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Ohlédnutí za rokem 2008 
– rok investice do fotovoltaiky1 a otevření nadačního obchůdku 

 
 

 
V tomto roce se nadace pustila do dvou pilotních projektů, které jednak mají přinést další 

finanční prostředky, ale zároveň svým založením podporují šetrný vztah k přírodě a životnímu 
prostředí.  

 
Již od konce roku 2007 jsme chystali investici do zprovoznění malé fotovoltaické elektrárny, 

která byla na podzim nainstalována na střechu nadační moštárny v Hostětíně a koncem roku 
zprovozněna. Od konce roku tak již naše elektrárna vyrábí elektřinu ze sluníčka a nejenže tak šetří 
přírodu, ale zároveň zhodnocuje naše finanční prostředky výhodněji, než to dokáží finanční instituce 
spravující nadační prostředky. Prozíravost této investice se pak plně potvrdila v průběhu roku, kdy 
došlo ke strmému pádu cen akcií a jejich výnosů. I proto se nyní o tento způsob investování vážně 
zajímají další nadace v ČR. 

 
Ke konci roku nadace spustila další pilotní projekt v rámci ČR – Obchod Nadace Veronica, 

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. V době krize, poklesu výnosu z nadačního jmění i 
sponzoringu chceme začít využívat pro veřejně prospěšné ekologické i komunitní projekty v Brně 
nový fundraisingový i ekologický zdroj. Provozování tohoto „obchodu“ – veřejné sbírky – vede nejen 
k šetrnému chování lidí vůči životnímu prostředí, ale přináší obecný prospěch lidem v Brně. 
V současné době se nachází v 1. patře Domu Pánů z Lipé na náměstí Svobody. 

 
 
 V roce 2008 nadace poprvé rozdělila peníze z fondu dárců Společně pro Brno, který založily 

fyzické osoby s cílem vybudování silného komunitního fondu.  Celková částka, kterou tak nadace v 
roce 2008 rozdělila, přesáhla 1,5 mil. korun, což je opět o cca 300 tisíc více, než v roce 2007.  

 

Celkem nadace udělila 109 nadačních příspěvků 85 organizacím. Z toho cca polovina 
částky putovala do Brna (vliv Fondu pro Brno) prostřednictvím 65 grantů 54 organizacím (z čehož 
bylo 26 škol). Mimo Brno udělila nadace 39 nadačních příspěvků 31 organizacím (z toho 19 školám). 
Za tyto peníze bylo zasázeno přes 400 stromů, obnoveno přírodních zahrad i koutků pro pobyt dětí a 
řadu dalších prospěšných projektů. Jejich úplný seznam najdete na následujících stranách.  

 
Největším uděleným nadačním příspěvkem byl grant z benefiční aukce konané v roce 2007 ve 

výši 350 tisíc korun. Jsme rádi, že za něj ZO ČSOP Kosenka z Valašských Klobouk mohla vykoupit 
pro ochranu přírody území mezi rezervacemi Javorůvky a Dobšená a že se v těchto místech již sázely 
první stromy.  

 
Šestá benefiční aukce uměleckých děl proběhla opět s úspěchem na konci roku 2008. Peníze 

jsme tentokrát pomáhali získat Sdružení Krajina z Českomoravské vrchoviny, které je největším 
pozemkovým spolkem v ČR a které za získané peníze vykoupí další území pro zachování květnatých 
mokřadních luk na Vysočině. Poděkování jako vždy patří především všem umělcům, kteří Vysočinu 
darem svého díla podpořili. Částka, získaná v loňském roce byla opět částkou rekordní, získat se 
podařilo cca 360 tisíc korun.  

 
                                                           
1 Případně viz Co to je fotovolatika? http://www.s-fotovoltaika.cz/fotovoltaika.php  
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Stále častěji se proto na nás obracejí spolky, školy i jednotlivci s žádostí o nadační příspěvek, 
který jim umožňuje udělat něco pro lepší životní prostředí nebo komunitní život v Brně. Pro 
nedostatek finančních prostředků musíme odmítat i kvalitní projekty. Proto potřebujeme získávat 
další zdroje. Kvůli tomu jsme se rozhodli rozšířit naše aktivity tak, abychom mohli podpořit daleko 
větší počet žadatelů. Doufáme, že dobrou cestou k tomu je i výše zmíněný obchod Nadace Veronica, 
kde formou veřejné sbírky prodáváme darované věci. 
 

Budeme rádi, pokud nám darem věcným, finančním či jiným pomůžete i vy. Připojíte se tak 
ke známým osobnostem, které nám pomáhají pomáhat, jako je například Milena Holcová, Arnošt 
Goldflam, Lukáš Hejlík, Zuzana Brázdová, Olbram Zoubek, Vlastimil Zábranský, Martin Sláma a 
řada dalších. 

 
Na závěr mi dovolte poděkovat vám všem, kteří jste v nás vložili svou důvěru a podpořili 

větším či menším darem nebo dobrovolnou prací naši činnost. Bez Vaší podpory by naše práce 
nebyla možná.  

 
 

  Děkujeme. 
 
 
 
           Mgr. Jasna Flamiková 
        ředitelka Nadace Veronica 
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I. O NADACI VERONICA 
 
 
•Vize nadace 

 
 Nadace Veronica je jedinečná kulturně ekologická moravská nadace, je důvěryhodná, 

otevřená a apolitická. Propojujeme veřejnost s odbornými kruhy a dodáváme veřejně prospěšným 
aktivitám ekologický rozměr. Podporujeme a propagujeme trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti 
a s důrazem na tradiční hodnoty a krajinu.       
 
•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.   

 
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 brněnského 
ekologického a kulturního života.  

V roce 1998 rozhodla správní rada Nadace Veronica o nákupu usedlosti v obci Hostětín na 
území CHKO Bílé Karpaty. Tato investice měla rozhodující vliv pro pozdější nasměrování činnosti 
Nadace i Ekologického institutu Veronica. 

V roce 2000 byla na pozemcích Nadace zprovozněna první bio moštárna v České republice. 
Svým zaměřením na produkci moštu v bio kvalitě i nadačními příspěvky ze zisků moštárny nadace 
podporuje rozšiřování ekologického ovocnářství ve zdejší oblasti.  

V roce 2002 Nadace Veronica uspěla v soutěži o prostředky z Nadačního investičního fondu 
a z jejich 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 jsme uspořádali první předvánoční benefiční aukce výtvarných děl, která se od té 
doby stala největší benefiční aukcí výtvarných děl ve prospěch ochrany přírody. Díky ní se již 
podařilo zachránit a vykoupit řadu vzácných lokalit, např. původní stoletý jedlobukový les v Bílých 
Karpatech.  

V roce 2005 jsme společně s Ochranou fauny ČR Votice uspořádali osvětovou kampaň Právo 
na krajinu, do které se zapojila řada osobností České republiky a přes 5 tisíc lidí.  

V roce 2006 zahájil Ekologický institut Veronica provoz vzdělávacího Centra Hostětín, pro 
jehož výstavbu a provoz poskytla Nadace bezplatně svoje pozemky. Jde o první veřejnou budovu 
v České republice postavenou v pasivním standardu (spotřeba energie na vytápění do 15 
kWh/m2/rok). 

Od roku 2006 začala nadace společně s Hnutím Duha pořádat festival EkoBiograf, který do 
Brna přináší nejnovější filmové snímky z této oblasti. Součástí je vždy i řada besed s předními 
osobnostmi a promítání pro základní i střední školy. 
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V roce 2007 byl založen dárcovský fond Společně pro Brno, jehož cílem je prostřednictvím 
malých grantů podpořit aktivitu žáků, studentů a občanů v městě Brně, posilování komunitních vztahů, 
odstraňování anonymity, zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, zvyšování kvality života a podpory 
trvale udržitelného rozvoje  

V roce 2008 byla na střechu moštárny v Hostětíně instalována malá fotovoltaická elektrárna, 
která nejen zhodnocuje prostředky nadace, ale zároveň přispívá k trvalé udržitelnosti. Nadace rovněž 
zahájila pilotní projekt v rámci republiky k dalšímu získání finančních prostředků. Prostřednictvím 
veřejně prospěšné sbírky prodává v Obchodě Nadace Veronica darované věci. Výtěžek z tohoto 
prodeje je prostřednictvím fondu Společně pro Brno rozdělován na projekty podporující šetrný vztah 
k přírodě i Brnu.  

 

 

•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, ředitel divize Normagroup 
PhDr. Nora Obrtelová, dramaturgyně ČT Brno 
 
 
Management nadace 
Ředitelka: Mgr. Jasna Flamiková  
Grantová asistentka: Ing. Zuzana Galle 
Účetní: Veronika Strejčková  
Manažerka Obchodu Nadace Veronica: Eva Slezáková 
      

Dobrovolníci: nadaci v její práci pomáhá cca 30 dobrovolníků (bez členů správních orgánů).   
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II. ČINNOST NADACE VERONICA V ROCE 2008:   
   
  

Činnost nadace se skládá z těchto směrů: 
 

� menšími finančními částkami podporujeme projekty třetích osob (především 
neziskových organizací a škol) 
 
� část naší kapacity věnujeme rovněž oslovování nových dárců a získávání dalších 
finančních prostředků ve prospěch ochrany přírody a životního prostředí – předvánoční 
benefiční aukci výtvarných děl a nově prostřednictvím Obchodu Nadace Veronica  

 
� podpora a realizace projektů v Hostětíně zaměřených na podporu ekologického 
ovocnářství a podporu udržitelného rozvoje venkova.  

 
� realizujeme vlastní osvětové programy, především EkoBiograf,  
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A. GRANTOVÁ ČINNOST – UDĚLENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY:  
 

Nadační příspěvky udělené v roce 2008 v Kč 
 

školy 

MŠ ZŠ SŠ 

Občanská 
sdružení 

Jiné  Fyzické 
osoby 

Celkem  
Kč/počet 

NP 

Z jakého fondu 
(programu) 

Částka v 
tisících/ 

počet NP 

      

 

92.5/10    92.5/10   z NIF  

227/34 24/4 30/7 28/3 122/16 15/2 8/2 

332.500 / 
39 

      z výnosu 
benefiční aukce  

350/1 

   350/1   

350 000 / 
1 

Z fondu 
Společně pro 

Brno 

445.9/48 30/3 94/9 81/8 168/19 50.7/5 38.4/4 
445 900 / 

48 

136/3 116/2    20/1  Z programu 
Vraťme dětem 

přírodu 185/7 4/1 151/5   30/1  

320 316 / 
10 

40/4  20/2    20/2 Výroční cena 
Nadace Veronica 

20/2 10/1     10/1 

  60 000 / 
6 

730.6/65 146/5 114/11 81/8 260.5/29 70.7/6 58.4/6 Celkem  

776/44 38/6 181/12 28/3 472/17 45/3 12/3 

1 508 716/ 
109 

 

Příspěvky do Brna 

Příspěvky mimo Brno 

Celkem uděleno  
109 nadačních příspěvků 85 organizacím (z toho školám 45 NP) v celkové částce 1 508 716,- Kč 
 

Do Brna  
65 nadačních příspěvků 54 organizacím (z toho školám 26 NP) v celkové výši 730 600,- Kč 
 

Mimo Brno   
39 nadačních příspěvků 31 organizacím (z toho školám 19 NP) v celkové výši 776 440,- Kč 
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A.1. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY Z VÝNOS Ů Z NIF: 

 

Tyto zdroje pochází z výnosů nadačního jmění, jehož zdrojem byl Nadační investiční fond (NIF). 
Celkem bylo z  výnosů z NIF rozděleno v jarním a podzimním grantovém kole 332 500,- Kč. 
 
 
A.1.1. Místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny 
(nadační příspěvky do 30.000 Kč) 
 
ZO ČSOP 59/11 ZO Jihlava 
Úprava studánky Panny Marie 
Prohloubení a rozšíření studánky, osazení podkladu z kamene, zastřešení a slavnostní odhalení. 
6.000,- Kč 
  
ZO ČSOP Veronica Brno 
Péče o handicapované netopýry 
Záchranný program pro handicapované netopýry – převzetí a následná péče.  
15.000,- Kč  
 
Děti Země Brno  
Anketa Ropák roku 2008 
Příprava a vyhlášení známé ekologické ankety Ropák a Zelená perla 2008.  
15.000,- Kč  
 
Permakultura (CS), Brno 
Přírodní zahrada 2008 
Propagace a osvěta zaměřená na přírodní zahrady. Z nadačního příspěvku budou vydány zbývající kusy titulů 
„Zví řata v přírodní zahradě" a „Přírodní zahradní louka".  
20.000,- 
 
Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc 
Péče o lokální biocentrum v Droždíně za aktivní účastí místních obyvatel 
Cílem je realizace managementu lokality pro obnovu teplomilných trávníků spočívající v posečení travních 
porostů s vynecháním cenných ploch či druhů, prořezávce náletových dřevin a likvidaci invazních rostlin. 
15.000,- 
 
Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc 
Obnova informačního systému na střední Moravě 
Komplexní revize aktuálního stavu všech námi zabudovaných panelů a jejich generální úprava. Součástí bude 
použití moderních metod na jejich důkladnou evidenci pomocí zaměření GPS a fotodokumentace. 
11.000,- 
 
Rezekvítek, Brno 
Toulavý autobus po přírodních učebnách a školních zahradách VI. 
Zmapování zachovalých a fungujících školních zahrad a jejich návštěvy s pedagogy. Návštěvy jsou inspirací a 
příležitostí výměny zkušeností pro učitele, věnující se obnově školních zahrad a ekologické výchově. 
12.000,-  
 
SOŠ Šumperk, Šumperk 
Projekt "JELENÍ STUDÁNKA"  
Projekt vznikl v roce 2006 a jeho cílem je péče o historicky cenné odpočívadlo na Jelení studánce na hřebeni 
Jeseníků. V roce 2008 by měla být rekonstrukce objektu, kterému by jinak hrozil zánik, dokončená. 
12.000,- 
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Sdružení Krajina, Žďár nad Sázavou 
Kosíme s Krajinou 
Sdružení Krajina je největším pozemkovým spolkem v ČR. V roce 2007 zajistilo péči o 150 ha krajiny  
(kosení, vyřezávky). Cílem je zvýšit technickou soběstačnost vybavením dílny, která umožní údržbu a opravy 
drobné techniky a nářadí. 
20.000,- 
 
MOSTKOVICE sdružení pro pomoc zdravotně postiženým, Mostkovice 
Výsadba keřů v areálu Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým HELIOS-MOSTKOVICE  
Cílem projektu je postupné zlepšení prostředí areálu výsadbou 300 ks keřů PYRACANTHA COC.,  
využívaného pro činnost sdružení a hiporehabilitaci.  
10.000,- 

A.1.2. Podpora ekologické výchovy  
(výše příspěvků do 10.000,-) 
 
Hnutí Brontosaurus, Brno 
Podpora a rozvoj ekologické výchovy v dětských oddílech 
Projekt podporuje zavádění a rozvoj prvků ekologické výchovy do pravidelné činnosti oddílů 
zabývajících se prací s dětmi do 15 let.  
8.000,- 
 
Nesehnutí, Brno 
Česká verze filmového dokumentu Biedronka 
Obsahem projektu je vytvoření české verze polského filmového dokumentu Biedronka. Ten mapuje 
životní prostředí zaměstnanců velkého hypermarketového řetězce Biedronka a jejich vítězný soudní 
spor s řetězcem při obhajobě jejich práv na zdravé životní prostředí. 
5.000,- 
 
Hnutí DUHA, České Budějovice 
Výchovou a osvětou k větší ohleduplnosti obyvatel k životnímu prostředí 
Cílem je informovat veřejnost o důležitých oblastech ochrany přírody, krajiny a ekologie obecně 
prostřednictvím letáčků, tiskových zpráv, článků v novinách, besed a infostánků. 
6.000,- 
 
Horní mlýn, Křtiny  
Ekologické myšlení (nejen) pro vysokoškoláky 
Uspořádání dvou víkendových seminářů o ekologickém myšlení. Seminář je určen pro studenty  
environmentalistiky a dalších oborů, zejména společenskovědních, z celé ČR. 
6.000,- 
 
Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc 
Environmentální informa ční středisko Sagittaria s programem pro širokou veřejnost  
Obsahem projektu je ucelený program environmentálního informačního střediska zahrnující 
poskytování poradenství, exkurze, přednášky, výukové programy a internetovou prezentaci. 
6.000,- 
 
Hnutí Brontosaurus, Brno 
Ekostan v Telči – nízkoprahová ekoporadna 
Realizace tzv. Ekostanu – ekoporadny na cestách při festivalu Prázdniny v Telči, který má informovat 
o ekologicky šetrnějším životním stylu a motivovat k ochraně životního prostředí. 
8.000,- 
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Hnutí DUHA, Olomouc 
Jak ekologicky nakupovat? 
Cílem projektu je vytvořit praktický manuál, ve kterém budou přehledně, jednoduše, avšak celistvě 
probrány možnosti uplatnění zásad šetrného spotřebitelství při nakupování předmětů denní potřeby. 
8.000,- 
 
Hnutí DUHA, Olomouc 
Nové ekologické výukové programy pro střední školy v Olomouci a okolí 
Cílem projektu je rozšířit nabídku ekologických výukových programů pro studenty středních škol.  
6.000,- 
 
Občanské sdružení Človíček (One Little), Brno 
Putování se Človíčkem aneb vzhůru za zvířaty 
Rozšíření možností pro děti z rizikového prostředí, které mají omezenou možnost prožitkových 
aktivit. Rozšíření obzorů, zkušeností, ale i chuti poznávat a měnit své často omezené životní hodnoty. 
5.000,- 
 
Stromy pro budoucnost o.s., Kojetín 
Krajina člověkem dotýkaná 
Třídenní výběrová ekologická exkurze do oblastí pod vlivem těžkého průmyslu -  Ostravsko, 
Karvinsko, CHKO Beskydy. Vnímání krajiny člověkem v různé míře zasažené a ovlivněné.  
7.000,- 
 
Mateřské centrum Lískáček o.s., Brno 
Domácnost přátelská k přírodě 
Posílení zájmu o životní prostředí a seznámení rodičů s ekologicky šetrným vedením domácnosti. 
1.500,- 
 
ZŠ Mariánské nám., Uherský Brod 
Bílá místa na mapě ČR - Tajemné hrady Medvědí hornatiny 
Nejdříve se studenty vysázíme zeleň v obci a poté je pro ně zrealizován environmentální program v 
terénu, tentokrát v oblasti Medvědí hornatiny na sever od Hrubého Jeseníku. 
6.000,- 
 
ZŠ Komenského, Sušice 
Neklop oči, i nad tebou se něco děje 
Výstava fotografií pořádaná ZŠ, do které se zapojují žáci i veřejnost.Výstava je zaměřena na 
vytváření kladného vztahu k životnímu prostředí a je součástí plánu ekologické výchovy ve škole. 
3.000,- 
 
Ekocentrum Brno, Brno 
Rodičovská ekoškola  
Je koncipována jako 8 setkání, které mají rodičům pomoci zorientovat se v základních ekologických 
tématech, jako jsou např. zásady domácí ekologie, odpovědná spotřeba, biopotraviny, recyklace, atd. 
3.000,- 
 
Bc. Milada Válková, Nosislav 
Seminář - výtvarné umění a krajina Výhonu  
Víkendový seminář pro amatérské i profesionální výtvarníky se zaměřením na zachycení krajiny 
přírodního parku Výhon, krajiny vinic a sadů. 
5.000,- 
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ZŠ Babice, p.o., Babice u Uherského Hradiště 
Třídění odpadů na ZŠ Babice 
Cílem je vytvoření výukového programu o třídění odpadu, nakoupení košů a didaktických pomůcek, 
zpracování informačních tabulí a popisků. 
3.000,- 
 
Eko-info centrum Ostrava, Ostrava 
Škola skutečně v přírodě 2008 
Cílem je realizace pětidenního pobytu pro děti s programem orientovaným na ekologickou 
problematiku (motivace Dnem Země) ve zdravé lokalitě Přírodního parku Moravice-část Mokřinky. 
4.000,- 
 
ZO ČSOP Studénka, Studénka 
Zavedení elektronické publikační činnosti Ekocentra Poodří 
Cílem projektu je šířit osvětu v ochraně přírody a krajiny zavedením elektronické publikační činnosti 
v návaznosti na vzdělávací aktivity budoucího komunitního ekologického centra. 
3.000,- 
 
ZO ČSOP Studénka, Studénka 
Voda v krajin ě 
Projekt je environmentálně vzdělávacím programem, který má seznámit žáky druhého stupně 
základních škol na území města Studénky s vodním režimem v krajině a ochranou čistoty vody. 
4.000,- 
 
Centrum pro komunitní práci střední Morava, Přerov 
Partnerství pro živou Odru 
Cílem projektu je podporovat aktivní spolupráci místních aktérů formou jednodenních workshopů  
zaměřených na rozvoj vodního a krajinného managementu. 
4.000,- 
 
ZO ČSOP Klenice, Mladá Boleslav 
Výroba ru čního papíru, instalace budek pro zpěvné ptáky 
Seminář o výrobě ručního papíru a o šetření lesů sběrem papíru. Instalace budek pro zpěvné ptáky 
samotnými žáky.  
3.000,- 
 
ZŠ u Lesa, Kraviná-Ráj 
Poznej a chraň! 
Cílem projektu je zapojení žáků všech věkových kategorií do ochrany životního prostředí formou 
výjezdů do přírody, kde se budou mimo jiné podílet na výsadbě a pěstování stromů a rostlin. 
4.000,- 
 
Petra Čechurová 
Den Země v Kladrubech 
Cílem projektu je představit na Dni Země v Kladrubech nejrůznější ekologické organizace,  
obohatit veřejnost o nové poznatky z oblasti ekologie a ochrany přírody. 
3.000,- 
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A.1.3. Podpora projektů, které využívají pozemky jako prostředku k bezprostřednímu 
kontaktu s přírodou např. malá CHÚ, školní zahrady, drobné chovy apod. 
(výše příspěvku do 10.000,-) 
 
Junior-dům dětí a mládeže, Brno 
Dědečkův dvoreček – II. etapa dokončení (malé ekologické hospodářství) 
Nadace již poskytla příspěvek v roce 2007 na úpravu části zahrady. II. etapa zahrnuje vybudování 
přístřešku pro drobná hospodářská zvířata pro králíky, fretku, zakrslou drůbež a zakrslé prasátko. 
5.000,- 
 

MŠ KOPŘIVNICE, Kopřivnice 
Naše zahrada – Ptačí svět 
Cílem projektu je obnova školní zahrady MŠ s vytvořením zázemí pro rozvoj environmentální 
výchovy předškolních dětí a její rozšíření přenášením ekologických aktivit do exteriéru. 
6.000,- 
 

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ - Ornitologická stanice, Přerov 
Výukový amfiteátr v zahradě ORNIS 
Cílem projektu je vytvoření venkovního prostoru v areálu ORNIS v Přerově k výuce 
environmentálních programů a pořádání environmentálně zaměřených akcí. 
10.000,- 
 

DĚTEM ZE ZELENÉHO RÁJE o.s., Mikulov 
Rekonstrukce zahrady MŠ Habanská "Zelený Ráj" 
Obsahem projektu je proměna zahrady MŠ Habanská na místo, které nabízí dětem mnohem bohatší 
zázemí k vyvíjení jejich smyslů, dovedností a citu pro přírodu. 
6.000,- 
 

SPŠCH akad. Heyrovského a Gymnázium, Ostrava 
Rekonstrukce školního atria pro výuku ekologie a odpočinek studentů školy 
Cílem je vytvořit vhodné prostory pro praktickou výuku ekologické výchovy a biologie. 
8.000,- 
 

ZŠ a MŠ Boleradice, p.o., Boleradice 
Školní přírodní zahrada-bylinková spirála, hmatová stezka 
Pokračování v úpravách školní zahrady - vybudování bylinkové spirály a bezpečného přístupu do 
terasovité části zahrady. 
5.000,- 
 

Obchodní akademie Olomouc, Olomouc 
Zelený dvorek 
Cílem projektu je úprava a osázení školního dvorku zelení pro trávení volného času studentů. 
8.000,- 
 

ZŠ Bartůškova, Třebíč 
Ptáci známí i neznámí 
Cílem je seznámit žáky se základními druhy ptáků, kteří žijí v okolí školy a vytvořit pro ně vhodné 
podmínky pro život (budky, krmítka, atd.). 
4.000,- 
 

MŠ Adélka p.o., Brno 
Sadové úpravy zahrady MŠ Adélka v Brně - Kohoutovicích 
V rámci celkové rekonstrukce zahrady je navrhováno upravit stávající zeleň tak, aby lépe vyhovovala 
didaktickým potřebám školy a umožnila dětem všestrannější a četnější využití prostoru zahrady. 
10.000,- 
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MŠ Komenského, Uničov 
Zahrada živáčků 
Cílem projektu je vybudovat takovou školní zahradu, která by sloužila dětem k poznávání přírody po 
celý rok, k pěstitelským a chovatelským pracím i ke sportu a hrám. 
8.000,- 
 
Základní škola Hulín, okres Kroměříž 
Školní zahrada k vzdělávání, výchově, osvětě i odpočinku 
Obnova školní zahrady a vytvoření střediska environmentální výchovy – výsadba okrasných dřevin. 
5.000,-  
  
Mateřská škola Svatováclavská ulice, Uherské Hradiště 
V harmonii s přírodou 
Rekonstrukce školní zahrady – výsadba keřů. 
5.000,-  
  
Mateřská škola Střed, příspěvková organizace města Kyjov 
Zahrada pro radost – živá zahrada 
Rekonstrukce školní zahrady – osázení stromy.  
5.000,-  
 
 
 
A.1.4. Výroční ceny Nadace Veronica za dlouholetou obětavou práci při výchově dětí 
k ochraně přírody 
(výše nadačního příspěvku 10 000,-) 
 

Cena Nadace Veronica byla v roce 2008 udělena paní učitelce Věra Drholcové ze ZŠ Vejrostova 
Brno, paní učitelce Miloslavě Schwabové ze ZŠ a MŠ Kotlářská Brno a paní učitelce Janě 
Malenovské z MŠ v Kroměříži. S cenou je spojeno finanční částka 10 tisíc korun pro učitele a 
10 tisíc korun pro jeho domovskou školu.  
60.000,- 
 
 
 

A.2. Nadační příspěvky z fondu dárců „Společně pro Brno“ 
 
Založení tohoto fondu iniciovali někteří zastupitelé města Brna, kteří do fondu přispívají. Cílem je 
vybudovat silný komunitní dárcovský fond. Do fondu již přispěli i další dárci a bude sem rovněž 
směřován výtěžek z veřejné sbírky provozované nadací v Obchodě Nadace Veronica.  
Cílem programu je prostřednictvím malých grantů podporovat aktivitu žáků, studentů a občanů 
v městě Brně, posilování komunitních vztahů, odstraňování anonymity, zvyšování sounáležitosti lidí 
s místy, kde žijí, zvyšování kvality života a podpory trvale udržitelného rozvoje. 
 
Celkem bylo rozděleno prostřednictvím veřejně vypsaného grantového řízení na 45 projektů 48 
organizací 445 900,- 
 
Poznámka: Koncept komunitních nadací nebo fondů není zatím v Česku příliš známý, ale v USA i v 
evropských zemích jsou komunitní fondy i nadace velmi rozšířené. Práce fondu se obvykle soustředí na určité 
město či region – místní komunitu a pokrývá širší spektrum oblastí. Vytváří prostor pro spolupráci mezi 
místní správou, podnikateli, vzdělávacími institucemi, neziskovými a společenskými organizacemi a místními 
občany.  
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ZŠ p.o., Bosonožská 
Zelená nám sluší - hladí tělo i duši 
Realizace přispěje ke zlepšení estetického vzhledu okolí školy i městské části Brno-Starý Lískovec, 
jedná se o obnovu zeleně, na které se budou podílet žáci, rodiče a představitelé městské části. 
15.000,-  
 
Centrum volného času Žebětín, o.s. 
Vybavení klidového koutu v parku Za Kněžským hájkem v Brně - Žebětíně 
Zajištění mobiliáře pro vybavení klidového koutu nově vznikajícího parku v městské části Brno-
Žebětín. Vybavení umožní vytvoření nástupného stanoviště Stezky zdraví Žebětín příměstskými lesy.   
10.000,-  
 
Občanské sdružení Masarykova čtvrť 
Informa ční panel VKP a vyhlídky Helgoland Brno 
Seznámení obyvatel a návštěvníků parku s významem území Helgolandu (VKP) a jeho přírodním a 
geologickým charakterem.  
5.000,-  
 
Cyrilometodějská církevní ZŠ 
Úprava relaxačního areálu 
Na školním dvoře se buduje malý relaxační areál. V roce 2007 byly vybudovány prvky hřiště. Nyní je 
třeba areál vybavit stoly a židličkami pro venkovní výuku a zastřešit jako ochranu dětí před 
sluníčkem.  
10.000,-  
 
Trium, společnost výtvarníků, umělců aj. 
Malovaná zahrada 
Uspořádání cyklu 4 akcí pod názvem Malovaná zahrada s cílem sbližovat nejrůznější skupiny lidí v 
přírodním prostředí a rozvíjet jejich výtvarné dovednosti s přihlédnutím na hlubší poznání rostlin a 
živočichů, jejich životního prostředí a významu pro člověka. Nad každou akcí převezme patronát 
jedna osobnost brněnského kulturního života.  
6.000,-  
 
ZŠ p.o., Horácké nám. 
Jak na to, aneb aktivně třídíme odpady 
Projekt napomůže rozšíření třídění odpadu po celé škole. Třídění bude předcházet procvičení 
teoreticky získaných znalostí, co mohou a nemohou do jednotlivých košů odkládat a jakým způsobem 
to z obalů zjistí. 
8.000,-  
 
Gymnázium p.o., Křenova 
Úprava travnatých ploch v prostorách gymnázia Křenová 
Cílem projektu je úprava školního dvora vysázením rostlin a keřů, umístěním kamenů a dalších 
přírodnin a vytvoření míst s odlišnými typy biotopů pro výuku environmentální výchovy a biologie.  
15.000,-  
 
ZŠ p.o., Masarova 
Dětské hřiště pro školní družinu a Centrum volného času 
Vybudování dětského hřiště u školy, které budou využívat děti ze školy i z okolí.   
15.000,-  
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CONCORDIA Bonum Brno 
Ozelenění terasy, oken a balkonu v Domově pro seniory – Domov sv. Ludmily 
Zlepšení prostředí pro odpočinek klientů na terase, kteří málo nebo vůbec nevychází mimo domov, 
aby i oni měli ve své bezprostřední blízkosti zeleň, pozorovali, jak roste, kvete a vyvíjí se.  
13.400,-  
 
SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad 
Třídění odpadu na škole 
Cílem je naučit studenty třídit odpad. Součástí projektu bude úvodní přednáška o komunálním 
odpadu v ČR a jeho zpracování, tvorba informační nástěnky a umístění košů na separovaný sběr do 
tříd.  
8.000,-  
 
Gymnázium INTEGRA BRNO s.r.o. 
Zelená učebna 
Cílem je dokončit realizaci multifunkční zahrady, která bude splňovat podmínky pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí bude vytvoření bezbariérových přístupů pro žáky se 
zdravotním postižením. 
8.000,-  
 
Slezská diakonie  
Hřiště pro rodiny s dětmi s postižením 
Středisko Eliada poskytuje sociální služby rané péče, osobní asistence a odlehčovací služby dětem se 
zdravotním postižením a jejich rodinám. Na dvorku se buduje hřiště, které bude sloužit dětem se 
zdravotním postižením a jejich rodinám, ale také dětem v okolí. Zbývá prostor zvelebit zelenými i 
kvetoucími rostlinami, zakoupit speciální houpačku pro děti s postižením a usadit posezení pro 
rodiče.  
5.300,-  
 
Gymnázium, Terezy Novákové 
Obnova a ekologizace školní zahrady – 2. etapa 
Cílem je proměnit zanedbanou školní zahradu v místo, kde se budou studenti seznamovat s 
rostlinami, stromy, ptáky a dalšími živočichy, a na vybudované naučné stezce se o nich dozvídat i 
nové informace.  
15.000,-  
 
Střední škola informatiky a spojů, Čichnova 
Ochrana přírody je i naší záchranou 
Cílem je nasměrovat žáky k zamyšlení nad alternativními zdroji energie. Proběhnou besedy zaměřené 
na "klasické“ a obnovitelné zdroje a úspory (větrné elektrárny, biomasa, solární panely, bioplynové 
stanice). 
5.000,-  
 
Střední škola informatiky a spojů, Čichnova 
Petky 
Žáci a studenti ubytování v domově mládeže jsou vedeni k trvalé péči o životní prostředí.  
8.000,-  
 
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky 
Dobrovolnický program ve středisku mládeže 
Projekt se zaměřuje na děti a mládež ve volném čase. Klade důraz na rozvoj mladých lidí, kteří jsou 
ochotni pomáhat jako dobrovolníci v Otevřeném klubu pro mládež. 
15.000,-  
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SPŠ stavební p.o., Kudelova 
Hřiště pro petanque a ruské kuželky v areálu SPŠ stavební Brno-Kudelova 8 
Úprava nevyužitého zadního dvora pro volný čas studentů: vyrovnání stávajícího povrchu a 
provedení nového povrchu, ozelenění, zařízení pro petanque a ruské kuželky a obecně pro 
volnočasové aktivity studentů.  
15.000,-  
 
ŽVS Vesna, o.s. 
Společně pro věc, společně pro zahradu na Vesně 
Obnova a úprava části školní zahrady ve vnitrobloku budovy Vesna v centru Brna sloužící dvěma 
středním školám a občanskému sektoru, vytvoření odpočinkové zóny klidu užívané studenty, klienty 
a veřejností.  
15.000,-  
 
EKO Gymnázium Brno o.p.s. 
Pěšky v Brně 
Cílem je vytvoření souboru frekventovaných i méně využívaných pěších tras Brnem. Tento soubor 
bude vydán jako sborník pro potřeby studentů i veřejnosti. Na závěr projektu bude uspořádána 
výstava.  
7.000,-  
 
Darek Galle 
Veřejná zeleň z rukou občanů 
Cílem je "pokusné" ozelenění Francouzské ulice umístěním mobilních kontejnerů se vzrostlými 
listnatými stromky a vytvoření ohrazeného záhonu s listnatými keři. S podporou odboru ŽP MČ Brno 
Sever.  
4.200,-  
 
Junák-svaz skautů a skautek ČR, o.s. 
Učíme pomáhat: Podpora vzdělávání rádců skautských družin 
Uspořádání dvou skautských "rádcovských kurzů" v Brně, na kterých se mladí Brňané učí, jak 
pracovat s dětmi. Mladí rádcové se dozvědí, jak v praxi naplňovat skautské metody zahrnující 
vytváření vztahu k přírodě, ekologickou výchovu a výchovu k aktivnímu a zdravému životnímu stylu.  
10.000,-  
 
Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Brána, o.s. 
Výtvarná soutěž "Okolo"  
Uspořádání soutěže zaměřenou na ztvárňování problémů v okolí. Soutěž podnítí děti k všímání si 
svého okolí a k vytváření názoru na ně. Zároveň se naučí různými výtvarnými technikami ztvárnit 
reálné prostředí. 
5.000,-  
 
Přátelé Fóra pro česko-rakouský dialog, o.s. 
Deutscher Mai – Měsíc německé kultury v Brně 
Ambicí projektu je vyvolat zájem o německou kulturu a rozšířit povědomí o v tomto směru relevantní 
historii města. Rozpoutání diskuse o poválečném odsunu německy mluvících Čechů a Moravanů s 
důrazem na události v Brně. (příspěvek byl převeden až v roce 2009). 
7.000,-  
 
Ekologický právní servis, o.s. 
Diskusí s občany k zásadám územního rozvoje Jižní Moravy 
Informování široké veřejnosti o přípravě zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Obyvatelé 
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kraje budou seznámeni s problematikou územního plánování a s možností každého účastnit se 
přípravy zásad.  
5.000,-  
 
NESEHNUTÍ, o.s. 
Ekologický školící víkend pro dobrovolné spolupracovníky/ice 
Náplní projektu je víkendové školení pro dobrovolníky NESEHNUTÍ. Na programu budou přednášky 
odborníků z ekologické oblasti, interaktivní práce ve workshopech a částečně i team-buildingové 
aktivity.  
5.000,-  
 
MŠ Adélka 
Sadové úpravy zahrady MŠ Adélka, 2. fáze 
Otevření obnovené zahrady. Odstranění 36 ks dřevin, vysázení stromů, výsadba živých plotů a 
okrasných trav, výsadba bludiště z vrbového proutí, výsadba a pokládka herních prvků z přírodních 
materiálů.  
10.000,-  
 
Simona Albertová 
Drápek 2008 – Festival dramatické výchovy na PdF MU 
Festival Drápek 2008 je druhým tvůrčím setkáním studentů specializace dramatické výchovy PdF Mu 
s odbornou i širší veřejností.  
6.000,-  
 
Okrašlovací spolek 
Environmentální bazarování 
Cílem je organizace "Environmentálního bazaru", okrašlovacích dílen a "Bazaru vánočních dárků" s 
ekologicky-vzdělávacím charakterem založeném na druhotném zužitkování věcí. 
7.000,-  
 
HoSt Home-Start Česká Republika 
Podpora dobrovolníků pomáhajících rodinám s malými dětmi  
Projekt vytváří příležitost pro další vzdělávání dobrovolníků o.s. HoSt Home Start ČR, jehož cílem je 
podpora rodin s malými dětmi, rodin v obtížné životní situaci a rodin ohrožených sociální izolací.  
10.000,-  
 
Permakultura (CS) 
Plané rostliny v domácnosti – sada pomůcek 
Vytvoření sady pomůcek "Plané rostliny v domácnosti". Cílem je připomenutí vědomostí našich 
předků o vlastnostech planě rostoucích rostlin a možnostech využití. Sady s plakátem A2, kalendář 
sběru, karty o praktickém využití, samolepky s obrázky a názvy rostlin, plátěná taška a balicí papír.  
15.000,-  
 
MŠ a ZŠ p.o. Barvičova 
Školní zahrada jako přirozené prostředí pro výchovu k estetickému a ekologickému cítění u 
dětí se sníženými rozumovými schopnostmi 
Úprava předzahrádky, její osázení skalničkami a nízkou dřevinou. Výběr flóry provedou studenti 
biologie PdF MU Brno, kteří také provedou společně s dětmi školy úpravu povrchu a osázení.  
8.000,-  
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Mgr. Leoš Horký 
Metody sebepoznávání – publikace pro pedagogy brněnských gymnázií 
Cílem je podpořit výuku metod sebepoznávání na gymnáziích v Brně. Prostředkem je publikace 
příručky obsahující teoretický úvod do této problematiky a praktické návody na sebepoznávání.  
4.000,-  
 
Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, o.s. 
Týden pro Fair Trade 
Projekt Týden pro Fair Trade má informovat o problémech rozvojových zemí spojených s obchodem 
a jejich řešení např. spotřebitelskými alternativami s důrazem na Fair Trade – spravedlivý obchod. 
Druhou část projektu je samotná oslava Dne pro Fair Trade formou průvodu masek středem města. 
8.000,-  
 
ZŠ a MŠ, p.o. Kotlářská 
Učebna v přírodě, naučná stezka v lesoparku školy 
Projekt přispěje k získávání znalostí a dovedností v environmentální výchově. Učebna v přírodě bude 
sloužit při výuce prvouky a přírodovědy, ale i v jiných předmětech, a ve volnočasových aktivitách ZŠ, 
MŠ, ŠD.  
15.000,-  
 
STUDIO 19, o.s. 
Festival Pestrost životního stylu 
Cílem festivalu je prezentovat mládeži, rodičům i odborné veřejnosti zajímavé filmy, věnující se 
alternativním přístupům ve výchově dětí a celkově rozšiřující pestrost životnímu stylu, jak jej známe.  
10.000,-  
 
Centrum sociálních služeb Armády spásy, o.s. 
Zelený azylový dům 
Cílem projektu je vnést zeleň do života lidem, kteří k ní mají jen velmi omezený přistup, vybavením 
obytných prostor Centra zelení a zvelebením zahrádky (zatravnění, vybavení květinami a dalším 
porostem).  
10.000,-  
 
Mgr. Jan Levíček 
Výsadba habrů a dvou vzrostlých tisů 
Odclonění soukromých zahrad od veřejně přístupného volnočasového areálu v MČ Brno Ořešín. 
Výsadba dvou vzrostlých tisů dopomůže ke zkrášlení pietního místa, kolem kterého prochází všichni 
výletníci.  
15.000,-  
 
ZŠ a MŠ, p.o. Husova 
Třídíme odpad – chraňme přírodu 
Cílem je podnítit žáky k větší aktivitě v třídění odpadu umístěním košů a popelnic do všech prostor 
školy. Vzhledem k formám výuky (Daltonská výuka) spotřebujeme velké množství odpadu, zejména 
papíru. 
7.000,-  
 
Lužánky SVČ Brno, p.o. 
Kdo si hraje, nezlobí! 
Navazujeme na projekt Revitalizace dvora při CVČ Lány a KJM Lány z 2007, díky kterému se začaly 
práce na úpravě dvora pro rodiny s malými dětmi. Cílem je vybudování „zelené oázy pro hru a 
odpočinek dětí.  
10.000,-  
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Sdružení příznivců a přátel amatérského orchestru "Mladí brněnští symfonikové-Symfonický orchestr 
ZUŠ města Brna" 
Koncert k 15. výročí fungování orchestru Mladí brněnští symfonikové (orchestr ZUŠ města Brna) 
Koncert spojený s premiérou vznikajícího dokumentu o orchestru, oslovení jeho bývalých členů k 
nácviku společné skladby, mediální propagace a plakátová kampaň.  
8.000,-  
 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Kompas Brno, o.s. 
KOMPAS dává zelenou: Úspora energie v centru pro děti a všestranná výchova 
Vytvoření zázemí pro práci s dětmi a s mládeží ve skautském středisku KOMPAS Brno. Zateplení 
části půdy ve Skautském domě a tím vytvoření jedné nové klubovny. Zakoupení promítacího plátna, 
magnetické tabule a knih s tématikou přírody a ekologie. 
10.000,-  
 
Court of Moravia, o.s. 
Larpvíkend, rolové hry pro mládež a dospělé 
Cílem je vytvářet v Brně nabídku aktivního a zároveň kreativního volného času pro adolescenty a 
dospělé, otevřít larpy co nejširší veřejnosti. Doposud byly hry situovány do center volného času, která 
ale nemůžou nabídnout dostatečné technické zázemí, ani odpovídající prostory, které by dokreslovaly 
prostředí hry.  
7.000,-  
 
ZŠ, p.o., Tuháčkova 
Obnova tradic - bylinková spirála a příjemné prostředí na ZŠ Tuháčkova 
Cílem je vysázení většího počtu původních dřevin, bylinkové spirály, ohniště a živé oddělující 
palisády.  
8.000,-  
 
Škola jako centrum komunity, o.s. 
KokoFEST 
Uspořádání druhého ročníku festivalu KokoFEST pro komunitu městské části Brno-Kohoutovice. 
Dvoudenní akce zapojí do života městské části nejrůznější instituce a připraví program pro několik 
set lidí různého věku.  
15.000,-  
 
Škola jako centrum komunity, o.s. 
Meteostanice pro ZŠ Pavlovská 
Uvedený projekt vznikl spoluprácí s Komisí pro informovanost a komunikaci při MČ Brno-
Kohoutovice. Aktivní sběr meteorologických dat a reálného stavu počasí v Kohoutovicích snímaného 
pomocí venkovní web kamery. S daty ve formě statistik budou žáci ZŠ Pavlovská pracovat v rámci 
hodin přírodopisu a zeměpisu.  
7.000,-  
 
Tyršova ZŠ, Kuldova 
Pomáháme Zemi – třídíme odpad 
Díky projektu budou zakoupeny sběrné nádoby na tříděný odpad od firmy KWESTO.  
8.000,-  
 
MŠ NA OSADĚ, p.o. 
Zdravá zahrada 
Projekt na úpravu staré a nepoužívané školní zahrady.  
10.000,-  
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MŠ, p.o., Bellova 
Obnova herních prvků na školní zahradě MŠ 
Cílem projektu je obnova herních prvků na školní zahradě. MŠ se aktivně podílí na sběru druhotných 
surovin a z finančních prostředků získaných tímto sběrem budou částečně pokryty náklady na 
renovaci.  
10.000,-  
 
 
A.3. Nadační příspěvky z programu „Vra ťme dětem přírodu“  

 
  Podle sociologických výzkumů posledních let se stává smutným a alarmujícím trendem i 
u nás postupné odcizování dětí přírodě. Děti jsou „přepečovávané“ a pohybují se pouze 
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. Ukazuje se, že rušení školních 
zahrad (často bohužel bez možnosti návratu na ztracené pozemky) bylo chybou a řada učitelů a škol 
se ke svým zahradám zase vrací. Nikoliv ovšem k zahradám produkčním a pěstitelským, ale k 
zahradám přírodním, kde je zastoupena řada rostlinných a živočišných druhů. K zahradám, které 
umožňují dětem nejen strávit část vyučování v "přírodní učebně", ale rozvíjí i jejich vnímání.  
 

  Nadační příspěvky byly školám nabídnuty jako pobídkové, tzn., že školy, pokud chtěly získat 
tyto prostředky, musely jejich část získat vlastní aktivitou (například sběrem papíru, benefiční akcí 
apod.) nebo od vlastních dárců, sponzorů, obce. Jimi získané finanční prostředky potom Nadace 
Veronica navýšila. Myšlenka pobídkových nadačních příspěvků vychází z přesvědčení, že žadatel má 
možnost a příležitost získat část peněz ve svém okolí, od lidí, které zajímá jeho práce, nebo těch, kteří 
výsledky této práce využívají. Nadace Veronica navýšila částku, kterou škola získala do výše 30 000 
Kč o 100%. Věříme, že i žáci, kteří se na některých školách do získávání peněz zapojili, nebo ti, kteří 
se podíleli na budování a úpravách školních zahrad, budou mít a mají k těmto zahradám úplně jiný 
vztah než žáci, kteří tzv. přijdou k hotovému.  
      
Na školní zahrady bylo rozděleno 320.316,- Kč, z toho cca polovinu školy získaly vlastními silami. 
 
ZŠ Boskovice, okres Blansko 
Naučné tabule do učebny v přírodě 
Výukové tabule budou obsahovat informace o školní zahradě, rostlinstvu a živočišstvu Boskovicka.  
10.000,- 
 
MŠ Mozaika, p.o., Jihlava 
Země skřítků 
Vytvoření prostoru pro pěstitelské a chovatelské aktivity – vybudování krmítek pro ptáky a 
biokompostéru.  
4.000,- 
 
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání 
Zahrada dětem 
Vybudování zahrady s pomocí dětí a dobrovolníků. Projekt navazuje na česko-německý projekt „Školní 
zahrady jako přírodní učebny v ČR a Německu“. 
30.000,- 
 
ZŠ a MŠ, Blížkovice, okr. Znojmo, p.o. 
Ozdravění zeleně v areálu školy 
Cílem projektu je osázení prostoru před budovou školy, znovuvybudování školní zahrady, vytvoření 
přírodního výukového koutku. 
30.000,- 
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Lužánky SVČ Brno 
Zahrada – výsadba 
Dlouhodobý projekt zaměřený na využití zahrady SVČ Lužánky. Cílem je oživit, zatraktivnit a otevřít 
veřejnosti a dětem dosud málo využívané prostory. V této etapě se jedná především o ozelenění ploch.  
20.000,- 
 

ZŠ Moravská Nová Ves, okres Břeclav 
Učebna v přírodě 
Vybudování učebny z přírodních materiálů v přírodě v parku u školy.  
70.000,- 
 

MŠ, Brno, Neklež 1a, p.o. 
Přírodní zelené kouty na školní zahradě 
Cílem projektu je zlepšení prostředí v okolí městské školy – bude vysázen živý plot kolem školní 
zahrady, vytvořeny přírodní kouty v zahradě (výzkumná loučka, balvany, sluneční hodiny, amfiteátr).  
70.000,- 
 

ZŠ Záhorovice, okres Uherské Hradiště, p.o. 
Učebna v přírodě 
Projekt je pokračováním budování školní zahrady jako učebny v přírodě. V rámci projektu bude 
vytvořena meteorologická stanice, vyrobeny a umístěny krmítka pro ptáky, výukové tabule a kompostér.  
25.426,- 
 

MŠ „Na kopečku u zvonečku“, Brno, p.o. 
Vraťme dětem přírodu 
Cílem projektu je vybudovat na zahradě MŠ koutky a zastávky pro přímý kontakt dětí s přírodními 
materiály, pro pozorování rostlin, hmyzu i pro vlastní činnost dětí.  
46.000,- 
 

ZŠ U lesa, Karviná – Ráj 
Poznej a chraň! 
V rámci širšího projektu bude v zahradě vybudovaná učebna. 
14.890,- 

 
A.4. Nadační příspěvek udělený z výtěžku předvánoční benefiční aukce 
uměleckých děl 

 
ZO ČSOP Kosenka  
Výkup pozemků mezi rezervacemi Javorůvky a Dobšena 

Už 27 let pečuje pozemkový spolek Kosenka o přírodní rezervaci Javorůvky a přírodní památku 
Dobšena a zároveň usiluje o jejich propojení. Spojení rezervací podpořila odborným stanoviskem i 
Správa CHKO Bílé Karpaty, sama ale tyto oblasti do sítě chráněných území zařadit nemůže. Mezi oběma 
rezervacemi prochází hřeben Královec, který je po stranách tvořen z 90% smrkovými monokulturami v 
rizikovém stavu. Les je řadu let napaden kůrovcem a rozvracen větrem, a proto je postupně kalamitním 
způsobem kácen. Vlastníci jej bohužel nahrazují opět převážně smrkem s vidinou rychlého 
hospodářského využití, zato však s velkými budoucími riziky. Svahy Královce nad rezervacemi jsou 
přitom významným zdrojem ochrany pramenišť a biodiverzity, které tvoří hodnotu zmiňovaných lučních 
rezervací Javorůvky a Dobšena. 
  Díky odkazu v závěti paní Sedláčkové – jedné z nenápadných dárkyň na záchranu 
bělokarpatského lesa – udělala Kosenka v roce 2006 první krok ke spojení obou přírodně cenných území 
a vykoupila jeden z pozemků na hřebeni Královce. Pro spojení rezervací bylo ale potřeba zajistit výkup 
dalších částí lesa o rozloze kolem dvou hektarů. Díky benefiční aukci se nadaci podařilo dát dohromady 
téměř celou částku na jeho vykoupení. Kosenka tak již na této lokalitě mohla začít s postupnou obnovou 
přírodě blízkého lesa.  
350 000,- 
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B. VLASTNÍ AKTIVITY  NADACE  VERONICA  
 

• EkoBiograf aneb ekofilmy na talíři 
 

 EkoBiograf 2008 se uskutečnil ve dnech 19. až 23. května 2008 na několika místech v Brně 
ve spolupráci s Hnutím Duha. Hlavní část – promítání filmů a následné besedy s autory filmů i 
odborníky – ve velkém i malém sále Břetislava Bakaly navštívilo cca 700 diváků. Novinka letošního 
ročníku EkoBibliograf  – cyklus autorských čtení v Knihovně Jiřího Mahena – přilákala téměř stovku 
posluchačů. Festivalovou kolekci doplnila i výstava kreseb biologa Jiřího Sádla, divadelní 
představení Divadla Vosto5, koncert skupiny Hadry z těla i exkurze do třídírny odpadů firmy Van 
Gansewinkel v Modřicích.  
 EkoBiograf zahájil Ing. Tomáš Rothröckl, ředitel Správy Národního parku Podyjí. První den 
festivalu proběhla velká beseda, které se mj. zúčastnili místopředseda vlády a ministr životního 
prostředí RNDr. Martin Bursík, bývalý ministr ŽP a stínový ministr ŽP – senátor Prof. RNDr. 
Bedřich Moldan a zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová.  
 V dopoledních hodinách probíhalo promítání pro žáky a studenty brněnských základních a 
středních škol doplněné besedou s odborníky. I tentokrát se promítání zúčastnilo přes 4.000 studentů 
a žáků. Poprvé se uskutečnila i promítání pro studenty v dalších městech JM kraje – v Blansku 
a Letovicích. I zde měli studenti po promítání možnost diskutovat s odborníky  
 

•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.  
 Ve spolupráci se ZO ČSOP Veronica vyšlo už asi po dvanácté na exkurzi s krajináři, botaniky 
a ornitology v rámci oslav Dne Země na Pouzdřanskou step téměř 300 našich přátel a příznivců, kteří 
poté u Klimešů strávili odpoledne při cimbálu, fazolové polévce a tanečním vystoupení místních dětí. 
Pantomimickým vystoupením odpoledne doplnila divadelní skupina Služebníci Lorda Alfréda. 

 

•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. 
 Centrum modelových projektů pro venkov v Hostětíně využívá pro vzdělávání kromě 
moštárny se slunečními kolektory také místní kořenovou čistírnu odpadních vod, výtopnu na 
biomasu, rekonstruovanou sušírnu ovoce a  další projekty okolních obcí a neziskových organizací. V 
roce 2006 ZO ČSOP Veronica dokončila v Hostětíně dlouholetý pilotní projekt nízkoenergetické 
architektury – Centrum Veronica Hostětín. Jedná se o první veřejnou budovu v České republice, 
vystavěnou v pasivním standardu – tedy s minimální spotřebou energie. 
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 V roce 2008 bohatá úroda jablek a nové výkonné a úsporné technologie napomohly k tomu, že 
během podzimní sezóny moštárna v Hostětíně zpracovala největší množství surovin ve své dosavadní 
– osmileté – historii. Z celkových 311 tun jako tradičně převládala bio jablka (91%), která 
doplňovala jablka ostatní (bez certifikátu Produkt ekologického zemědělství) a červená řepa. Část 
vylisované šťávy byla přímo v moštárně stočena do 160.000 lahví a část byla uskladněna v zásobních 
nádržích pro pozdější lahvování. Současně se podařilo rozšířit sortiment výrobků: přibyly nové 
míchané ovocné šťávy, nové sirupy a poprvé bylo možné si v moštárně koupit i destilát ze 
zkvašeného moštu: kalvádos.  
 
 Fotovoltaická elektrárna:  
 Po téměř ročních přípravách celého projektu byla na konci roku 2008 fotovoltaická elektrárna 
na střeše moštárny v Hostětíně napojena na rozvodnou síť elektrické energie.  
Elektrárna se skládá ze 40 polykrystalických panelů o výkonu 225 W, rozčleněných do dvou sekcí po 
20 panelech. Úhrnný instalovaný výkon je až 6,5 kWp. Stejnosměrný proud vyráběný fotovoltaickými 
panely převádějí na střídavý dva síťové měniče. Sklon panelů je 45 °, jihovýchodní orientace 36 °, 
celková plocha 64 m2.  
 Investorem elektrárny je Nadace Veronica, elektrárnu provozuje Tradice Bílých Karpat s.r.o.  
Elektrárna, která dodává proud pro provoz moštárny, bude ročně vyrábět zhruba 8 000 kWh, což 
odpovídá 80% celoroční spotřeby elektřiny na moštárně (resp. přibližně roční spotřebě energie pro 
čtyřčlennou domácnost). Přebytky energie, které nespotřebuje moštárna, dodá systém do rozvodné 
sítě.  
 
 Jablečná slavnost 

Tradiční zářijová slavnost (v roce 2008 konaná již posedmé) s bohatým kulturním programem 
představuje především hostětínskou moštárnu a mošty, ale i další výrobky s regionální ochrannou 
známkou Tradice Bílých Karpat®, které vznikají díky práci zdejších zemědělců, řemeslníků či firem 
a jsou odkazem na místní krajinu, tradice a dovednosti. Slavnost navštívilo zhruba 1500 osob. 
 
 
  
 
� Podpora pozemkových spolků předvánoční benefiční aukcí uměleckých děl 
 

Nadace Veronica podpořila v minulých letech výtěžkem z benefičních aukcí výkup přírodně 
cenných pozemků pro zajištění jejich péče pozemkovými spolky Kosenka v Bílých Karpatech 
a Sdružení Krajina na Vysočině. Tyto spolky kupují nebo si pronajímají přírodně cenné plochy a ve 
spolupráci s vlastníky se snaží o jejich šetrné obhospodařování. 

 
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. Svou činností navazují naše pozemkové spolky na 
tradici předválečných okrašlovacích spolků, které se staraly o uchování cenného přírodního 
a kulturního dědictví naší vlasti.  

 
V Bílých Karpatech projekt odstartovala snaha zachránit stoletý bělokarpatský jedlobukový 

les před vykácením. Tento nádherný les je jedním z posledních zbytků původní karpatské krajiny. 
Zastoupeny jsou zde převážně jedle a buky, mezi nimiž jsou stromy mimořádných rozměrů. Tuto část 
lesa se podařilo díky celonárodní sbírce ČSOP i díky benefiční aukci nadace Veronica zachránit.  
Ochránci přírody zde pokračují v jeho rozšiřování dokupováním dalších pozemků. Na pomoc tomuto 
území byl znovu určený i výtěžek z benefiční aukce nadace z podzimu 2007 udělený v tomto roce. 
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Podmáčené květnaté louky na Vysočině dotvářely po staletí její krajinu.  Vznikaly 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. Nadaci 
Veronica se podařilo výtěžkem z aukce 2005 zajistit významnou část prostředků na výkup lokalit na 
Havrance, pod Sobíňovem a pod Jeníkovem. 

 

Černovický hájek – poslední část lužního lesa v Brně. V roce 2007 nadace vykoupila další 
pozemky v této oblasti a jedná s dalšími majiteli. 

 
 

� 6. Benefiční aukce uměleckých děl pro květnaté mokřadní louky na Vysočině 
 
 Šestá předvánoční benefiční aukce uměleckých děl proběhla 24.11. 2008 ve Sněmovním sále 
Nové radnice v Brně. Výtěžek téměř 256.000 Kč spolu se ziskem z  navazující internetové aukce byl 
tentokrát určen na výkup pozemků pro obnovu květnatých luk v přírodě Vysočiny. Celkem se 
podařilo získat cca 360 tisíc korun.  
 Dražitelem byl nepřekonatelný pan Radko Pavlíček z aukční síně 1. Art Consulting, večerem 
provázel herec Národního divadla Martin Sláma a ředitelka Nadace Veronica Jasna Flamiková. Za 
Vysočinu převzal nad aukcí patronát ředitel Úřadu práce Žďár nad Sázavou ThDr. Václav Pavlosek 
a barytonista Jakub Pustina, kterým účastníkům předvedl ukázku svého umění. Vydraženo bylo více 
než 70 děl ze 114 děl publikovaných v katalogu. V navazující internetové aukci našlo svého kupce 
dalších téměř padesát děl.  
 Aukce byla tentokrát připravena ve spolupráci se Sdružením Krajina z Počítek u Žďáru nad 
Sázavou. Sdružení Krajina je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je aktivně přispívat ke 
zlepšení stavu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice. Je největším pozemkovým 
spolkem v České republice – udržuje 150 ha luk. Zabývá se ochranou vzácných a ohrožených druhů, 
zpracovává hodnocení dopadů na krajinný ráz, poskytuje konzultace k právní i praktické 
problematice ochrany přírody, pořádá exkurze a další akce pro veřejnost. 
  Z výtěžku aukce Sdružení Krajina vykoupí cca 10 ha půdy na čtyřech až pěti lokalitách na 
Vysočině. Na vykoupených plochách budou provedena opatření k návratu přírodě blízkých luk a 
mokřadů. Alespoň na dvou vykoupených místech budou vytvořeny drobné tůně pro obojživelníky. 
Snad tak dojde i ke zpomalení úbytku vzácné kuňky obecné, která patří mezi prioritní chráněné druhy 
i v rámci celé Evropy. V posledních pěti letech jeho početnost na Vysočině prudce klesá. 
 V současné době probíhá v ČR vlna prodejů státní půdy. Sledovaným vládním cílem je 
dokončit během několika málo let privatizaci zemědělské půdy dosud vlastněné státem. Tato vlna 
přináší pro přírodu rizika i unikátní příležitosti. Sdružení Krajina chce situace využít k rozšíření 
svých aktivit a umožnit obnovu přírodě blízkých biotopů. Díky naší aukci z roku 2006 Sdružení 
Krajina vykoupilo přes 11 ha mokřadních květnatých luk, které pravidelným kosením udržuje. 
  
 
  Děkujeme: Magistrátu města Brna, firmám Vodárenská, a.s., Centrum pojištění Čtyřlístek a 1. 
AZ makléřská, firmě van Gansewinkel, hotelu International, advokátní kanceláři Vašíček, Frimmel, 
Honěk, firmě DD plus, sommeliérovi panu Rozkovi, dále grafiku Michalu Zemanovi, panu Radku 
Pavlíčkovi z aukční síně 1. Art Consulting, Stáni Bártové a skautkám z 15. střediska Kompas, Zuzaně 
a Darkovi Galle, Barboře Flamikové, Haně Chalupské, Haně Konečné, Petru Ledvinovi, Zbyňku 
Maděryčovi, Elišce Marvanové, Olze a Lucii Pazderkovým, Janě Tomaníčkové, Michalu 
Tomaníčkovi, Heleně Továrkové, Světlaně Vlašínové a všem ostatním, kteří se na přípravě a průběhu 
aukce podíleli. 
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 Za pomoc a podporu děkujeme především všem výtvarníkům, kteří se aukce zúčastnili a bez 
jejichž dobré vůle a vstřícnosti by se aukce nemohla uskutečnit:  

Lucii Babjakové, Václavu Balšánovi, Stanislavě Bartové, Františku Bílkovskému, Marii 
Blabolilové, Jindřichu Boškovi, Rudolfu Brančovskému, Heleně Bretfeldové, panu Brožovi, Janu 
Bružeňákovi, Petře Buchtové, Petru Čermáčkovi, Zdeňku Daňkovi, panu Dočekalovi, Adamu 
Dostálovi, Pavlu Dvorskému, Janu Dungelovi, Lucii Filimonové, Martinu Foretníkovi, Zdeňku 
Fuksovi, Zdeňku Hallovi, Marii Hladné, Zdeně Höhmové, Dagmaře Hochové, Petru Horákovi, 
Milivoji Husákovi, Daliboru Chatrnému, Petru Jandorovi, Liboru Jarošovi, Pavlu Jasanskému, 
Jaroslavu Jeřábkovi, Věře Jonášové, Vladimíru Kiseljovovi, Davidu Křivákovi, Marcele Levinské-
Borecké, Petru Lorenzovi, Miloslavu Macurovi, Václavu Machovi-Koláčnému, Zdeňku Macháčkovi, 
Miloši Michálkovi, Jitce Nejezchlebové, Milanu Nestrojilovi, Bohuslavě Olešové, Evě Pálkové, Alici 
Pavelcové, Dagmaře Petráškové, Martině Petrové, Jindřichu Pevnému, Janě Pilgrové, Přemyslu 
Pitříkovi, Janě Pleskačové, Rostislavu Pospíšil, Janě Prekopové, Richardu Procházkovi, Janu 
Rajlichovi ml., Tomáši Rossímu, Pavlu Rudolfovi, Haně Rysové, Pavlu Sivkovi, Miloši Slámovi, 
Janu Slovákovi, Janu Spěváčkovi, Evě Spěváčkové, Olze Stráníkové, Janu Svobodovi, Pavlu 
Ševčíkovi, Ditě Šimkové, Peru Šmalcovi, Blance Šperkové, Zdeňku Šplíchalovi, Vlastě Švejdové, 
Antonínu Šuchmovi, Richardu Tribulovi, Leopoldu Tůmovi, Jaroslavu Valečkovi, Markétě 
Varádiové, Libuši Vendlové, Antonínu Vojtkovi, Radce Zábojové, Vlastimilu Zábranskému, Janě 
Zimčíkové, Olbramu Zoubkovi a dalším. 
 
 
 

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 a benefiční 
aukce výtvarných děl. Za spolupráci děkujeme především MF Dnes za možnost využití nadačních 
inzerátů a Českému rozhlasu Brno. 
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IV. HOSPODAŘENÍ  NADACE  VERONICA  
 
 

••••  FINANČNÍ  ZPRÁVA  ZA  ROK  2008 
 
ROZVAHA : 
 
AKTIVA  Stav k 1. 1. 2008 v Kč Stav k 31. 12. 2008 v Kč 
Stálá aktiva   
Budovy, haly a stavby 5 740 090,88 6450041,45 
Oprávky k budovám, halám a stavbám -764 496,23 -959671,61 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300 597,50 300597,50 
Oprávky k drobnému hmotnému majetku -21 350,00 -21350,00 
Pozemky 521 600,73 996 600,73 
Majetkový podíl v ZD 72 106,20 72 106,20 
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 25 217 335,33 22 832 785,38 
Poskytnuté zálohy na DHM - 991 069,00 
Stálá aktiva celkem 31 775 634,98 30 662 178,65 
Oběžná aktiva   
Publikace Moravské krajiny            6 350,00            6 350,00  
Pokladna 73 161,50 39  692,00 
Bankovní účty 3 823 891,55 3 632 030,99 
Ceniny  420,00 - 
Odběratelé 260610,50 226 238,50 
Ostatní pohledávky          2 500 359,00 1 777 358,00 
Náklady příštích období 2 060,50                         33,00 
Příjmy příštích období 4 127,00 0 
Oběžná aktiva celkem  5 721 394,49 
Aktiva celkem 38 446 615,03 36 343 881,14 
   
PASIVA   
Vlastní zdroje   
Nadační jmění NIF 30 190 136,00 30 190 136,00 
Nadační jmění zapsané 2 852 593,00 3 138 328,00 
Ostatní jmění 1 719 758,04 1 434 023,04 
Fondy 2 372 175,28 1 972 417,52 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 739 425,52 -1 938 971,17 
Výsledek hospodaření 549 397,24 1 398 187,04 
Vlastní zdroje celkem 38 423 485,08 34 795 933,39 
Cizí zdroje   
Dodavatelé  1 423,40 26 184,90 
Ostatní závazky - 5000,00 
Zaměstnanci 32 833,00 37 572,00 
Ostatní závazky vůči zaměstnancům - 2 520,00 
Zúčtování s institucemi SP a ZP 20 064,00 16 143,00 
Ostatní přímé daně 5 519,00 2 160,00 
DPH -108 142,00 59 533,81 
Výdaje příštích období 8 830,30 2 807,00 
Výnosy příštích období 62 602,25 - 
Cizí zdroje celkem 23 129,95 149 760,71 
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NÁKLADY A VÝNOSY: 
 
NÁKLADY Celkem v Kč 
Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby 44 409,20 
Spotřeba energie 4 302,00 
Publikace a knihy 725,00 
Cestovné 4 184,00 
Náklady na reprezentaci 5 068,50 
Poštovné 9 915,00 
Ostatní služby 187 694,65 
Telefony 24 598,50 
Zpracování účetnictví, audit, poradenská činnost 23 836,00 
Fotopráce, kopírování 6 534,00 
Tisk, grafické úpravy 57 392,50 
Semináře, vzdělávání 5 062,00 
Propagace 38 019,00 
Internet 4 561,00 
Nájem 15 000,00 
Mzdové náklady včetně pojištění a stravenek 513 936,00 
Daň z nemovitostí +kolky 6 224,00 
Ostatní náklady-bankovní poplatky, zákonné pojištění zam., 
členské příspěvky,  

29 942,91 

Odpisy dlouhodobého majetku – moštárna 195 175,38 
Prodané CP a podíly 2 946 942,25 
Občerstvení na Aukci 40 013,00 
Náklady celkem 4 163 535,39 
Hospodářský výsledek 1 398 187,04 
Obrat 5 561 722,43  

  
VÝNOSY Celkem 
Nájem moštárny a moštovacích strojů a prodej služeb 721 790,79 
Úroky 43 470,93 
Ostatní výnosy, refundace mzdových nákladů 47 220,40 
Výnosy z CP 4 054 364,06 
Přijaté příspěvky – dary od fyzických a právnických osob 172 217,25 
Přijaté příspěvky Aukce 359 659,00 
Dotace MŽP 50 000,00 
Dotace Jihomoravský kraj 60 000,00 
Dotace město Brno 53 000,00 
Výnosy celkem     5 561 722,43  
Obrat 5 561 722,43  
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NÁKLADY NA SPRÁVU NADACE: 
 
Náklady nadace za rok 2008 celkem 4 163 535,39 
Prodané cenné papíry a podílové listy 2 946 942,25 
nadační příspěvky celkem 1 508 716,00 
 z NIF 392 500,00 
 z jiných zdrojů 1 116 216,00 
náklady na správu nadace po odečtení prodeje CP  1 216 593,14 
v % k NJ 3,65% 
Zapsané nadační jmění k 31. 12. 2008 33 328 464,00 
Náklady celkem na správu nadace k nadačnímu jmění 12,49 % 
Účetní hodnota nadačního jmění 31 935 464,00 
Náklady celkem na správu nadace k účetní hodnotě 
nadačního jmění 

13,04% 

 
 
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. Nadace Veronica v roce 2008 toto pravidlo neporušila. 
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Zpráva nezávislého auditora 
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY  
 
Zpráva dozorčí rady Nadace Veronica o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2008 podle § 17, odst. 
3, písm. e) zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, v platném znění.  
 

•Členové dozorčí rady se v roce 2008 pravidelně účastnili zasedání správní rady Nadace Veronica, byli 
seznámeni s poskytovanými nadačními příspěvky a nezjistili, že by při poskytování nadačních příspěvků 
byl porušen zákon č. 227/1997 Sb., nebo Statut Nadace Veronica.   

•Dozorčí rada byla seznámena s obsahem rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přehledem zdanitelných příjmů a 
nákladů, přehledem hospodaření po činnostech a zakázkách, přehledem fondů a návrhem na rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 2008, projednala je a nezjistila, že by obsah těchto účetních dokumentů 
byl v rozporu s požadavky stanovenými platnými právními předpisy.  

•Dozorčí rada byla seznámena s návrhem výroční zprávy Nadace Veronica za rok 2008. 

•Dozorčí rada byla seznámena s předpokládaným výrokem auditora k účetní závěrce Nadace Veronica za 
rok 2008. 

•Dozorčí rada byla seznámena s výší nákladů souvisejících se správou nadace a konstatuje, že bylo 
dodrženo pravidlo stanovené v § 22 zákona č. 227/1997 Sb. 

•Dozorčí rada doporučuje ředitelce Nadace Veronica uplatnit za rok 2008 daňovou úlevu tak., jak byla 
uplatňována v uplynulých letech, pokud jejímu uplatnění nebudou bránit ustanovení právních předpisů 
fiskálního práva. 

•Dozorčí rada doporučuje ředitelce Nadace Veronica ve Výroční zprávě Nadace Veronica za rok 2008:  

1. uvést aktuální údaje o personálním složení orgánů nadace, 

2. provést vyhodnocení, zda statut plátce DPH je pro Nadaci Veronica výhodný či nikoliv 
s uvedením prognózy možných budoucích výhod a nevýhod tohoto statutu, 

3. doplnit vysvětlení obsahu položky „Ostatní služby“, 

4. doplnit vysvětlení obsahu položek „Náklady na cenné papíry“ a „Výnosy z cenných papírů“ ve 
výkazu zisků a ztrát, a popis způsobu použití výnosů. 

 

•Dozorčí rada doporučuje správní radě Nadace Veronica: 

1. zajistit provedení nového ocenění nadačního jmění s ohledem na doporučení auditorky 
odůvodněné poklesem hodnoty podílových listů a s ohledem na ustanovení § 23, odst. 11 zákona 
č. 227/1997 Sb., podle kterého dojde-li v průběhu trvání nadace ke snížení hodnoty nadačního 
jmění pod hodnotu zapsanou nadačním rejstříkem, provede nadace doplnění nadačního jmění na 
takto zapsanou hodnotu, a to do dvou let od konce účetního období, v němž ke snížení došlo, 
nebo rozhodne o snížení nadačního jmění.  

2. prověřit obsah stanov ZD, v němž má Nadace Veronica majetkový podíl, a to s ohledem na 
ustanovení § 23, odst. 8 zákona č. 227/1997 Sb., a v případě, že členové ZD mají uhrazovací 
povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, zajistit ukončení členství Nadace 
Veronica v ZD,  

3. sledovat, zda ve smlouvách mezi Nadací Veronica, občanským sdružením Tradice Bílých Karpat 
a společností Tradice Bílých Karpat s.r.o. jsou respektována ustanovení právních předpisů o 
vztazích mezi navzájem propojenými osobami (z hlediska společnosti Tradice Bílých Karpat 
s.r.o. jde zejména o § 196a obchodního zákoníku) a na § 23, odst. 9 zákona č. 227/1997 Sb.  

4. prověřit, zda nákupem pozemků v uplynulém roce nevzniklo Nadaci Veronica členství 
v honebním společenstvu, a pokud ano, urychleně členství ukončit s ohledem na ustanovení § 23, 
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odst. 8 zákona č. 227/1997 Sb., podle kterého nadace nesmí být členem jiné právnické osoby, 
ručí-li takový člen za její závazky.    

 

 

za dozorčí radu dne 18. 6. 2009 

 

   ……………………………………    …………………………………… 

Martin Flora, předseda    Martin Nemrava, člen 
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Příloha k účetní závěrce Nadace Veronica za rok 2008 
 
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 a společenských akcí. Hospodářská (vedlejší) činnost organizace je pronájem 
zařízení moštárny a reklamní činnost.  
 
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 – manažer 
 
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) 
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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 
vedeného u 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 98 430,31Kč, 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. 2008 
Nadační jmění  

 
�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 
 

–nepeněžitý majetek zapsaný v nadačním jmění 
 

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 m2, 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 m2, lesní pozemek p.č. 987/ o výměře 747 m2.  
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 Nemovitosti v hodnotě 3 390 000,- Kč (hodnota stanovená znaleckým posudkem č. 3066-217/08 
Ing. Aleše Jandáska, 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 v hodnotě 205 900,- Kč (hodnota stanovená znaleckým posudkem číslo 569-28/98 
Ing. Miloše Maňáska, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, Buchlovice), 
zapsané v Katastru nemovitostí vedené Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 
Uherský Brod, pro obec a katastrální území Hostětín na LV 38 jako zastavěná plocha, zemědělská 
usedlost postavená na parc. 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 
Nemovitosti zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v Uherském Hradišti pro 
okres Uherské Hradiště, obec Hostětín, k.ú. Hostětín na LV č. 38 

a) jako lesní pozemek – parc. č. 931/10 o výměře 7012 m2 
b) 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 pro Zlínský kraj, katastrální 
pracoviště Uherský Brod, pro okres Uherské Hradiště, obec Hostětín, k.ú. Hostětín na LV č. 38 

a) jako budova (sklad moštárny) bez č.p./č.e. na parcele č. 146, 
b) dvě zpevněné plochy (každá o rozloze 125 m2), 
c) 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 č.p. 210, celkem 2 566 820,- Kč 
 
Nemovitost – budova lisovny ovoce, zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Zlínský katastrální pracoviště Uherský Brod, pro okres. 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.  
 
K bodu 8 
Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den 
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2008 
Rozvahovým dnem je 31. prosinec 2008. 
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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 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 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. 
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 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 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  
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•Krátkodobý finan ční majetek 
•předpokládaná doba držení je kratší než jeden rok. Na účtu 253 – Dluhové cenné papíry k obchodování 
nebylo v průběhu roku 2007 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 2008 nebylo provedeno vzájemné zúčtování. 
 
Metoda kursových rozdílů 
V průběhu účetního období nebylo účtováno v cizí měně. K 31. 12. 2008 nadace 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 
29. července 2008 byly zakoupeny pozemky za cenu 475 000,- Kč. 
V roce 2008 byla prodána část podílových listů Pioneer Investments  Balancovaný fond nadací a prodáno 
200ks CP Espa Fiducia,  
Nadace dále zakoupila cenné papíry ČS nemovitostního fondu REICO a dluhopis Governet Bond. 
.            
 
K bodu 13 
Účasti v obchodních společnostech 
Nejsou 
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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 Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat. Nadace Veronica 
pronajímala stroje na výrobu moštu TBK, s.r.o. po celý rok 2008 za běžných obchodních podmínek. 
 
 
 
K bodu 14 
Přehled splatných závazků pojistného na SP, ZP a daňových nedoplatků 
Sociální zabezpečení:              11 555,- Kč 
Zdravotní pojištění:                   4 588,- Kč 
Daň ze závislé činnosti:             2 160,- Kč 
 
Tyto závazky byly vyrovnány během měsíce ledna 2009. 
. 
Daň z přidané hodnoty za 4. čtvrtletí 2008 ve výši 57 374,- Kč byla zaplacena v lednu 2009.   
 
K bodu 15 
Informace o akciích a podílech 
Nejsou 
 
K bodu 16 
Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy 

•cenné papíry v nadačním jmění 
 

Číslo 
účtu 

Název CP 
 Počet ks PL        
k 31. 12. 2008  

 Aktuální (tržní) cena 
k 31. 12. 2008  

 Akcie a fondy   
069 003 Pioneer – Balancovaný fond nadací                 4 532 505,87 Kč 
069 004 ESPA Fiducia (A)                52 969            5 032 055,00 Kč 
069 005 ISČS Trendbond              600 000          697 560,00 Kč 
069 006 ING Czech Bond (P DIS)                     672       1 056 370,56 Kč 
069 010 ESPA StockEurope-Emerging (V)                     145          242 238,45 Kč 
069 011 ESPA StockGlobal (V)                     424           425 691,76 Kč 
069 012 ING Czech Equity (P CAP)                     200           392 998,00 Kč 
069 013 ESPA Český fond st. dluh. (A)                  5 615           557 064,15 Kč 
069 014 ESPA Bond danubia (V)                     307           890 069,75 Kč 
 069 017 ESPA StockEurope – Property CZK              88        306 394,00 Kč 
069 020 ČS Nemovitostní fond REICO              982 318         1 043 516,41 Kč 

  Dluhopisy (nominální hodnota v Kč)     
063 003 ČEZ 0,00/09            1 000 000         965 154,54 Kč 
063 004 Government Bond 3,55                      280      2 757 775,84 Kč 
063 015 ČS VAR 15                          2           2 000 000,00 Kč 

063 005 Government Bond 4,1                      200       1 996 687,11 Kč 

Celkem      22  927 128,00 Kč 
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b) Cenné papíry z ostatního majetku Nadace Veronica 

Číslo 
účtu 

Název CP 
 Počet ks PL 

 k 31. 12. 2008  
 Aktuální (tržní) cena 

k 31. 12. 2008  

069 019 Pioneer – BFN – ostatní majetek 1 738 1 703,94 Kč 
 
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 
 
                      Činnosti 

Název ukazatele Hlavní Hospodářská Celkem 
                                   
Náklady                                           
                                            
Spotřebované nákupy celkem             42         8   50   
Služby celkem                  384   38   422   
Osobní náklady celkem                427       87   514   
Daně a poplatky celkem                6           6   
Ostatní náklady celkem                30           30   
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku        195           195   
Prodané cenné papíry a podíly              2 947           2 947   
Náklady celkem                  4 031   133   4 164   
Výnosy                                           
                                            
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem             328     394   722   
Ostatní výnosy celkem               54        37   91   
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů           3 533           3 533   
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku         521           521   
Přijaté příspěvky (dary)               532           532   
Provozní dotace               163           163   
Výnosy celkem                 5 131     431   5 562   
 
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. 2008 3 
 Z toho na rodičovské dovolené 1 
Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti k 31. 12. 2008 0 
Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce za rok 2008 celkem 14 
Počet dobrovolníků k 31. 12. 2008 30 
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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 2005 byl daňový základ snížený o částku 292 538,26 Kč. Částka daňové úlevy byla použita na 
financování hlavní ztrátové činnosti v roce 2006.   
 
V roce 2006 byl daňový základ snížen o 264 965,- Kč. Částka daňové úlevy byla použita na financování 
hlavní ztrátové činnosti v roce 2006 a 2007.   
 
V roce 2007 byl daňový základ snížen o 265 666,02 Kč. Částka daňové úlevy byla použita na financování 
hlavní ztrátové činnosti v roce 2007.   
 
V roce 2008 byl daňový základ snížen o 298 237,- Kč. Částka daňové úlevy bude použita na financování 
hlavní ztrátové činnosti v roce 2008.   
 
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 tis. Kč – moštárna v Hostětíně je pronajata TBK, s.r.o., na dobu neurčitou.  

   2 197 tis. Kč – sklad moštárny v Hostětíně  
             710 tis. Kč – lisovna moštárny v Hostětíně, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno v únoru 2008. 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek – 300 tis. Kč – technologické zařízení moštárny 
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Pozemky – 996 600 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 
 
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 
•22 905 tis. Kč – majetkové dlouhodobé cenné papíry investované v nadačním jmění, podrobný přehled 
viz bod 16.,  
•1 750,- Kč – ostatní finanční majetek 
 
Oprávky ke stavbám – -981 tis. Kč 
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku – 21 tis. Kč  
 
Zboží na skladě – 6 tis. Kč – publikace Moravské krajiny 

 
Odběratelé – 226 tis. Kč  
                            
 
b) pasiva 
Vlastní jmění – 34 763 tis. Kč – nadační jmění a ostatní jmění nadace, z toho: 
•nadační jmění zapsané vlastní     3 138 328,- Kč 
•nadační jmění zapsané NIF       30 191 000,- Kč 
•ostatní jmění                                1 434 023,04 Kč 
 
Fondy 1 972 tis. Kč – z toho: 
- fond Hostětín                                                 546 848 Kč 
- fond na nadační příspěvky a režii ze zisku    593 538 Kč 
- fond na zvýšení nadačního jmění                    82 800 Kč 
- fond vkladu do nadačního jmění                   - 62 588 Kč 
- fond projekty NIF                                       -  249 727 Kč      
- fond Společně pro Brno                                 341 700 Kč  
- fond Karpatský les                                           11 656 Kč 
- fond Černovický hájek                                   251 119 Kč 
- fond Přírodní zahrady pro školy                       91 665 Kč 
- fond louky na Vysočině                                   52 638 Kč 
- fond na vydávání ekologických publikací             300 Kč 
- fond Stromky                                                      5 000 Kč 
- fond Šorm                                                         90 000 Kč 
- fond VIA                                                        200 000 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 – -1 939 tis. Kč – rozdíl mezi kupní cenou finančního majetku a 
jeho aktuálním oceněním k 31. 12. 2008.  
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).  
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Výdaje příštích období – 3 tis. Kč  
•náklady na energie, telefony 
      
Dodavatelé – 25 tis. 
 
Zaměstnanci – 38 tis.  
 
Ostatní závazky vůči zaměstnancům – 3 tis. 
 - stravenky vydané v lednu 2009 
 
 
 

Výkaz zisku a ztráty 
a) náklady 
V roce 2008 dosáhly celkové náklady nadace výše 4 164 tis Kč, z toho: 
 
Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby 45 tis. 
Spotřeba energie 4 tis. 
Publikace a knihy 1 tis. 
Opravy - 
Cestovné 4 tis. 
Náklady na reprezentaci 5 tis. 
Poštovné 9 tis. 
Ostatní služby (poplatky, znalecké posudky, zapůjčení filmů a pronájem 
sálů na Ekobiograf) 

187 tis. 

Telefony 25 tis. 
Zpracování účetnictví, audit 24 tis. 
Fotopráce, kopírování 6 tis. 
Tisk, grafické úpravy 57 tis. 
Semináře, vzdělávání 5 tis. 
Propagace 38 tis. 
Internet 5 tis. 
Nájem 15 tis. 
Mzdové náklady včetně pojištění a stravenek 514 tis. 
Daň z nemovitostí 6 tis. 
Ostatní náklady-bankovní poplatky, zákonné pojištění zam., členské 
příspěvky,  

30 tis. 

Odpisy dlouhodobého majetku – moštárna 196 tis. 
Prodané CP a podíly 2 947 tis. 
 
 
Prodané cenné papíry a podíly 2 947 tis. Kč, z toho:     
- Espa Fiducia      195 540,00 Kč 
- PL BFN                                      991 069,00 Kč   
- splatnost dluhopisu AIG SUNAMERICA     1 162 099,92 Kč 
- splatnost dluhopisu Eurostox 08              598 233,33 Kč    
 
b) výnosy 
V roce 2008 získala nadace celkové výnosy ve výši 5 561 tis. Kč, z toho:  
Tržby z prodeje služeb     722 tis. Kč 
Úroky 43 tis. Kč – úroky z peněžních prostředků uložených na bankovních účtech  
Jiné ostatní výnosy 37 tis. Kč – plachetkový lis 
Refundace mzdových nákladů – 10 tis. Kč 
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Tržby z prodeje cenných papírů a podílových listů 3 533 tis. Kč, z toho: 
 
•- Espa Fiducia      195 300,00 Kč 
•- PL BFN                                               1 488 000,72 Kč   
•- splatnost dluhopisu CS Equity   700 008,00 Kč 
•- splatnost dluhopisu AIG SUNAMERICA           1 150 000,00 Kč    
 
Peněžní prostředky z prodeje podílových listů Balancovaného fondu nadací byly převedeny na účet 
994404-0449155002/0800 vedený u ČS a k 31. 12. zůstaly uloženy na účtu. 
Peněžní prostředky z prodeje ostatních cenných papírů byly převedeny na účet 411272/0800 vedený u ČS 
a v průběhu roku byly použity na proplacení zálohy na fotovoltaiku, na koupi CP Nemovitostní fond 
REICO nebo na nákup dluhopisu  Governet Bond 4.1 04/11/11. 
 
 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 521 tis. Kč v členění: 
-     PL BFN                              43 tis. Kč 
•portfolio v ČS                       478 tis. Kč 
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Výsledek hospodaření podle činností a zakázek za rok 2008 
 
Čin.   Zakázka    Výnosy   Náklady celkem   HV  

100 
úroky, bankovní 
poplatky atd. 

 
20973,07 

            
  

9390,9 
11582,15 

 

115 
režie bez zařazení k 
projektům          89974,21 

 
692605,35 -602631,14 

010 
Režie 

organizace 

117 Režie Obchůdek 
                
    

             
387,00    

       
 -387,00                  

  Celkem   celkem 110947,28           702383,27    - 591435,99    
 

3000 
Dar na činnost 
nadace 7658,00 0 7658,00 

3555 
Dary FO a firem na 
Černovický hájek 

           8000,00 
                    1 000,00    7000,00    

3666 
Dary na Karpatský 
les            52677,00                           -              52677,00    

030 Fundraising 

3888 
Dary FO a firem na 
louky na Vysočině                900,00                           -                900,00    

  Celkem   celkem            69235,00                  1 000,00    68235,00           
 

040 
Nadační 
jmění 400 

Výnosy z 
nadačního jmění 4075295,36 2951516,24 1123779,12 

 
050 

 
Hostětín 

 
500 Moštárna v 

Hostětíně 
    387000,00   

                
          682,50    

                
386317,50           

            
 

 

060 
608 

Dotace Brno na 
Ekobiograf 
 53000,00 53000,00 - 

 611 Ekofilm          172582,44    50528,00        122054,44                  

612 
Dotace JM kraj na 
Ekobiograf 60000,00 60000,00 -  

Projekty 

613 
Dotace MŽP na 
Ekobiograf 50000,00 50000,00 - 

 celkem   celkem 355582,44 213528,00 122054,44 
 

090  0900 
Příspěvky na 
Karpatský les 

      3500,00 
 

          159,00 
    

      3341,00 
    
 

093 
0903 Aukce Vysočina          548162,35               

99091,00 
               449071,35 

 
Aukce 

  celkem 551662,35                 99250,00                     455412,35    

  
Bez 

zařazení    32000,00               
195175,38 

           
-163715,38 

          

     Nadace celkem 5 561 722,43 4 163 535,39 1 398 187,04 
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Přehled Fondů 
 

Zakázka 
Číslo účtu 

(fondu) 
 Název fondu  

 Počáteční 
stav 

k1.1.2008  

 Čerpání z 
fondu v roce 

2008  

 Převod do 
fondu 

(přírůstek za 
rok 2008)  

 Převod do 
fondu z 

Hospodářskéh
o výsledku 

2008  

 Stav fondů 
k 1. 1. 2009  

500 
Moštárna v 
Hostětítně 

501 
Sklad moštárny v 
Hostětíně 

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

    911 002 
 Fond na jiné NP 
a režii ze zisku  

    593 538,43                          -                          -      748 187, 04       593 538,43    

    911 003 
 Fond na zvýšení 

NJ  
      80 700,00                          -               100,00             82 800,00    

400 
Výnosy z nadačního 

jmění 
    911 004 

 Fond projekty 
NIF  

•35 000,00      392 500,00       177 772,64                              400 000               -249727,36    

    911 005 
 Fond vkladu do 

NJ  
- 62 587,97         -                     -              100 000  - 62 587,97    

12345 Společně pro Brno 911 008 
 Fond Společně 

pro Brno  
    353 600,00                    445 900,00     434 000,00           100 000       341 700,00    

3666 Dary  

0900 Příspěvky  
911 010 

 Fond Karpatský 
les  

     11 656,70        350 000,00                     350 000,00                            11 656,70 

3555 
Dary FO a firem na 
Černovický hájek 

0901 Aukce Černovický 
hájek 

911 020 
 Fond Černovický 

hájek  
  251 118,80 -                     -             251 118,80    

3888 
Dary FO a firem na 
louky na Vysočině 

0903 Aukce Vysočina 

911 030 
 Fond Louky na 

Vysočině  
    44 478,90              -            8 160,00                       50 000      52 638,90    

3444 Přírodní zahrady 

0904 
Aukce Přírodní 
zahrady 

911 040 
 Fond Přírodní 

zahrady  
   290  522,12         320 316,00         121 459,60          91 665,72    

  911100 Veřejná sbírka -       17 466,00     17 466,00 

    911 060 
 Fond na 

ekolog.publikace 
           300,00                          -                          -                    300,00    

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

    911 081  Fond Šorm        90 000,00                         -                     -            90 000,00    

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

911  Celkem     2 372 175,28 1 508 716,00 1 108 958,24   1 972 417,52                    

 
 

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 
 
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 
Výsledek hospodaření účetního období roku 2007 ve 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 2007 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 
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K bodu 29     
Přehled přijatých darů 
V roce 2008 přijala nadace dary v celkové výši   902 274,- Kč, z toho: 
•od individuálních dárců        517 615,- Kč,  
•od firem            25 000,- Kč, 
•od umělců            359 659,- Kč. 
 
 
Podrobný přehled je uvedený v samostatné příloze. 
 
 
K bodu 30 
Přehled udělených nadačních příspěvků 
 
V roce 2008 udělila nadace nadační příspěvky v celkové výši  1 508 716,- Kč, z toho: 
- nadační příspěvky z prostředků NIF                        392 500,- Kč 
- nadační příspěvky z Fondu Přírodní zahrady           320 316,- Kč 
- nadační příspěvky z Fondu Společně pro Brno        445 900,- Kč 
- nadační příspěvky z Fondu Karpatský les                350 000,- Kč 
 
 
Nadační příspěvky 

Nadační příspěvky z NIF 

Číslo 
smlouvy 

    Organizace Projekt Částka 

1/2008 17.3.2008 8NP005 Sagittaria – sdružení pro 
ochranu přírody střední 
Moravy, Olomouc 

Péče o lokální biocentrum v 
Droždíně za aktivní účasti místních 
obyvatel 15 000 

2/2008 17.3.2008 8NP006 Sagittaria – sdružení pro 
ochranu přírody střední 
Moravy, Olomouc 

Obnova informačního systému na 
střední Moravě 

11 000 
3/2008 17.3.2008 8NP007 Rezekvítek, Brno Toulavý autobus po přírodních 

učebnách a školních zahradách VI. 12 000 
4/2008 14.3.2008 8NP001 Střední odborná škola 

Šumperk, Zemědělská 3 
Jelení studánka 

12 000 
5/2008 19.3.2008 8NP015 Sdružení Krajina, Počítky 3 Kosíme s Krajinou 20 000 
6/2008 19.3.2008 8NP016 HELIOS - MOSTKOVICE - 

Sdružení pro pomoc zdravotně 
postiženým 

Výsadba keřů v areálu Sdružení 
HELIOS - MOSTKOVICE 

10 000 
7/2008 28.3.2008 8NP034 Hnutí Brontosaurus, Brno Podpora a rozvoj EVVO v dětských 

oddílech 8 000 
8/2008 20.3.2008 8NP020 NESEHNUTÍ Brno Česká verze filmového dokumentu 

BIEDRONKA 5 000 
9/2008 20.3.2008 8NP021 Hnutí DUHA, místní skupina 

České Budějovice 
Výchovou a osvětou k větší 
ohleduplnosti obyvatel k životnímu 
prostředí 6 000 

  

10/2008 20.3.2008 8NP023 Horní mlýn, Křtiny 37 Ekologické myšlení (nejen) pro 
vysokoškoláky 6 000 

  

11/2008 17.3.2008 8NP008 Sagittaria – sdružení pro 
ochranu přírody střední 
Moravy, Olomouc 

Environmentální informační 
středisko Sagittaria  

6 000 
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12/2008 28.3.2008 8NP035 Hnutí Brontosaurus, Brno Ekostan v Telči – nízkoprahová 
poradna 8 000 

13/2008 20.3.2008 8NP024 Hnutí DUHA Olomouc Jak ekologicky nakupovat? 8 000 
14/2008 20.3.2008 8NP025 Hnutí DUHA Olomouc Nové ekologické výukové programy 

pro střední školy  6 000 
15/2008 18.3.2008 8NP014 Občanské sdružení Človíček 

(One Little), Brno 
Putování se Človíčkem aneb vzhůru 
za zvířaty 5 000 

16/2008 28.3.2008 8NP036 Permakultura (CS), Brno Přírodní zahrada 2008 20 000 
17/2008 28.3.2008 8NP037 Stromy pro budoucnost, o.s., 

Kojetín 
Krajina člověkem dotýkaná 

7 000 
18/2008 31.3.2008 8NP039 Mateřské centrum Lískáček, 

o.s., Brno 
Domácnost přátelská přírodě 

1 500 
19/2008 14.3.2008 8NP002 ZŠ Uherský Brod, Mariánské 

nám. 41 
Bílá místa na mapě České republiky 
– Tajemné hrady Medvědí hornatiny 6 000 

20/2008 28.3.2008 8NP038 ZŠ Sušice, Komenského 59 Neklop oči, i nad Tebou se něco děje 3 000 
21/2008 19.3.2008 8NP017 EkoCentrum Brno Rodičovská ekoškola (kurz 

ekologické gramotnosti pro rodiče) 3 000 
22/2008 19.3.2008 8NP018 Bc. Milada Válková, Kroužek 

428, Nosislav 
Seminář – výtvarné umění a krajina 
Výhonu 5 000 

23/2008 20.3.2008 8NP022 ZŠ Babice, okres Uherské 
Hradiště, p.o. 

Třídění odpadů na ZŠ Babice 
3 000 

24/2008 14.3.2008 8NP003 Eko-info centrum Ostrava Škola skutečně v přírodě 2008 4 000 
25/2008 25.3.2008 8NP028 ZO ČSOP Studénka Zavedení elektronické publikační 

činnosti Ekocentra Poodří 3 000 
26/2008 25.3.2008 8NP029 ZO ČSOP Studénka Voda v krajině 4 000 
27/2008 25.3.2008 8NP030 Centrum pro komunitní práci 

střední Morava, Přerov 
Partnerství pro živou Odru 

4 000 
28/2008 20.3.2008 8NP026 ZO ČSOP Klenice Výroba ručního papíru, Instalace 

budek pro zpěvné ptáky 3 000 
29/2008 17.3.2008 8NP009 ZŠ U lesa, Karviná - Ráj - p.o. Poznej a chraň! 4 000 
30/2008 27.3.2008 8NP031 Petra Čechurová, Stříbrská 

210, Kladruby 
Den Země v Kladrubech 

3 000 
31/2008 14.3.2008 8NP004 JUNIOR – Dům dětí a 

mládeže, Brno 
Dědečkův dvoreček – II. etapa 
dokončení  5 000 

32/2008 19.3.2008 8NP019 Mateřské školy Kopřivnice, 
p.o. 

Naše zahrada – ptačí svět 
6 000 

33/2008 31.3.2008 8NP040 Muzeum Komenského v 
Přerově, p.o. 

Výukový amfiteátr v zahradě ORNIS 
10 000 

34/2008 17.3.2008 8NP010 Dětem ze zeleného ráje o.s., 
Mikulov 

Rekonstrukce zahrady MŠ Habánská 
– Zelený ráj 6 000 

35/2008 20.3.2008 8NP027 SPŠCH akad. Heyrovského a 
Gymnázium, Ostrava 

Rekonstrukce školního atria pro 
výuku ekologie a odpočinek  8 000 

36/2008 17.3.2008 8NP011 ZŠ a MŠ Boleradice, p.o. Školní přírodní zahrada – bylinková 
spirála, hmatová stezka 5 000 

37/2008 27.3.2008 8NP032 Obchodní akademie Olomouc, 
tř. Spojenců 11 

Zelený dvorek 
8 000 

38/2008 27.3.2008 8NP033 ZŠ Třebíč, Bartuškova 700/20 Ptáci známí i neznámí 4 000 
39/2008 17.3.2008 8NP012 Mateřská škola Adélka, p.o., 

Brno 
Sadové úpravy zahrady Mateřské 
školy Adélka v Brně-Kohoutovicích 10 000 
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40/2008 17.3.2008 8NP013 MŠ Uničov, p.o., Komenského 
680 

Zahrada živáčků 
8 000 

106/2008 10.12.2008 8NP105 ZO ČSOP Jihlava Úprava studánky Panny Marie u 
Vyskytné nad Jihlavou 6 000 

107/2008 10.12.2008 8NP106 ZŠ Hulín, okres Kroměříž Školní zahrada k vzdělávání, 
výchově, osvětě i odpočinku 5 000 

108/2008 30.12.2008 8NP107 MŠ, Uherské Hradiště, 
Svatováclavská 943, p.o. 

V harmonii s přírodou 

5 000 
109/2008 30.12.2008 8NP109 MŠ Střed, p.o. města Kyjov Zahrada pro radost – Živá zahrada 5 000 
110/2008 10.12.2008 8NP104 ZO ČSOP Veronica, Brno Péče o hendikepované netopýry 15 000 
112/2008 30.12.2008 8NP108 Děti Země Brno Ropák roku 2008          15 

000 

90/2008 23.5.2008 8NP070 Věra Drnholcová Výroční cena 10 000 

91/2008 28.5.2008 8NP080 Miroslava Schwabová Výroční cena 10 000 

92/2008 23.5.2008 8NP071 Jana Malenovská Výroční cena 10 000 

93/2008 8.7.2008 8NP095 ZŠ a MŠ Kotlářská Brno Výroční cena 10 000 

94/2008 30.9.2008 8NP099 ZŠ Vejrostova Brno Výroční cena 10 000 

95/2008 3.6.2008 8NP085 MŠ Štítného, Kroměříž Výroční cena 10 000 
 
Nadační příspěvky udělené z fondu Společně pro Brno 
Č.smlouvy 
     Název organizace  Název projektu Částka 

42/2008 23.5.2008 8NPO52 
Cyrilometodějská církevní 
základní škola, p.o Úprava relaxačního areálu 10 000 

43/2008 7.5.2008 8NPO48 
ZŠ Brno, p.o, Horácké 
nám. 

Jak na to, aneb aktivně třídíme 
odpad 8 000 

44/2008 28.5.2008 8NPO72 Gymnázium Brno, Křenova 
Úprava travnatých ploch v 
prostorách gymnázia Křenova 15 000 

45/2008 7.5.2008 8NPO44 ZŠ Brno, p.o, Masárova 
Dětské hřiště pro školní družinu a 
Centrum volného času 15 000 

46/2008 28.5.2008 8NPO73 
SOŠ zahradnická a SOU 
Rajhrad Třídění odpadu na škole  8 000 

47/2008 5.5.2008 8NPO42 
Gymnázium INTEGRA, 
Brno Zelená učebna 8 000 

48/2008 5.5.2008 8NPO43 
Gymnázium Brno -
Řečkovice 

Obnova a ekologizace školní 
zahrady 15 000 

49/2008 23.5.2008 8NPO53 
Střední škola informatiky a 
spojů Brno, Čichnova Ochrana přírody je i naše zábava 5 000 

50/2008 23.5.2008 8NPO54 
Střední škola informatiky a 
spojů Brno, Čichnova Petky 8 000 

51/2008 7.5.2008 8NPO45 
SPŠ stavební Brno, 
Kudelova  

Hřiště pro petanque a ruské kuželky 
v areálu SPŠ  15 000 

52/2008 7.5.2008 8NPO46 Eko Gymnázium Brno Pěšky po Brně 7 000 

53/2008 7.5.2008 8NPO49 ZŠ a MŠ Brno,Kotlářská 
Učebna v přírodě, naučná stezka v 
lesoparku školy 15 000 

54/2008 29.5.2008 8NPO81 
ZŠ a MŠ Brno , p.o, 
Husova Třiďme odpad – chrańme přírodu 7 000 

55/2008 7.5.2008 8NP047 
Základní škola Brno, 
Tuháčkova 

Příjemné prostředí, tradice a 
environmentální výchova na ZŠ  8 000 

56/2008 28.5.2008 8NPO74 
Tyršova základní škola, 
p.o, Kuldova Pomáháme Zemi – třídíme odpad 8 000 
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57/2008 23.5.2008 8NPO55 
Základní škola Brno, 
Bosonožská Zelená nám sluší 15 000 

58/2008 9.5.2008 8NPO50 
Centrum volného času 
Žebětín, o.s. 

Vybavení klidového koutu parku za 
Kněžným Hájkem v Brně 10 000 

59/2008 23.5.2008 8NPO56 
Občanské sdružení 
Masarykova čtvrt, o.s 

Informační panel VKP a vyhlídky 
Helgoland, Brno 5 000 

60/2008 28.5.2008 8NPO75 
Trium, společnost 
výtvarníků, umělců aj Malovaná zahrada 6 000 

61/2008 23.5.2008 8NPO57 
CONCORDIA, Bonum 
Brno, o.s. 

Ozelenění terasy, oken, balkonu v 
Domově pro seniory Domov sv. 
Ludmily 13 400 

62/2008 3.6.2008 8NPO83 
Slezská diakonie, pobočka 
Brno – Eliada 

Hřiště pro rodiny s dětmi s 
postižením 5 300 

63/2008 23.5.2008 8NPO58 

Saleziánské středisko 
mládeže – DUMB 
Žabovřesky 

Dobrovolnický program ve 
středisku mládeže 15 000 

64/2008 23.5.2008 8NPO59 ŽVS Vesna 
Společně pro věc, společně pro 
zahradu na Vesně 15 000 

65/2008     Darek Galle Veřejná zeleň z rukou občanů 4 200 

66/2008 9.5.2008 8NPO51 
Junák – svaz skautů a 
skautek ČR 

Učíme pomáhat: Podpora 
vzdělávání rádců skautských družin 10 000 

67/2008 30.9.2008 8NPO98 
Junák – svaz skautů a 
skautek ČR, středisko brána Výtvarná soutěž "okolo" 5 000 

69/2008 18.6.2008 8NPO89 
Ekologický právní servis, 
 o. s. 

Diskusí s občany k zásadám 
územního rozvoje jižní Moravy 5 000 

70/2008 23.5.2008 8NPO60  NESEHNUTÍ Brno, o. s. 
Ekologický školící víkend pro 
dobrovolné spolupracovníky/ice 5 000 

71/2008 28.5.2008 8NPO76  MŠ Adélka 
Sadové úpravy zahrady mateřské 
školky Adélka – II.  10 000 

72/2008 18.6.2008 8NPO90   Simona Albertová 
Drápek 2008 – Festival dramatické 
výchovy na PdF MU 6 000 

73/2008 23.5.2008 8NP102 Bc Eva Slezáková Okrašlovací spolek 7 000 

74/2008 18.6.2008 8NPO91 
HoSt Home-Start Česká 
Republika, o. s. 

Podpora dobrovolníků pomáhajícím 
rodinám s malými dětmi 10 000 

75/2008 23.5.2008 8NPO61 Permakultura (CS), o.s . 
Plané rostliny v domácnosti – sada 
pomůcek 15 000 

76/2008 23.5.2008 8NPO62 MŠ a ZŠ, p. o.  
Školní zahrada jako přirozené 
prostředí pro výchovu  8 000 

77/2008 18.6.2008 8NPO92 Mgr. Leoš Holý 
Metody sebepoznávání-publikace 
pro pedagogy brněnských gymnázií 4 000 

78/2008 3.6.2008 8NPO84 
Společnost pro Fair Trade a 
rozvojové vzdělávání, o.s. Týden pro Fair Trade 8 000 

79/2008 23.5.2008 8NPO63 STUDIO 19, o.s. Pestrost životního stylu 10 000 

80/2008 23.5.2008 8NPO64 
Centrum sociálních služeb 
Armády spásy, o.s Zelený azylový dům 10 000 

81/2008 23.5.2008 8NPO65 Mgr. Jan Levíček 
Výsadba habrů a dvou vzrostlých 
tisů 15 000 

82/2008 23.5.2008 8NPO66 Lužánky SVČ Brno, p.o. Kdo si hraje, nezlobí 10 000 

83/2008 23.5.2008 8NPO67 

Sdružení – Mladí brněnští 
symfonikové Symfonický 
orchestr ZUŠ města Brna“, 
o.s. 

Koncert k 15. výročí fungování 
orchestru „Mladí brněnští 
symfonikové – Symfonický 
orchestr ZUŠ města Brna“ 8 000 
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84/2008 18.6.2008 8NPO93 

Junák – svaz skautů a 
skautek ČR, středisko 
KOMPAS, as 

KOMPAS dává zelenou: Úspora 
energie v centru pro děti a 
všestranná výchova 10 000 

85/2008 28.5.2008 8NPO77 Court of Moravia, o.s. 
Larpvíkend, rolové hry pro mládež 
a dospělé 7 000 

86/2008 28.5.2008 8NPO78 
Škola jako centrum 
komunity, o.s. KoKoFEST 15 000 

88/2008 23.5.2008 8NPO68 MŠ na Osadě, p.o Zdravá zahrada 10 000 

89/2008 23.5.2008 8NPO69 MŠ, p.o, Bellova 2, Brno 
Obnova herních prvků na školní 
zahradě MŠ 10 000 

 
 
 
 
Nadační příspěvky z benefiční aukce 2007 
 
 
Číslo 

smlouvy 
    Organizace Projekt 

  
41/2008 7.4.2008 8NPO41 ZO ČSOP Kosenka, 

Valašské Klobouky 
Výkup pozemků mezi rezervacemi 
Javůrky a Dobšená 350 000 

 
 
 
Nadační příspěvky z programu „Vra ťme dětem přírodu“ 
 
 
Číslo 

smlouvy 
    Organizace Projekt částka 

96/2008 3.6.2008 8NPO86 ZŠ Boskovice, okres 
Blansko 

Naučné tabule do učebny v přírodě 
10 000 

97/2008 29.5.2008 8NPO82 MŠ Mozaika, p.o., Jihlava Země skřítků 4 000 
98/2008 9.6.2008 8NPO88 Chaloupky o.p.s., školská 

zařízení pro zájmové a 
další vzdělávání 

Zahrada dětem 

30 000 
99/2008 3.6.2008 8NPO87 ZŠ a MŠ, Blížkovice, okr. 

Znojmo, p.o. 
Ozdravění zeleně v areálu školy 

30 000 
100/2008 18.6.2008 8NP094 Lužánky SVČ Brno Zahrada – výsadba 20 000 
101/2008 22.7.2008 8NPO96 ZŠ Moravská Nová Ves, 

okres Břeclav 
Učebna v přírodě 

70 000 
102/2008 28.7.2008 8NPO97 MŠ, Brno, Neklež 1a, p.o. Přírodní zelené kouty na školní 

zahradě 70 000 
103/2008 23.10.2008 8NP104 ZŠ Záhorovice, okres 

Uherské Hradiště, p.o. 
Učebna v přírodě 

25 426 
104/2008 30.9.2008 8NP100 MŠ "Na kopečku u 

zvonečku", Brno, p.o. 
Vraťme dětem přírodu 

46 000 
105/2008 30.9.2008 8NP101 ZŠ U lesa Karviná – Ráj Poznej a chraň! 14 890 
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K bodu 31 
Přehled o veřejných sbírkách 
Nadace provozuje veřejnou sbírku povolenou Krajským úřadem JM kraje v souladu s ustanovením § 4 odst.  
1 zákona č. 117/2001 Sb. O veřejných sbírkách formou prodeje darů v Obchodě Nadace Veronica.  
 
K bodu 32 
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období  
 
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období  
Výsledek hospodaření účetního období roku 2007 ve 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 2007 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 2008 výše  
1 216 593,14 Kč, tj. 3,65% ze zapsaného nadačního jmění, které činí 33 328 464,- Kč.  
Celkové náklady v přepočtu k nadačnímu jmění činí 12,49 %. 
Celkové náklady v přepočtu k účetní hodnotě nadačního jmění činí 13,04%. 
  
 
K bodu 34 
Okamžik sestavení účetní závěrky 
Účetní závěrka za účetní období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 byla sestavena ke dni 31. 12. 2008 dne 18. 6. 2009. 
 
 
 
V Brně, sestaveno dne 18. června 2009 
 
Sestavila: Mgr. Markéta Kozlová                                                         Schválil:  
                                                                                                 RNDr. Miroslav Kundrata 
                                                                                          předseda Správní rady Nadace Veronica 
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V. Hospodaření s prostředky NIF 
 

Rekapitulace převodů z Fondu národního majetku ČR do nadačního jmění,   
výnosů z nadačního jmění a jejich použití    
     
  Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004  
Převod z FNM do nadačního jmění        
Datum 2. 4. 2002 20. 3. 2003 2. 12. 2004 
Částka 13 090 000,00 Kč 4 392 000,00 Kč 7 706 000,00 Kč 
Datum   17. 12. 2003   
Částka   3 314 000,00 Kč   
Nadační jmění – část NIF celkem 13 090 000,00 Kč 20 796 000,00 Kč 28 502 000,00 Kč  
        
Výnosy z nadačního jmění – část NIF 
za kalendářní rok 248 152,87 Kč 423 638,47 Kč 670 953,38 Kč          
Použití výnosů z předchozího roku       
Poskytnuté nadační příspěvky   198 563,00 Kč 340 140,00 Kč 
Administrativní náklady   49 589,87 Kč 83 498,50 Kč 
Kontrolní součet   248 152,87 Kč 423 638,50 Kč 
% poskytnutých nadačních příspěvků   80% 80% 

    
  Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 
Převod z FNM do nadačního jmění       
Datum            - 20. 9. 2006   
Částka                           Kč 1 689 000,00 Kč   
Datum      
Částka      
Nadační jmění – část NIF celkem  28 502 000,00 Kč 30 191 000,00 Kč 30 191 000,00 Kč 
        
Výnosy z nadačního jmění – část NIF 
za kalendářní rok 516 337,76 Kč          565 709,90 Kč 360 693,59 Kč 
Použití výnosů z předchozího roku       
Poskytnuté nadační příspěvky 536 800,00 Kč          443 000,00 Kč 425 000,00 Kč 
Administrativní náklady 134 153,38 Kč             
Kontrolní součet      670 953,38 Kč    
% poskytnutých nadačních příspěvků 80%    
    

  Rok 2008    
Převod z FNM do nadačního jmění   
Datum   
Částka 30 191 000Kč  
Datum   
Částka      
Nadační jmění – část NIF celkem   
     
Výnosy z nadačního jmění – část NIF 
za kalendářní rok 521 055,34 Kč  
Použití výnosů z předchozího roku    
Poskytnuté nadační příspěvky 392 500,00 Kč  
Administrativní náklady   
Kontrolní součet   
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Nadační investiční fond a splnění smluvní povinností s FNM ČR     

(resp. s MF ČR) v roce 2008         

            

            
 V letech 1999 až 2008 získala Nadace Veronica prostřednictvím výběrového řízení v I. a II. etapě 

rozdělování příspěvků z Nadačního investičního fondu celkem 30 191 000 Kč. V souladu se 
smlouvami o převodu prostředků získaných prodejem akcií, určených pro Nadační investiční fond 
s FNM ČR, je vložila do svého nadačního jmění.  

 

           
 
 
 
 
 
 

V roce 2008 postupovala nadace podle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu finančních prostředků 
určených usnesením č. 413 PS Parlamentu ČR k rozdělení finančních prostředků získaných prodejem 
akcií pro NIF v I. etapě a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených 
usnesením č. 413 PS Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě, které zakotvily v čl. V, 
odst. 3,4, že příjemce příspěvku z NIF má povinnost rozdělit ze svého majetku nadační příspěvky 
nejméně ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID pro příslušný kalendářní rok.  
           

 
 

 

Povinná výše 0,5 průměrný PRIBID za rok 2007 určující částku k rozdělení na nadační příspěvky v 
roce 2008 činila 565 030 Kč. Nadace svoje smluvní povinnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy 
v roce 2008 nejenže splnila, ale překročila vzhledem k tomu, že ve veřejných grantových řízeních 
rozdělila 1 158 716 Kč (viz.tabulky o rozdělení prostředků z NIF, z fondu Společně pro Brno a z 
programu Vraťme dětem přírodu). 

 

 
 
Nadační příspěvky – projekty NIF 
 
Číslo 

smlouvy 
    Organizace Projekt Částka 

1/2008 17.3.2009 8NP005 Sagittaria – sdružení pro 
ochranu přírody střední 
Moravy, Olomouc 

Péče o lokální biocentrum v 
Droždíně za aktivní účasti 
místních obyvatel 15 000 

2/2008 17.3.2009 8NP006 Sagittaria – sdružení pro 
ochranu přírody střední 
Moravy, Olomouc 

Obnova informačního 
systému na střední Moravě 

11 000 
3/2008 17.3.2009 8NP007 Rezekvítek, Brno Toulavý autobus po 

přírodních učebnách a 
školních zahradách VI. 12 000 

4/2008 14.3.2008 8NP001 Střední odborná škola 
Šumperk, Zemědělská 3 

Jelení studánka 
12 000 

5/2008 19.3.2008 8NP015 Sdružení Krajina, Počítky 3 Kosíme s Krajinou 20 000 
6/2008 19.3.2008 8NP016 HELIOS - MOSTKOVICE - 

Sdružení pro pomoc zdravotně 
postiženým 

Výsadba keřů v areálu 
Sdružení HELIOS - 
MOSTKOVICE 10 000 

7/2008 28.3.2008 8NP034 Hnutí Brontosaurus, Brno Podpora a rozvoj EVVO v 
dětských oddílech 8 000 

8/2008 20.3.2009 8NP020 NESEHNUTÍ Brno Česká verze filmového 
dokumentu BIEDRONKA 5 000 

9/2008 20.3.2009 8NP021 Hnutí DUHA, místní skupina 
České Budějovice 

Výchovou a osvětou k větší 
ohleduplnosti obyvatel k 
životnímu prostředí 6 000 

10/2008 20.3.2009 8NP023 Horní mlýn, Křtiny 37 Ekologické myšlení (nejen) 
pro vysokoškoláky 6 000 
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11/2008 17.3.2009 8NP008 Sagittaria – sdružení pro 
ochranu přírody střední 
Moravy, Olomouc 

Environmentální informační 
středisko Sagittaria  

6 000 
12/2008 28.3.2008 8NP035 Hnutí Brontosaurus, Brno Ekostan v Telči – 

nízkoprahová poradna 8 000 
13/2008 20.3.2009 8NP024 Hnutí DUHA Olomouc Jak ekologicky nakupovat? 8 000 
14/2008 20.3.2009 8NP025 Hnutí DUHA Olomouc Nové ekologické výukové 

programy pro střední školy v 
Olomouci a okolí 6 000 

15/2008 18.3.2008 8NP014 Občanské sdružení Človíček 
(One Little), Brno 

Putování se Človíčkem aneb 
vzhůru za zvířaty 5 000 

16/2008 28.3.2008 8NP036 Permakultura (CS), Brno Přírodní zahrada 2008 20 000 
17/2008 28.3.2008 8NP037 Stromy pro budoucnost, o.s., 

Kojetín 
Krajina člověkem dotýkaná 

7 000 
18/2008 31.3.2008 8NP039 Mateřské centrum Lískáček, 

o.s., Brno 
Domácnost přátelská přírodě 

1 500 
19/2008 14.3.2008 8NP002 ZŠ Uherský Brod, Mariánské 

nám. 41 
Bílá místa na mapě České 
republiky – Tajemné hrady 
Medvědí hornatiny 6 000 

20/2008 28.3.2008 8NP038 ZŠ Sušice, Komenského 59 Neklop oči, i nad Tebou se 
něco děje 3 000 

21/2008 19.3.2008 8NP017 EkoCentrum Brno Rodičovská ekoškola (kurz 
ekologické gramotnosti pro 
rodiče) 3 000 

22/2008 19.3.2008 8NP018 Bc. Milada Válková, Kroužek 
428, Nosislav 

Seminář – výtvarné umění a 
krajina Výhonu 5 000 

23/2008 20.3.2009 8NP022 ZŠ Babice, okres Uherské 
Hradiště, p.o. 

Třídění odpadů na ZŠ Babice 
3 000 

24/2008 14.3.2008 8NP003 Eko-info centrum Ostrava Škola skutečně v přírodě 
2008 4 000 

25/2008 25.3.2008 8NP028 ZO ČSOP Studénka Zavedení elektronické 
publikační činnosti 
Ekocentra Poodří 3 000 

26/2008 25.3.2008 8NP029 ZO ČSOP Studénka Voda v krajině 4 000 
27/2008 25.3.2008 8NP030 Centrum pro komunitní práci 

střední Morava, Přerov 
Partnerství pro živou Odru 

4 000 
28/2008 20.3.2009 8NP026 ZO ČSOP Klenice Výroba ručního papíru, 

Instalace budek pro zpěvné 
ptáky 3 000 

29/2008 17.3.2009 8NP009 ZŠ U lesa, Karviná – Ráj, p.o. Poznej a chraň! 4 000 
30/2008 27.3.2009 8NP031 Petra Čechurová, Stříbrská 

210, Kladruby 
Den Země v Kladrubech 

3 000 
31/2008 14.3.2008 8NP004 JUNIOR – Dům dětí a 

mládeže, Brno 
Dědečkův dvoreček – II. 
etapa dokončení (malé 
ekologické hospodářství) 5 000 

32/2008 19.3.2008 8NP019 Mateřské školy Kopřivnice, 
p.o. 

Naše zahrada – ptačí svět 
6 000 

33/2008 31.3.2008 8NP040 Muzeum Komenského v 
Přerově, p.o. 

Výukový amfiteátr v zahradě 
ORNIS 10 000 

34/2008 17.3.2009 8NP010 Dětem ze zeleného ráje, o.s., 
Mikulov 

Rekonstrukce zahrady MŠ 
Habánská – Zelený ráj 6 000 
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35/2008 20.3.2009 8NP027 SPŠCH akad. Heyrovského a 
Gymnázium, Ostrava 

Rekonstrukce školního atria 
pro výuku ekologie a 
odpočinek studentů školy  8 000 

36/2008 17.3.2009 8NP011 ZŠ a MŠ Boleradice, p.o. Školní přírodní zahrada – 
bylinková spirála, hmatová 
stezka 5 000 

37/2008 27.3.2009 8NP032 Obchodní akademie Olomouc, 
tř. Spojenců 11 

Zelený dvorek 
8 000 

38/2008 27.3.2009 8NP033 ZŠ Třebíč, Bartuškova 700/20 Ptáci známí i neznámí 4 000 
39/2008 17.3.2009 8NP012 Mateřská škola Adélka, p.o., 

Brno 
Sadové úpravy zahrady 
Mateřské školy Adélka v 
Brně-Kohoutovicích 10 000 

40/2008 17.3.2009 8NP013 MŠ Uničov, p.o., Komenského 
680 

Zahrada živáčků 
8 000 

106/2008 10.12.2008 8NP105 ZO ČSOP Jihlava Úprava studánky Panny 
Marie u Vyskytné nad 
Jihlavou 6 000 

107/2008 10.12.2008 8NP106 ZŠ Hulín, okres Kroměříž Školní zahrada k vzdělávání, 
výchově, osvětě i odpočinku 5 000 

108/2008 30.12.2008 8NP107 MŠ, Uherské Hradiště, 
Svatováclavská 943, p.o. 

V harmonii s přírodou 

5 000 
109/2008 30.12.2008 8NP109 MŠ Střed, p.o. města Kyjov Zahrada pro radost – Živá 

zahrada 5 000 
110/2008 10.12.2008 8NP104 ZO ČSOP Veronica, Brno Péče o hendikepované 

netopýry 15 000 
112/2008 30.12.2008 8NP108 Děti Země Brno Ropák roku 2008 aneb 

ochrana životního prostředí a 
přírody pod veřejnou 
kontrolou 15 000 

90/2008  8NP070 Věra Drnholcová Výroční cena 10 000 

91/2008  8NP080 Miroslava Schwabová Výroční cena 10 000 

92/2008  8NP071 Jana Malenovská Výroční cena 10 000 

93/2008  8NP095 ZŠ a MŠ Kotlářská Brno Výroční cena 10 000 

94/2008  8NP099 ZŠ Vejrostova Brno Výroční cena 10 000 
 
 
Uložení nadačního jmění – část NIF k 31. 12. daného roku 
 
 

Uložení Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 

Bankovní účet u České spořitelny, 
a.s. č.411272/0800 

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

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

3 314 000,00 Kč 
    

Dluhopisové fondy                                      
(v pořizovacích cenách)         
Podílové listy Pioneer Investments 
BFN v pořizovací ceně   6 090 000,00   9 404 000,00   9 404 000,00   
ISČS Trendbond   1 550 000,00   646 127,49   646 127,49   
ESPA Český fond st.dluh.(A)     574 919,85     
ESPA FIDUCIA (A)   3 999 837,56   3 999 837,56   6 029 747,78  
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ING Czech Bond (P DIS)   1 098 834,24   1 098 834,24   1 098 834,24   
Dluhopisy                                                    
(v pořizovacích cenách)         
VOLKSWAGEN FIN VW   1 129 896,40   0,00   0,00   
Voralrl Land HypoBk     2 020 460,26   2 020 460,26   
ČEZ 0,00/09     816 226,00   816 226,00   
ČS EUROSTOXX     589 092,67   589 092,67   
AIG SUNAMERICA    2 135 389,32   1 149 290,32   1 149 290,32   
DBLCI MR       603 900,00   
ČS VAR 15       2 000 000,00   

Akciové fondy                                            
(v pořizovacích cenách)         
ING CzechEquity (P CAP)     209 998,81   449 997,26   
ESPA StockGlobal (V)     534 855,98   794 509,88   
ESPA StockEurope-Emerging (V)     57 887,78   393 300,02   
ESPA BD Danub       997 353,97   
Český telecom       270 200,00   
ORCO       290 830,50   
          

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

 
 
     

  

       

Uložení Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008    

Bankovní účet u České spořitelny, 
a.s. č.411272/0800 

963 647,90 
   

  

Dluhopisové fondy                                      
(v pořizovacích cenách)       

  

Podílové listy Pioneer Investments 
BFN v pořizovací ceně 6 833 999,04 5 991 179,33   6 134 376,14  

  

ISČS Trendbond 646 127,49 646 127,49   646 127,49        
ESPA Český fond st.dluh.(A) 574 919,85 574 919,85   574 919,85      
ESPA FIDUCIA (A) 6 029 747,78 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    
Dluhopisy                                                    
(v pořizovacích cenách)       

  

Voralrl Land HypoBk 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      
AIG SUNAMERICA  1 149 290,32 1 149 290,32       
ČS VAR 15 2 000 000,00 2 000 000,00   2 000 000,00      
GOVERNMENT BOND 3.55   2 743 118,22   2 743 118,22      
Akciové fondy                                            
(v pořizovacích cenách)       

  

ING CzechEquity (P CAP) 449 997,26 405 506,00   405 506,00      
ESPA StockGlobal (V) 794 509,88 794 509,88   794 509,88      
ESPA StockEurope-Emerging (V) 393 300,02 393 300,02   393 300,02      
ESPA Stock Europe-
Properity(CZK) 394 754,04 394 754,04   394 754,04    

  

ESPA Český fond pen.trhu (V) 1 871 919,28        
CS Nemovitostní fond    1 000 000,00    
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REICO 
 
ESPA BD Danub 997 353,97 997 353,97   997 353,97    

  

Nemovitost – Sklad moštárny v 
Hostětíně 2 566 820,00 2 566 820,00   2 566 820,00    

  

Nemovitost – Lisovna moštárny v 
Hostětíně   701 940,00   701 940,00    

  

Nemovitosti v Hostětíně   
                

4 587 660,00  
  

 

 
30 191 000,00 30 191 000,00 

 
30 191 000,00  

 

 
 
 
 
 

 Výnosy z nadačního jmění z NIF za rok 2008 
  

  

Datum Text Částka 
10. 1.2008 Výplata kuponu dluhopisu AIG SUNAMERICA FRN 18 808,89 Kč 
  4. 2. 2008 Adekvátní část zisku dluhopisu ČS EUROSTOXX 264,68 Kč 
16. 5. 2008 Výplata kuponu dluhopisu ČS VAR 43 376,80 Kč 
  4. 6. 2008 Dividenda Espa 12 914,50 Kč 
10. 7. 2008 Výplata kuponu AIG Sunamerica 23 720,67 Kč 

  3. 10. 2008 Dividendy Espa Fiducia 135 070,95 Kč 
20. 10. 2008 Výnosy Goverment Bond 149 652,22 Kč 
18. 11. 2008 Kupon dluhopisu ČS VAR 05/15 47 942,40 Kč 
31. 12. 2008 Adekvátní část zisku dluhopisu ČS CEZ 34 940,93 Kč 
31. 12. 2008 Adekvátní část zisku dluhopisu Govern Bond 11 099, 65 Kč 
   
2. 4. 2008 BFN 43 263,65 Kč 
   

Celkem   521 055, 34 Kč 

 

Výnosy z nadačního jmění z NIF za rok 2008 činí celkem 521 055,34 Kč. 
 
 
 
 
V Brně, 18. června 2009 
 
Sestavila: Markéta Kozlová      Schválil:  
                                                                                                    RNDr. Miroslav Kundrata 
                                                                                          předseda Správní rady Nadace Veronica 
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••••  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 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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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 všem těm, kteří podpořili dobrou věc darem na některý z našich projektů:  
Doc. Jiří Voráč, RNDr. Mojmír Vlašín, Doc. PhDr. Jiří Němec Ph.D., PhDr. Jiřina Belcredi, Ing. Jana 
Drápalová, Josef Slavík, Mgr. Jasna Flamiková, Doc. RNDr. Jiří Spousta Ph.D, Jaroslav Hruška, David 
Bartůšek, PhDr. Zuzana Wotkeova, Eva Urbánková, Ing. Lenka Žampachová, JUDr. Jiřina Cellová, Ing. 
Jiří Sláma, Dr. Ing. Vladislav Singule CSc., Doc. Ing. Fedor Gál, Ludmila Krátká, Zlata Kubů, Ing. arch. 
Luboš Haniš, Ing. Zdeněk Přichystal, Jana Bedjanková, Doc. Ing. Karel Pichl CSc., Ing. Radan Květ 
CSc., PhDr. Kateřina Drábková, RNDr. Jan Tušl CSc., Dagmar Šámalíková, Milada Hánáková, Ing. Ivan 
Orlický, Dr. Ing. Petr Maděra, Doc. Ing. Antonín Řehoř CSc., MUDr. Karel Mazanec, MUDr. Čeněk 
Neumann, Irena Postbieglová, RNDr. Jiří Gerö, Doc. RNDr. Věra Spurná CSc., RNDr. Ladislav Pospíšil 
CSc., Ing. Karel Holomek, Petr Stehlík, MUDr. Hana Baňochová, Martin Čadek, Eva Golková, PhDr. Jiří 
Poláček CSc., Miroslav Soviš, Ing. Karel Jehlička, PhDr. Vojen Drlík, Eva Vozdecká, Astrid Franc, Ing. 
Zuzana Panková, JUDr. Vlastimil Horáček, Doc. Ing. Vladimír Meloun, CSc., Ing. Jiří Hřib CSc., Eva 
Urbánková, Vladimíra Chalupníková, RNDr. Jiří Svoboda, Magdalena Chmelová, Milana Faltusová, 
RNDr. Aleš Moravec, Ing. Petr Rydval, Jan Slovák, Iva Jílková, Kateřina Tesová, MUDr. Karel Málek, 
Antonín Buček, MUDr. Hana Gavendová a další.  

 
Děkujeme firmám, které podpořily naši práci: 
firmám Vodárenská, a.s., Sita, a.s., Centrum pojištění Čtyřlístek a 1.AZ makléřská, firmě Van 
Gansewinkel, hotelu International, Disa, v.o.s., Ekostavbám Brno, advokátní kanceláři Vašíček, Frimmel, 
Honěk, firmě DD plus, Lesům České republiky, firmě Pöry, firmě Rebio, firmě Geotest Brno a  
 
Za konstruktivní spolupráci nad společnými projekty, za vstřícnost, podporu a rady lidem a přátelům z 
„rodiny Veronik“ zejména Mojmíru Vlašínovi, Yvonně Gaillyové, Antonínu Bučkovi, Olze Krejčí, Petru 
Ledvinovi, Haně Chalupské, Lucce Novákové, Radimovi Machů, mediálnímu poradci Jiřímu Zajícovi, 
Kristině a Pavlovi Klimešovým a jejich galerii v Pouzdřanech a Jaroslavu Ungermannovi a cimbálové 
muzice Veronica a dalším. Za dlouhodobou spolupráci a zpracování grafických materiálů děkujeme 
grafiku Michalu Zemanovi. 
 
 

POMÁHEJTE S NÁMI: 
 
 
  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: 
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Finanční dar – je nejjednodušší formou podpory pro dárce,  kteří nemají čas a prostor se přímo do práce 
veřejně prospěšných organizací zapojit. V zahraničí takto tisíce dárců pravidelně podporují neziskové 
organizace menší částkou. 

Jednorázový dar – většinou jím přispíváte na některý z našich projektů, případně můžete podpořit práci celé 
organizace. 

Trvalý p říkaz – pro naši soustavnou činnost je velkým přínosem byť malá, ale pravidelná finanční podpora, 
se kterou můžeme počítat. Pokud vyplníte příkaz k trvalé úhradě ze svého účtu nebo ve mzdové účtárně, 
dejte nám prosím vědět Vaši adresu, abychom Vám mohli vždy na začátku roku zaslat potvrzení ke snížení 
daňového základu. 

Odkaz ze závěti – i přesto, že naše legislativa zatím nijak nezvýhodňuje dárce, kteří v poslední vůli odkáží 
celý nebo část svého majetku neziskové organizaci, začíná se i u nás tato jinde ve světě běžná forma podpory 
objevovat. Je-li Vám naše činnost sympatická a máte zájem odkázat nám něco ve své poslední vůli a podpořit 
tak naši činnost, kontaktujte nás prosím. 

Číslo našeho účtu u ČS, a.s. je 2804782/0800 
Děkujeme.

�  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 viz Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. 


