:
- nadační příspěvky z prostředků NIF                                        202 000,- Kč
- nadační příspěvky z Fondu Společně pro Brno                       357 900,- Kč
- výkup pozemků (z výnosu z Aukce)             310 000,- Kč

SEZNAM UDĚLENÝCH GRANTŮ 

ZÁKLADNÍ GRANTOVÝ PROGRAM(NIF)

Eko-infocentrum Ostrava
Oživení zámeckého parku v Klimkovicích
15.500 Kč

TYTO Nenakonice
Ochrana a podpora silně ohrožené sovy pálené s osvětou mezi zemědělci na jižní Moravě.
15.000 Kč

Základní škola Břidličná
Okno do hlubin
6.000 Kč

Gymnázium a Střední odborná škola Rájec - Jestřebí, o. p. s.
Obdivuhodný svět rostlin
8.500 Kč

Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy
Likvidace invazivních druhů na Olomoucku
20.000 Kč
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SDRUŽENÍ BIENÁLE BRNO, o. s.
Bienále EkoPlakátu
5.000 Kč

Klub turistů a lyžařů
Publikace Babí lom
20.000 Kč

ZO ČSO Veronica, Brno
Brněnský strom roku 2009
16.000 Kč

Ing. Ivo Dostál
Sborník Miloslav Sonny Halas a uspořádání retrospektivní výstavy výtvarných děl
20.000 Kč

Josef Ptáček
Do přírody? V Brně?
20.000 Kč

NESEHNUTÍ
Účast veřejnosti – podmínka zlepšení životního prostředí a kvality života
10.000 Kč

Pavel Klimeš
Dny Země v Pouzdřanech
10.000 Kč

Výroční cena Nadace Veronica 

Mgr. Karla Ambrožová ze ZŠ Moravská Nová Ves
a ZŠ Moravská Nová Ves

Ivana Bláhová - vedoucí učitelka školky při  MŠ a ZŠ Ostopovice
a MŠ a ZŠ Ostopovice Brno venkov

Josef Rosík – hlavní vedoucí oddílu Scarabeus ve Strážnici
a Občanské sdružení dětí a mládeže Sarkander, Blatnice pod Sv. Antonínem

6x10 000 Kč = 60.000 Kč

Zvláštní cena Nadace Veronica v     soutěži diplomových ekologických prací:  

Michaela Čermáková, MU Brno
Bakalářská práce - Jak levné je jíst maso? Analýza nákladů, energetické efektivnosti a 
environmentálních souvislostí různých druhů stravy
2.000 Kč

Eliška Stofferová, studentka UP Olomouc
Diplomová práce - Jsou těžké kovy pro suchozemské stejnonožce zátěží?
2.000 Kč

David Matějka, MZLU Brno
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Diplomová práce - Možnosti rozvoje post industriálního sídla
2.000 Kč

GRANTY Z     FONDU SPOLEČNĚ PRO BRNO  

Armáda spásy v ČR, Centrum sociálních služeb Brno
Zeleň a dům patří k sobě
17.000 Kč

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno:  EFFETA denní stacionář       
Zdravá zahrada
20.000 Kč

Studijní nadační fond Gymnázia, Brno - Řečkovice
Obnova a ekologizace školní zahrady -  3. závěrečná etapa
20.000 Kč

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "KOMPAS" Brno
Zábava, která dává smysl
19.000 Kč

W Alternativa, o.s.
Obnova a ekologizace školní zahrady na Waldorfské ZŠ a MŠ Brno
10.000 Kč

ZŠ Horácké náměstí, Brno
O přírodě v přírodě
3.000 Kč 

Tyršova základní škola, Brno, 
Školní dvůr - oáza her, klidu a pohody
15.000 Kč

ZŠ Masarova, Brno
Dětské hříště pro školní družinu a Centrum volného času
19.500 Kč

BrnoNaKole, o.s.
Brno na kole a pěšky
20.000 Kč

Občanské sdružení Concordia Bonum Brno pro seniory, Brno
Ozelenění terasy, balkonu, oken v Domově pro seniory - Domov sv. Ludmily
13.400 Kč
 
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Brno
Rádcovské kurzy - první krok k odpovědnosti za druhé
15.000 Kč

NESEHNUTÍ Brno
Brněnské ekovečery
20.000 Kč
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Občanské sdružení Smrk, Brno
Veřejná přírodní zahrada - člověk v městské krajině, prostor k setkávání
7.000 Kč

MŠ Na Osadě, Brno 
Zdravá zahrada II
10.000 Kč

Biskupské gymnázium, Brno    
Učíme se v zahradě
12.000 Kč

Montessori Morava
Ekologická výchova v praxi
5.000 Kč

Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení v Brně
Vánoční stromky s čistým svědomím
15.000 Kč

Sdružení rodičů Losík, Brno
Rekonstrukce školní zahrady při mateřské škole 
10.000 Kč

Živý venkov, o.s.
Revoluce ve školním stravování  
10.000 Kč

Hnutí Brontosaurus, Brno
Dort pro Brontosaura
15.000 Kč
 
Hnutí Brontosaurus, Brno
Rozvoj prvků EVVO při práci s dětmi a mládeží
10.000 Kč

Přátelé Fóra pro českorakouský dialog, o.s., Brno
Společné dějiny
3.000 Kč

O.S, NABOSO
Učíme se cestovat „naboso“
3.000 Kč

Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23
Blíž k přírodě
12.000 Kč

GRANTY Z     AUKCÍ  

Sdružení Krajina, Počítky
Výkup pozemků pro návrat květnatých luk do krajiny Vysočiny
310.000 Kč
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Development of Children and Woman Center, Nepal
Příspěvek pro základní školu v Khandadéví 
24.000 Kč

K bodu 31
Přehled o veřejných sbírkách

Nadace  provozuje  veřejnou  sbírku  formou  charitativního  prodeje  –  Nadačního  obchůdku. 
Osvědčení bylo vydáno Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 5.11.2008 pod číslem S-
JMK/142606/2008/OSO. Veřejná sbírka je oznámena na období od 3.11.2008 do 31.10. 2011. 
Účelem  veřejné  sbírky  je  shromáždit  dobrovolné  finanční  příspěvky  na  enviromentální  a 
komunitní projekty. Dne 28.7.2009 byla změněna výše příspěvku,která má být odvedena  při 
prodeji předmětů, z původně oznámených 80% na 60% z každého prodaného předmětu. 
Nadace tímto způsobem shromáždila za první rok konání sbírky 185 964 ,- Kč (hrubý výnos). 
Čistý výnos ke dni 31.12.2009 z veřejné sbírky činí 157 397,- Kč a bude použit na finanční 
podporu projektů v roce 2010.

K bodu 32
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

Výsledek hospodaření účetního období roku 2008 ve výši  1 398 187,04 Kč byl po schválení 
účetní závěrky správní radou dne 29.6.2009 v Brně rozdělen následovně: 
-převod do fondu na jiné NP a režii ze zisku 748 187,04 Kč
-převod do fondu projekty NIF 400 000,- Kč
-převod do fondu Společně pro Brno 100 000,- Kč
-převod do fondu Louky na Vysočině 50 000,- Kč
-převod do fondu Vklad do nadačního jmění  100 000,-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 2009 
výše 2 193 055,- Kč, tj. 6,58% ze zapsaného nadačního jmění.
Celkové náklady v přepočtu k nadačnímu jmění činí 9,61%

K bodu 34
Okamžik sestavení účetní závěrky
Účetní závěrka za účetní období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 byla sestavena ke dni 31.12.2009 
dne 31.5.2010.

Brně, sestaveno dne 31.5.2010

Sestavila:                                                            Schválil:   
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Mgr. Markéta Kozlová                                   
                                                                                               RNDr. Miroslav Kundrata
                                                                                 předseda Správní rady Nadace Veronica

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". 
Velikost příspěvku do 10 000,- 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%.

Uzávěrka  pro  přijímání  žádostí  a  nominací  je  1.  února  a  30.  září  
(posuzuje se dle razítka na obálce) pouze v písemné podobě na daných formulářích, které si 
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můžete stáhnout na webových stránkách nadace. Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel.: 542 422 
775, případně emailem na nadace@veronica.cz.

Vyplněné žádosti  spolu s předepsanými přílohami v počtu 1 ks zasílejte na adresu:  Nadace 
Veronica, Panská 9, Brno 602 00. 

Včas doručené projekty hodnotí grantová komise správní rady. Konečné rozhodnutí o 
udělení nadačních příspěvků schvaluje po diskusi správní rada nadace. Vyrozumění o 
výsledku  řízení  obdrží  všichni  žadatelé  písemnou  formou  do  6  týdnů  po  uzávěrce. 
Seznam podpořených projektů je s krátkou anotací zveřejňován na webových stránkách 
nadace.  

Proces poskytování nadačních příspěvků:
Vzhledem k tomu, že nadace uděluje v základním grantovém programu menší granty (5 – 30 
tisíc korun), je celá schválená částka uvolněna po podepsání smlouvy. V případě nedodržení 
smlouvy nadace vyžaduje poskytnutý příspěvek vrátit. 
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