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Úvodní slovo
předsedkyně správní rady
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Vážení a milí příznivci Nadačního fondu Zelený poklad,

rok se s rokem sešel a Vám se dostává do ruky malé ohlédnutí za činností,
která nás provázela v loňském roce. Ze správní rady bohužel odešel její
dlouholetý předseda a následně člen RNDr. Milan Svoboda. Tímto mu chci
za všechny členy správní rady poděkovat za velké osobní nasazení, péči a kus
života, které Zelenému pokladu za těch uplynulých dvacet tři let věnoval.
Něco končí, aby něco nového mohlo začít a vyplnit uvolněný prostor
novou kvalitou. A tak se rok 2019 stal pomyslným začátkem i pro Nadační
fond Zelený poklad. První změnou je jmenování nového člena RNDr. Jana
Koppa, Ph.D., do správní rady. Již nyní se ukazuje, že díky své odbornosti
a zapálení pro věc jí bude skvělým přínosem. Druhou novinkou je, že jsme
opět ve spolupráci s bavorskou ekologickou stanicí Lias-Grube odstartovali
nový přeshraniční program Voda – Wasser 2020. Již z názvu je zřejmé, že je
zaměřen na téma vody. Hlavními cíli projektu, který bude realizován v letech
2020–2022, jsou vzdělávací programy o vodě pro pedagogy mateřských škol,
výměna zkušeností a informací v oblasti hospodaření s dešťovými vodami,
opatření na zadržování dešťové vody a ochrany spodních vod. Zatímco
Německo se tímto tématem zabývá již přes dvacet let, v České republice
jsme se začali probouzet teprve nedávno, především kvůli enormním suchům
posledních několika málo let. Více se o projektu dočtete dále ve výroční
zprávě nebo na našich webových stránkách.
V roce 2019 jsme ve třech grantových programech rozdělili mezi
deset projektů celkem 1 281 948 Kč. S naší finanční podporou tak v Plzni
vzniknou například dvě nové zelené střechy, jedna na Tyršově základní
a mateřské škole a druhá v centru města na budově TJ Slavoj, z. s. První
zelené vlaštovky se na plzeňských střechách začínají houfovat a doufejme,
že těchto realizací bude v budoucnu přibývat.
Věřím, že v roce 2020 již nebudeme muset věnovat tolik energie
přesvědčování okolí o důležitosti a cennosti dešťové vody, která se z nezajímavé a spíše obtěžující komodity stala během pár let superstar. Naopak
doufáme, že vynaložená energie se začne konečně synergicky zúročovat
a na území města budeme svědky revolučních realizací.
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Závěrem mi dovolte jako každoročně poděkovat všem členům správní rady
za celoroční nadšení a osobní nasazení. Za finanční štědrost ze srdce děkuji
všem našim dárcům, především pak statutárnímu městu Plzeň. Doufáme
v zachování Vaší přízně i v letošním roce.
Ať je pro vás rok 2020 inspirativním začátkem něčeho nového.
Lucie Davídková
předsedkyně správní rady
Nadačního fondu Zelený poklad

Jak pomáháme
Nadační fond Zelený poklad podporuje ochranu životního prostředí prostřednictvím následujících grantových programů:

*

Základní grantový program

*

Nás učí příroda

*

Ani kapka nazmar

Nový program Ani kapka nazmar jsme poprvé vyhlásili v roce 2016. Jeho
prostřednictvím se chceme přidat k iniciativám prosazujícím změnu v hospodaření s dešťovými vodami v zastavěném území.
Jsme velmi rádi, že jsme v roce 2019 mohli díky podpoře našeho zřizovatele
statutárního města Plzně a dalších dárců podpořit deset projektů celkovou
částkou ve výši 1 281 948 Kč.
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Projekty podpořené
v Základním grantovém
programu

V roce 2019 byly podpořeny tři projekty
celkovou částkou ve výši 231 419 Kč.
Základní grantový program je stálým programem Nadačního fondu Zelený
poklad. Z jeho prostředků jsou podporovány projekty, které významně
zlepšují životní prostředí na území města Plzně. Podporu získávají jak přímé
realizace, tak i projekty environmentální výchovy zaměřené nejenom na děti
a mládež, ale i širokou veřejnost.
Naší snahou je pomáhat rozvíjet podporované projekty dlouhodobě, proto
již popáté správní rada podpořila Plzeňské ozvěny Ekofilmu. Jsme rádi,
že především filmové projekce spojené s besedami pro školy mají velký
ohlas a jsou plně obsazené. Také nás velice potěšilo že se objevila nová
organizace, která chce v Plzni nabízet vzdělávací aktivity o včelaření.
Naším úkolem je do Základního grantového programu systematicky hledat
nové subjekty, které se chtějí na území Plzně věnovat životnímu prostředí.

Číslo smlouvy: 3/2019
Obdarovaný: Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Plzeň - střed
Projekt: Včelaříme pro radost
Částka: 46 419 Kč
Dárce: město Plzeň
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Z podzimního workshopu Včelaříme pro radost.

Kateřina Štysová a Petra Netolická z Českého svazu včelařů si vytkly za cíl
ukázat veřejnosti, především pak rodinám s dětmi, že včela není jen nebezpečný, bodavý hmyz, ale že je zcela zásadním tvorem pro život na planetě.
Aktivity jsou plánovány tak, aby oslovily všechny zájemce o včelaření, kteří
ale dosud nemají možnost si pořídit vlastní včelstvo nebo jim zatím schází
odvaha začít se naplno věnovat tomuto krásnému, ale náročnému koníčku.
Organizátorky proto připravily sérii praktických i teoretických přednášek
a workshopů, které měsíc po měsíci kopírují život včel a osvětlují ho veřejnosti. Celý projekt v červnu zahájily Včelí dny na Sofronce, poté se zájemci
budou na Sofronce u včelína scházet každý měsíc vyjma zimní období, kdy
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budou probíhat teoretické přednášky v TOTEMu. Pokud se aktivity u veřejnosti
setkají s ohlasem, plánují organizátorky otevření včelařského kroužku pro
rodiny s dětmi.
Číslo smlouvy: 9/2019
Obdarovaný: ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní ul. 25, Plzeň
Projekt: Zahrada pro nás
Částka: 43 000 Kč
Dárce: město Plzeň

Příprava projektové dokumentace na komplexní úpravu zahrady mateřské
a základní školy pro děti zrakově postižené a s vadami řeči.
Číslo smlouvy: 10/2019
Obdarovaný: Johan, z. ú.
Projekt: Plzeňské ozvěny Ekofilmu 2020
Částka: 142 000 Kč
Dárce: město Plzeň

Ekofilm je jedním z nejstarších mezinárodních filmových festivalů s tématikou životního prostředí. Poslední 45. ročník probíhal na téma Příroda - naše
dědictví, toto téma bude akcentováno v plzeňských festivalových Ozvěnách.
Program bude připraven především pro žáky a žákyně základních a středních škol, ale i pro širokou veřejnost. V rámci přehlídky budou promítnuty
snímky oceněné porotou a výběr z filmů, které soutěžily v letošním ročníku
v kategoriích Krásy přírody; České, slovenské a středoevropské filmy a Krátké
filmy. Projekce budou doplněny besedami s odborníky na témata, jichž se
dotýkají. Za pět let, co se Ozvěny Ekofilmu v Plzni konají, si zde festival získal
své stálé návštěvníky, a to nejenom mezi studenty.
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Z podzimního workshopu Včelaříme pro radost.
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Projekty podpořené
v grantovém programu
Nás učí příroda

V roce 2019 byly podpořeny tři projekty
celkovou částkou ve výši 202 913 Kč.
Nadační fond Zelený poklad se přidal k celosvětovému hnutí, které bije
na poplach, aby zastavilo odcizování dětí od přírody a čelilo tomuto rostoucímu trendu, který se negativně projevuje právě na těch nejmenších.
V roce 2011 jsme proto založili grantový program Nás učí příroda určený
plzeňským mateřským školkám. Ve školkách podporujeme nejrozličnější
environmentální aktivity. Děti se díky tomu věnují bylinkaření, pěstují obilí,
bádají, experimentují, objevují hmyz nebo tráví dny bez elektrické energie.
Naším cílem je, aby se jednalo o systematickou činnost, proto také organizujeme společné česko-německé vzdělávací projekty určené především
pedagogům mateřských škol. V roce 2019 to byl program MINT odmala.
Číslo smlouvy: 4/2019
Obdarovaný: Lesní mateřská škola Medvíďata
Projekt: Malý skřítek ve velkém světě
Částka: 72 690 Kč
Dárce: město Plzeň

Projekt lesní školky Medvíďata systematicky pracuje s přírodou a přírodními
materiály jako s přirozeným prostředím pro všestranný rozvoj dítěte. Tento
výchovný záměr je realizován plněním celoročního plánu aktivit, které jednak
navazují na přirozený roční cyklus, jednak zohledňují potřeby a zájmy dětí,
které školku navštěvují. Jsme velmi rádi, že lesní školka Medvíďata funguje
od školního roku 2019/20 ve zcela nově zrekonstruované skautské klubovně
u Seneckého rybníka, což je pro děti zcela ideální. Zároveň se i lesní školka
profesionalizuje, nově vstoupila do rejstříku školských právnických osob.
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Lesní mateřská škola Medvíďata

13

Číslo smlouvy: 5/2019
Obdarovaný: 44. MŠ Plzeň
Projekt: Bylinková víla
Částka: 27 223 Kč
Dárce: město Plzeň

Cílem je děti předškolního věku seznámit s pěstováním bylinek, v zahradě
si založí vyvýšený záhon na jejich pěstování. Tématu bylinek se budou
věnovat po celý rok.
Číslo smlouvy: 11/2019
Obdarovaný: Junák – český skaut, středisko STOPA Plzeň, z. s.
Projekt: Jurta pro doubravecká Medvíďata
Částka: 103 000 Kč
Dárce: město Plzeň

Příspěvek na vybudování zázemí pro lesní školku na Doubravce.
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Lesní mateřská škola Medvíďata
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Projekty podpořené
v grantové výzvě
Ani kapka nazmar

V roce 2019 byly podpořeny čtyři projekty
celkovou částkou ve výši 847 616 Kč.
Dešťovou vodu může chytat každý, to je motorem naší grantové výzvy
Ani kapka nazmar. Čtvrtým rokem se tak mohly hlásit plzeňské školy, školky
a spolky, které chtějí začít lépe hospodařit s dešťovou vodou. Vítané jsou
prakticky zaměřené projekty, které využijí některé techniky hospodaření
s dešťovými vodami nebo jejich kombinaci (zelená střecha, vertikální zahrada,
zasakování, jímání srážkové vody a její využití k závlaze či jako užitkové vody)
a jež budou propojeny se vzdělávací aktivitou. V roce 2019 byla poprvé možnost podpory navýšena až na 300 000 Kč, vzhledem k technické náročnosti
potřebných opatření se i to ukazuje jako minimální částka.
Při krátkém ohlédnutí do minulosti zjistíme, že od roku 2016, kdy byla výzva
Ani kapka nazmar spuštěna, bylo podpořeno patnáct projektů částkou
v celkové výši 2 177 790 Kč. Nejaktivněji se účastní mateřské školy. Pouštějí
se do přeměn zahrad, aby co nejvíce zachytávaly dešťovou vodu, zároveň
i děti o hospodaření s dešťovou vodou hravým způsobem vzdělávají. Jsme
rádi, že právě v 61. mateřské škole (odloučené pracoviště Na Průhonu) a nově
i v 23. mateřské škole vznikají dešťové zahrady, které jsou dnes ve světě
tak populární. Co taková dešťová zahrada vlastně je? Jde o terénní prohlubeň, kam stéká a kde je zadržována voda z trávníků, střech, chodníků
a jiných zpevněných ploch, jsou zde navíc vysázeny vybrané druhy rostlin,
jejichž kořenový systém slouží jako filtr a napomáhá zadržovat vodu, čímž
zabezpečuje její výpar. Filtrační funkce hraje velice důležitou roli, deštěm
spláchnuté znečišťující látky by totiž jinak skončily v kanalizaci nebo pronikly
do podzemních vod.
Aktivní jsou i základní školy. 15. základní škola vytvořila rozsáhlý systém
schraňování dešťové vody do nadzemních kontejnerů, v Tyršově základní
škole vybudovali i historicky první zelenou střechu na škole v Plzni, její
celková plocha činí 97 m2. Velkou naději vzbuzuje i plánovaný projekt TJ
Slavoj Plzeň. Momentálně zpracovávají projektovou dokumentaci, chtějí
ozelenit dosluhující asfaltové střechy o celkové ploše 700 m2 v centru města
v Třebízského ulici.
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Příprava projektové dokumentace k zeleným střechám na TJ Slavoj, z.s.

17

Bez PR podpory to nejde, na závěr roku 2018 jsme proto připravili k tématu
grantové výzvy Ani kapka nazmar výstavu. Venkovní výstava vznikla díky
podpoře mnoha firem a k vidění byla ve Smetanových sadech v listopadu
a prosinci 2018. Měli jsme radost z pozitivních reakcí a velmi nás potěšil
i zájem Správy veřejného statku města Plzně, která zkrácenou verzi výstavy
znovu vytiskla a vystavila v Arboretu Sofronka, kde ji zájemci mohou zhlédnout od léta 2019. Samozřejmě si výstavu můžete kdykoliv prohlédnout
i na www.zelenypoklad.org.

finanční prostředky, ozelení dosluhující asfaltové střechy v centru města
o celkové ploše 700 m2. TJ Slavoj, z. s., bude na opravu střech potřebovat
cca 3,6 milionů Kč.

Číslo smlouvy: 2/2019
Obdarovaný: Tyršova MŠ a ZŠ
Projekt: Zelená střecha pro Tyršovu ZŠ a MŠ
Částka: 193 960 Kč
Dárce: město Plzeň

V zahradě mateřské školy začnou nově zachytávat dešťovou vodu do podzemní nádrže a velkých sudů. Dešťovou vodu pak využijí k zalévání nově
vysazeného ovocného sadu. Mimo to plánují i pěstovat zeleninu. Vše proběhne ve spolupráci s odbornou firmou, pomáhat budou i rodiče. Správní
rada ocenila nejenom záměr zachytávat dešťovou vodu, ale i plán vysadit
pro děti atraktivní druhy ovocných stromů a keřů, jako slivoň, muchovník,
ryngle, ostružina, malina. Děti budou ovoce i dále zpracovávat.

Na budově Tyršovy základní a mateřské školy vznikla zelená střecha o rozloze 97 m2. Jedná se o historicky první zelenou střechu na základní škole
v Plzni. Protože se lze k zelené střeše dostat pouze po terase, bylo v rámci
plánovaných úprav nutné ji také zpřístupnit (zpevnit rošty a položit exteriérovou podlahovou krytinu) a vybudovat schůdky vedoucí na zelenou
střechu. Na základní a mateřské škole navíc probíhá celoroční ekovýchovný
program o vodě.
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Číslo smlouvy: 7/2019
Obdarovaný: 57. MŠ Plzeň
Projekt: Ani kapka nazmar v 57. MŠ
Částka: 163 183 Kč
Dárce: město Plzeň

Číslo smlouvy: 8/2019
Obdarovaný: 23. MŠ Plzeň
Projekt: O krůček blíž k přírodě
Částka: 190 473 Kč
Dárce: město Plzeň

Číslo smlouvy: 6/2019
Obdarovaný: TJ Slavoj, z. s.
Projekt: Zelené střechy na objektu TJ Slavoj, z. s.
Částka: 300 000 Kč
Dárce: město Plzeň

V 23. mateřské školce se rozhodli efektivněji a zároveň i hravou formou
hospodařit s dešťovou vodou. Začnou tím, že vybudují dešťovou zahrádku
u vstupu do školky, kam budou zachytávat dešťovku z terasy. Plzeň tak
bude mít již druhou mateřskou školku s dešťovou zahradou, která vznikla
díky podpoře z grantového programu Ani kapka nazmar.

V grantové výzvě Ani kapka nazmar získal TJ Slavoj Plzeň v roce 2019 nejvyšší
možnou částku, a to 300 000 Kč. Tato suma je určená na projektovou dokumentaci pro ozelenění některých střech centrálního areálu TJ Slavoj Plzeň
v Třebízského ulici v Plzni. Pokud na realizaci svého záměru získají dostatečné

Vytipovali si i místo, kde vyzkouší chytat vodu do sudu, aby mohli zalévat
svůj bylinkový záhonek. V nepříliš využívané části zahrady založí ovocný
sad, vysadí ovocné keře a vše doplní motýlí loukou, tedy zelenou plochou,
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kam dosejí vhodné druhy lučních květin a kterou po dohodě se zřizovatelem
nebudou sekat. Všechny novinky v zahradě se budou realizovat společně
s dětmi, popřípadě i rodiči a prarodiči. A samozřejmě je následně využijí
k novým ekovýchovným aktivitám, které budou zaměřené na vodu, pozorování hmyzu nebo na pěstování plodin. Ředitelka 23. MŠ Iva Adamová se
zúčastnila semináře o hospodaření s dešťovou vodou na pozemku školy
a školky vedeného krajinářskou architektkou Ing. Janou Pyškovou, který se
konal v září 2018 v rámci česko-německému projektu MINT odmala. Podněty,
které zde získala, ji přivedly k rozhodnutí začít ve své školce hospodařit
s dešťovou vodou, a tak za 23. MŠ podala žádost do grantového programu
NFZP Ani kapka nazmar.
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Hodnocení projektů
Každý z podpořených projektů je pravidelně kontrolován prostřednictvím
průběžných a závěrečných zpráv včetně zprávy finanční. Projekty se vyhodnocují přímo v místě realizace. Hodnocení se aktivně účastní členové správní
rady společně s odpovědným pracovníkem Nadačního fondu Zelený poklad.
Z projektů podpořených v roce 2019 jsme kontrolovali projekty: 2/2019, 3/2019,
4/2019 a 10/2019; za minulé období pak projekty: 1/2018, 3/2018,2/2017,5/2017
a 13/2017. Další podpořené projekty z roku 2019 budou hodnoceny v roce 2020,
kdy proběhne i převážná část jejich realizace. V roce 2020 budeme i nadále
pokračovat s hodnocením projektů podpořených v letech 2018 a 2019.
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Vlastní činnost
Nadačního fondu Zelený poklad

MINT odmala
„Podpořme děti při bádání. Děti jsou
zvědavé, pokládají otázky a chtějí objevovat
svět. Pomáháme učitelům podporovat
vědecký zápal a děti vhodně doprovázet.“
(zdroj: Ekologická stanice Lias - Grube Unterstürmig)
Zkratka MINT v němčině znamená matematiku, informatiku, přírodní a technické vědy, v ČR se používá termín polytechnická výchova. U nás i v Německu
má výuka těchto disciplín od nejútlejšího věku velkou podporu, potýkáme se
ale i s podobným problémem: dětem se stále více zkracuje čas, kdy můžou
být samostatně venku a objevovat přírodu na vlastní pěst. Ve společném
česko-německém projektu MINT odmala se pět set českých i německých
pedagogů učilo, jak být s dětmi více v přírodě a vhodně je podporovat
a doprovázet při vlastním bádání.
Venkovní výstava k uskutečněnému projektu se konala v červnu 2019
na osvědčeném místě ve Smetanových sadech v Plzni a představila toto téma
nejen odborné veřejnosti. V rámci projektu MINT odmala jsme zorganizovali:
hospitace do německých školek a družin pro 17 pedagogů,
šest vzdělávacích setkání pro 150 účastníků,
čtyři vzdělávací exkurze za dobrou praxí pro 100 účastníků,
deset vzdělávacích besed pro 300 účastníků.
Všechny přeložené odborné texty, vzdělávací materiály a závěrečné
zprávy z hospitací můžete najít na www.zelenypoklad.org.
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Voda – Wasser 2020
„Je třeba se přizpůsobovat současným
výkyvům v dešťových srážkách (přívalové
deště nebo sucho) a upustit od náhledu,
že se všechno rychle musí odvést do kanálu.
Musíme si naopak uvědomit, že dešťová
voda je cennou surovinou, kterou se musíme
naučit zachytávat a dále využívat,“

Spolupracovat budeme i s regionem Dolní Franky, jedná se o oblast
v tzv. srážkovém stínu, nejsušší oblast Bavorska. Vzhledem k problematickému podloží mají Dolní Franky málo podzemní vody, a navíc ve špatné
kvalitě, v regionu je i málo tekoucích vod. Proto se již v roce 1997 zdejší
vláda rozhodla vytvořit síť opatření, jak tuto situaci řešit. Od roku 2001
zde funguje ucelený program zaměřený na tyto cílové skupiny: zemědělci,
mateřské a základní školy, podnikatelé. V našem projektu se zaměříme především na spolupráci s dolnofranskými Wasserkitas, tzv. vodními školkami.

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. – člen správní rady Nadačního fondu
Zelený poklad a iniciátor grantové výzvy
Společně s Ekologickou stanicí Lias-Grube jsme v roce 2019 připravili
grantovou žádost do Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká
Republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 a s velkou radostí jsme
se dozvěděli, že naše žádost s tématem vody byla podpořena. V období
2020–2022 budeme tak moci zorganizovat následující aktivity:
•
•
•
•
•
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tři exkurze do Německa za dobrou praxí
v hospodaření s dešťovými vodami;
čtyři vzdělávací programy a letní školu
především pro pedagogy z mateřských škol;
hospitace pro pedagogy z mateřských škol do předškolních zařízení,
kde hospodaří s dešťovkou nebo o vodě vzdělávají;
přednáškový cyklus, kam můžeme pozvat i hosty z Německa;
závěrečnou konferenci.
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Víkend otevřených zahrad
v Plzni a v blízkém okolí
O druhém červnovém víkendu se i v Plzni a v blízkém okolí otevřely již
poosmé běžně nepřístupné nebo málo známé zahrady. Doprovodný program
se skládal z komentovaných prohlídek, přednášek, ale třeba i divadelních
představení a koncertů. Jsme rádi, že s rostoucím počtem návštěvníků se
zvyšuje i počet míst, která se pro veřejnost otevřou.
Pro návštěvníky je stále velmi lákavá klášterní zahrada na Jiráskově náměstí.
Masarykova základní škola zde společně s partnery připravila opět velmi
nabitý program. Dále mohli zájemci zavítat třeba na poetickou prohlídku
Luftovy zahrady nebo se procházet mezi nespočtem borovic v arboretu
Sofronka. Nově se v programu objevila i vodní zahrada pod hrází Velkého
Boleveckého rybníka nebo hřbitov Všech Svatých na Roudné.
Inspirativní prohlídky nabízejí i školní a školkové zahrady v přírodním stylu,
případně zahrady permakulturní. Jsme velmi rádi, že se programu účastní
právě zahrady škol a školek, které jsme v minulosti podpořili. My jsme již
poosmé přispěli propagací, na podporu Luftovy zahrady organizujeme
veřejnou sbírku, k níž se návštěvníci mohou připojit.
Více najdete na www.vikendotevrenychzahrad.cz
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Finanční zpráva
a zpráva auditora

28

ROZVAHA (v Kč)

1. 1. 2019

31. 12. 2019

AKTIVA
Dlouhodobý majetek cekem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Náklady příštích období

2 401 803
0
2 401 803
0
1 104 800
1 296 561
442

2 621 353
0
2 621 353
0
935 645
1 685 266
442

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Hospodářský výsledek ve schval.říz.
Cizí zdroje celkem
Závazky
Výnosy příštích období

2 401 803
2 308 632
0
2 343 340
7 808
- 42 516
93 171
86 955
6 216

2 621 353
2 494 353
0
2 525 591
4 858
- 36 096
127 000
127 000
0

Aktiva nadačního fondu jsou tvořena především peněžními prostředky
na běžném účtu. Pasiva nadačního fondu jsou tvořena především Fondy,
na kterých jsou evidovány přijaté dary a dotace nabyté za účelem jejich
poskytnutí jiným osobám a peněžní prostředky získané do správy nadačního
fondu. Fondy jsou pomocí analytické evidence členěny dle jednotlivých
poskytovatelů darů a dotací. Zbývající část pasiv je tvořena závazky do splatnosti. Nadační příspěvky poskytnuté jiným osobám jsou účtovány v okamžiku
poskytnutí platby podle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 504/2002 a dle
Českých účetních standardů přímo z Fondů, takže nejsou uvedeny ve výsledovce. Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě oboustranného
podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Většina plateb nadačních
příspěvků je prováděna ve třech splátkách, poslední splátka je poskytnuta
po obdržení závěrečné zprávy s vyúčtováním projektu. Nevyplacené příspěvky
účetní jednotka eviduje v knize finančních příspěvků.
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HOSPODAŘENÍ S FONDY (v Kč)
Stav fondů k 1. 1. 2019 celkem

2 343 340

Z toho:
Stabilizační fond *
Určeno na správu nadačního fondu
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou
Určeno k rozdělení nebo na vlastní činnost nadačního fondu

1 400 000
102 581
273 940
566 819

* Vklad do stabilizačního fondu od programu CEE Trust „Podpora regionálních nadací
a nadačních fondů“, vklad není určen k rozdělení, pouze úroky z něj.

ZDROJE PŘIJATÉ DO FONDŮ BĚHEM ROKU 2019
Z toho k rozdělení
PLZEŇ, statutární město
Sbírka VVŽÚ/8476/16
Ostatní dary
Výsledek hospodaření roku 2018 **
Z toho na správu a vlastní činnost
nadačního fondu PLZEŇ, statutární město

1 588 346

1 600 000
27 911
0
-39 565
320 000

** část výsledku hospodaření roku 2018, o převodu do Fondů rozhodnuto správní radou v roce 2019.

VYPLACENO Z FONDŮ BĚHEM ROKU 2019
Nadační příspěvky schválené v minulých letech
Nadační příspěvky schválené v roce 2019
Náklady na správu a vlastní činnost nadačního fondu
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1 406 095
226 884
893 000
286 211

STAV FONDŮ K 31. 12. 2019 celkem

2 525 591

Z toho:
Stabilizační fond
Určeno na správu nadačního fondu
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou
Určeno k rozdělení nebo na vlastní činnost nadačního fondu

1 400 000
151 441
422 047
552 103

VÝKAZ ZISKU
A ZTRÁTY (V KČ)

CELKEM

SPRÁVA

ČINNOST

NÁKLADY CELKEM
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky

944 493
35 647
499 437
395 435
10 974
3 000

127 823
522
114 838
407
9 056
3 000

816 670
35 125
384 599
395 028
1 918
0

VÝNOSY CELKEM
Tržby za vlastní výkony
Změna stavu zásob
Ostatní výnosy
(včetně zúčtování fondů)
Přijaté příspěvky
Přijaté dotace

908 397
0
0

121 182
0
0

787 215
0
0

212 842
0
395 555

121 182
0
0

91 660
0
695 555

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-36 096

-6 641

-29 455
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Vykázaná ztráta souvisí především s realizací projektů MINT od mala (jedná
se o ztrátu ze směny dotačních prostředků přijatých v cizí měně ve výši
6 390,84 Kč) a Voda-Wasser 2020 (náklady na přípravu a plánování projektu
ve výši 29 520 Kč, které mohou být nárokovány z dotačních prostředků až
v roce 2020). Audit účetní uzávěrky provedl dne 31. 03. 2020 auditor Ing. Pavel
Holub, číslo osvědčení 1397. Podle názoru auditora účetní závěrka podává
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadačního fondu Zelený poklad k 31. 12.
2019 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2019
v souladu s českými účetními předpisy.

V rámci vlastní činnosti fond realizoval zakázky/projekty:
•

MINT od mala (podpořeno Programem přeshraniční spolupráce
Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020),

•

Víkend otevřených zahrad 2019,

•

Fundraising a PR nadačního fondu.

Lidé Nadačního fondu
Zelený poklad
Správní rada Nadačního fondu Zelený poklad
Ing. Lucie Davídková (předsedkyně správní rady)
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
Ing. Zdeněk Kovařík
Pavla Dusíková Jindrová, MSc.
Mgr. Milan Podpera, Ph.D.
RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
Dozorčí rada Nadačního fondu Zelený poklad
Stanislav Nedvěd (předseda dozorčí rady)
Ludvík Jírovec
Miroslav Zýka
Petra Krákorová
Mgr. Lukáš Hegner
MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová
Administrace a rozvoj Nadačního fondu Zelený poklad
Mgr. Tereza Pelclová
Šárka Fremrová
Ing. Jindřiška Šilhánková (externí účetní)
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V Nadačním fondu Zelený poklad jsme
již dvacet čtyři let oddáni našemu
poslání. Pomáháme nevládním
neziskovým organizacím, školám,
předškolním zařízením a dalším
subjektům v péči o životní prostředí
s důrazem na projekty zaměřené
na environmentální výchovu nejen
dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti.
Můžete pomáhat s námi. Podívejte
se na www.zelenypoklad.org

Sídlo
Nadační fond
Zelený poklad
Nám. Republiky 1
301 00 Plzeň

Kancelář
Americká 29
301 38 Plzeň
Tel./fax: 377 329 558
info@zelenypoklad.org

www.zelenypoklad.org

Děkujeme

