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Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je pomáhat nevládním 
neziskovým organizacím, školám a dalším subjektùm v péèi o životní 
prostøedí s dùrazem na projekty zamìøené na ekologickou výchovu nejen 
dìtí a mládeže, ale i široké veøejnosti.

Souèasné období ekonomického poklesu nastoluje dost zásadní téma k diskusi. V 
souvislosti s úbytkem pøíjmù do veøejných rozpoètù se mnozí pøedstavitelé veøejné 
správy opìt obracejí k otázce, zda je nezbytné podporovat zdánlivì okrajové a 
marginální aktivity, jako jsou rozvoj obèanské spoleènosti, životní prostøedí èi 
kultura. Chápu potøebu investic do dopravní a technické infrastruktruy a rozvoje 
mìsta, ale jsem pøesvìdèen, že je nutné vìnovat proporcionálnì nezbytnou energii 
všem oblastem spoleèenského života.  

Zhoršená situace v pøíjmové oblasti rozpoètu mìsta se odrazila i ve finanèní situaci 
nadaèního fondu. Pøíspìvek mìsta Plznì byl o polovinu nižší, jiné dárce se 
námnepodaøilo získat. I pøes tyto nepøíznivé vstupy se Nadaènímu fondu Zelený 
poklad podaøilo podpoøit 15 kvalitních projektù a naplòovat tak strategický plán 
pøijatý správní radou v roce 2008. 

Nadaèní fond Zelený poklad pokraèoval v podpoøe kvalitních projektù v oblasti 
environmentální výchovy s aktivním zapojením dìtí, uèitelù, rodièù i dalších 
partnerù.  

Mezi dlouhodobì úspìšné programy patøí Zelené školní zahrady cílené na 
praktickou výchovu dìtí, poznávání zákonitosti pøírody a ekologicky pøíznivé 
hospodaøení. Je však nutné konstatovat, že kvalita pøedkládaných projektù byla v 
roce 2009 horší než v pøedchozích letech a tak se Správní rada rozhodla program 
pøehodnotit. Nadále se chceme více soustøedit na aktivity odehrávající se v 
zahradách než na tvorbu zahrad samých. 

Program Ekonaut vytváøí podmínky pro iniciativu a kreativitu týmù žákù a studentù 
pøi návrhu a relizaci projektu. 

Tøetím programem byl Základním grantový program, který je prostorem pro „volné 
nápady“ zamìøené na zlepšování životního prostøedí ve mìstì Plzni. 

V roce 2009 bylo z prostøedkù Nadaèního fondu Zelený poklad podpoøeno 15 
projektù, u nichž byl kladen dùraz na inovativnost a široký dopad na veøejnost. Za 
zmínku stojí napø. projekt Nebojte se biopotravin s velmi úspìšnou akcí 
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Biodožínky, projekt Plzeòské poklady kombinující ekologickou výchovu s 
geocachingem (moderní forma „stopovaèky“ využívající satelitní navigace) a øada 
dalších projektù.  Podporou výstav s ekologickou tématikou poøádaných v rámci 
finále mezinárodní soutìže LivCom 2009 zamìøené na udržitelný rozvoj mìst a 
obcí, které se konalo v Plzni, se nadaèní fond stal partnerem této celosvìtové 
aktivity.  

Na závìr bych chtìl podìkovat Mìstu Plzni, které i pøes zøejmé ekonomické 
problémy dlouhodobì chápe potøebu proporcionálního rozvoje a podpoøilo 
Nadaèní fond Zelený poklad i v roce 2010.  
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Nadaèní fond Zelený poklad vznikl v roce 1999 jako nástupce  Nadace životního 
prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. 
Mìsto Plzeò je nejvìtším dárcem nadaèního fondu, každoroènì mu vìnuje jeden 
milion korun èeských, od roku 2006 do roku 2008 se podpora zvýšila na dva 
miliony korun èeských. Tyto finanèní prostøedky jsou investovány do projektù 
zlepšujících životní prostøedí Plznì.
Od doby svého vzniku v roce 1996 podpoøil formou nadaèních pøíspìvkù ve výši 
pøes tøináct milionù korun už na 180 projektù nevládních neziskových organizací, 
jednotlivcù, škol a dalších institucí. 
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Informace k fotografiím  ve výroèní zprávì. 
V ZŠ Újezd vznikl projekt ekologické zahrady, jejímiž spoluatory byli žáci 
školy. Probìhly zde projektové dny nazvané Byliny nejsou piliny, Sbíráme
žaludy a Motýlí rej. Dále jsou zde fotografie z Biodožínek 2009, které 
organizovalo obèanské sdružení ENVIC.
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V roce 2009 bylo podpoøeno 15 projektù v celkové èástce  1 417 400 Kè.

Nadaèní fond Zelený poklad podporuje ochranu životního prostøedí 
prostøednictvím  tìchto  grantových programù:  

Programy Nadaèního fondu Zelený poklad

    Zelené školní zahrady
    Základní grantový program 
    Ekonaut 2009
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Zelené školní zahrady

Grantový program podporuje zakládání, výstavbu a rozvoj 
ekologických školních zahrad. Ekologické školní zahrady 
vytváøejí kladný vztah dìtí k pøírodì, podporují moderní trendy 
výchovy a zdravý životní styl dìtí. V roce 2009 podpoøil Nadaèní 
fond Zelený poklad ètyøi projekty ekologických školních zahrad 
èástkou ve výši 138 000 Kè. 
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Èíslo smlouvy:  1/2009
Obdarovaný: 5. mateøská škola Plzeò
Projekt: Architektonické zpracování návrhu ekologické zahrady Téma: 
„Voda  pro rostliny, ptáèky, brouèky a dìti“
Èástka: 12 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò

Zpracování projektové dokumentace k ekologické školní zahradì.

Èíslo smlouvy:  6/2009
Obdarovaný: Základní škola Plzeò - Újezd
Projekt: Zahrada žije
Èástka: 11 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò

Zpracování projektové dokumentace k ekologické školní zahradì.

Èíslo smlouvy:  8/2009
Obdarovaný: 15. základní škola Plzeò
Projekt: Uèíme se v pøírodì, pøíroda uèí nás
Èástka: 20 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò
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Obdarovaný: 17. základní škola a mateøská škola Plzeò, Malická 1, 
pøíspìvková organizace
Projekt: „Zelená uèebna“ aneb projekt vedoucí k rozvoji 
environmentálního vzdìlávání žákù - 2.etapa
Èástka: 95 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò

Úprava prostoru bude zahrnovat vøesovištì jako jednu ze stop pøírodì 
blízké potencionální vegetace v krajinì a louèku jako urèitou alternativu 
koseného trávníku, kterou bychom pro vzbuzení zájmu dìtí rozdìlili na 
"bylinkovou vonièku" a "slunnou stráòku". Samozøejmì nesmíme 
zapomenout ani na výsadbové záhonky, kde si dìti vyzkouší, jaké je to stát 
se na chvíli "malým pìstitelem" a sklidit ze záhonku drobné øedkvièky, 
mrkvièky, saláty...  Na vøesovištì pak bude navazovat žákovská 
geologická sbírka. 
V neposlední øadì bude celý prostor doplnìn ovocnými stromy, jejichž 
koruny budou poskytovat úkryt pro ptaèí spoleèenstva a do nichž 
umístíme ptaèí budky a krmítka.V okrajové èásti zahrady bude vytvoøen 
kompost.  Vše pak bude doprovázeno nauènými popisovými tabulkami. 
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Základní grantový program

základní grantový program podporuje projekty, které zlepšují 
životní prostøedí na území mìsta Plznì. Projekty se zamìøují jak na 
pøímé realizace, tak na projekty ekologické výchovy. Podporovány 
jsou uskuteènitelné projekty se širokým dopadem na bezprostøední 
okolí. V roce 2009 bylo podpoøeno devìt projektù v celkové výši 
1 191 300 Kè.

Èíslo smlouvy: 2/2009
Obdarovaný: Svoboda zvíøat Plzeò
Projekt: Ekologicky a eticky nakupovat a žít
Èástka: 198 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò

Veøejnosti budou poskytovány objektivní a maximálnì pøesné informace o eticky a 
environmentálnì odpovìdné spotøebì. Tyto informace budou poskytovány jednak 
pøímo v informaèním centru Svobody zvíøat, dále pak prostøednictvím 
pøipravovaného materiálu „EKOspotøebitelùv prùvodce Plzní“, v jeho internetové i 
fyzické podobì. V rámci projektu budou uspoøádány tyto akce pro veøejnost: 
informaèní stánek, pøednášky pro veøejnost a besedy na školách.

Èíslo smlouvy:  3/2009
Obdarovaný: ENVIC, obèanské sdružení
Projekt: Nebojte se biopotravin
Èástka: 200 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò
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Èíslo smlouvy:  4/2009
Obdarovaný: Útvar koncepce a rozvoje mìsta Plznì
Projekt: Výstavy v rámci prestižní mezinárodní soutìže The LivCom Awards 2009
Èástka: 200 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò

V øíjnu 2009 se v Plzni uskuteènilo finále mezinárodní soutìže The International 
Awards for Liveable Communities (LivCom).  Celá akce pøedstavovala poøádání 
finále pro cca 300 osob z cca 25 zemí svìta, dále poøádání doprovodných akcí a 
marketingovou podporu. V mázhausu plzeòské radnice se od 28. záøí do 23. øíjna 
2009 uskuteènila výstava, která pøiblížila témata mezinárodní soutìže LivCom  
tvorba krajiny,  ekologicky citlivá praxe, udržitelnost komunity a zdravý životní 
styl. Dále se uskuteènila výstava v Parkhotelu Plzeò (8. až 11. øíjna 2009), která 
pøedstavila konkrétní soutìžní projekty.

Èíslo smlouvy:  5/2009
Obdarovaný: Dìti Zemì Plzeò
Projekt: Rizikové chemikálie v plzeòských domácnostech a jak se jim vyhnout
Èástka: 111 000 Kè

Zvýšení vzdìlanosti a kompetencí široké veøejnosti v oblasti bioproduktù 
(biopotraviny, odìvy, kosmetika…). Konaly se akce pro veøejnost  besedy, 
workshopy vaøení z biopotravin, biodožínky. Na první roèník. Biodožínek se 
zúèastnilo??? 2000 lidí a 20 vystavovatelù.  V projektu je kladen dùraz na 
propojení propagace biopotravin s praktickou ukázkou jejich použití.  
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Dárce: Mìsto Plzeò

Informování plzeòské veøejnosti o chemických látkách, které evropská 
chemická politika (REACH) oznaèuje jako vysoce rizikové a které se vyskytují v 
nìkterých výrobcích denní spotøeby. Souèástí projektu je provedení nezávislé 
chemické analýzy v akreditované laboratoøi, která stanoví obsah vybraných 
rizikových chemických látek ve skupinì výrobkù zakoupených v Plzni. 
Veøejnost byla informována prostøednictvím internetových stránek, 
informaèních materiálù, besed a výstav.

Èíslo smlouvy:  7/2009
Obdarovaný: Základní škola a mateøská škola pro zrakovì postižené
Projekt: Uèíme se v pøírodì
Èástka: 50 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò

Budou zpøístupnìny a upraveny nevyhovující prostory školní zahrady. Cílovou 
skupinou projektu jsou žáci 2. stupnì ZŠ pro zrakovì postižené, kteøí se také do 
realizace projektu aktivnì zapojí. Jedná se o žáky s rùzným stupnìm zrakového 
postižení, rùznými kombinacemi zdravotních postižení, popø. žáky se 
specifickými poruchami uèení. V každém pøípadì se jedná o žáky se speciálními 
vzdìlávacími potøebami, pøi jejichž výuce je nutné využívat co nejvíce 
názornosti, konkrétních pøíkladù a propojení teoretických poznatkù s praxí. 
Realizací projektu, která umožní doplòovat klasickou výuku ve tøídì výukou v 
prostøedí školní zahrady, dojde k aktivnímu zapojení všech smyslù (hlasy ptákù, 
vùnì bylin …).



Èíslo smlouvy:  9/2009
Obdarovaný: ENVIC, obèanské sdružení
Projekt: Plzeòské poklady
Èástka: 94 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò

Pøíprava a realizace hry pro širokou veøejnost inspirovaná tzv. geocachingem.  Hra 
je založena na spojení environmentální výchovy a vzdìlávání se zábavným 
prvkem moderních technologií a pøedstavuje atraktivní nástroj pro neformální 
uèení v oblasti udržitelného rozvoje. Vzdìlávací obsah bude prezentován 
zejména prostøednictvím webových stránek projektu a hracích karet. Kromì 
pravidel hry zde budou uvedeny základní informace o stavu životního prostøedí v 
Plzni a praktické informace jak v každodenním životì pøispìt k jeho ochranì. Pìt 
vybraných míst  Plzeòských pokladù (pøírodní zajímavosti, památné stromy apod.)  
bude identifikováno v souøadnicích GPS a oznaèeno hracími štítky. Úkolem hráèù 
bude podle souøadnic za pomocí GPS navigace nebo internetových mapových 
stránek místa najít, vyfotografovat a zapsat do hracích karet. Pøedpokladem je, že 
se zúèastní 8000 hráèù.

Èíslo smlouvy:  12/2009
Obdarovaný: Dìti Zemì Plzeò
Projekt: Den bez aut 2010
Èástka: 100 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò

Prostøednictvím ekovýchovných osvìtových a kulturních aktivit pro veøejnost 
upozornit na negativní vlivy rozrùstající se individuální automobilové dopravy a 
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zároveò propagovat šetrné druhy dopravy. Plánují se cyklistické jízdy (u 
pøíležitosti Dne Zemì a Dne bez aut), závod mezi kolem, autem a MHD, besedy, 
cyklodílny ad. 

Èíslo smlouvy:  13/2009
Obdarovaný: Obèanské sdružení Ametyst
Projekt: Uplatnìní permakulturních prvkù ve školních zahradách
Èástka: 189 300 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò

Vytvoøený metodický materiál a nabídnuté aktivity dalšího vzdìlávání pøinesou 
pedagogùm pøíklady využití zahrad a zprostøedkují kontakty na další pedagogy 
nejen v Èeské republice, ale i v Nìmecku. Do projektu bude zapojeno 15 
plzeòských škol. Praktické semináøe, konference, DVD podpoøí využívání 
ekologických školních zahrad.

Èíslo smlouvy:  14/2009
Obdarovaný: Jsme èástí Zemì, o.s.
Projekt: Zemì pùlnoèního slunce
Èástka: 49 000 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò

Ekologický projekt je inspirován pìti expedicemi do Norska, Švédska a Finska, a to 
pøedevším do oblastí za polárním kruhem. Hlavní akcí je velká fotografická 
výstava v plzeòské galerii „Na bílém nároží“, která se bude konat od 17. 2. do 15. 
4. 2010. Souèástí jsou i besedy s veøejností, pøedevším s mládeží.

Ekonaut 2009

Cílem grantového programu je podpoøit projekty, které navrhnou 
a zrealizují sami mladí lidé a které pøinesou pozitivní zmìny v 
oblasti životního prostøedí ve mìstì Plzni. V roce 2009 jsme 
podpoøili dva projekty v celkové výši 88 100 Kè.

Èíslo smlouvy:  10/2009
Obdarovaný: Støední škola informatiky a finanèních služeb
Projekt: Za humna èistìjší!
Èástka: 33 100 Kè
Dárce: Mìsto Plzeò

Podpora mimoškolních aktivit žákù a praktické poznávání problematiky 
životního prostøedí.

 Èíslo smlouvy:  15/2009
Obdarovaný: Bolevecká základní škola Plzeò
Projekt: Den Zemì  Paleta života, den lesa a Den vody
Èástka:  55 000 Kè

Projektové vyuèování na Bolevecké základní škole (Den Zemì, Den lesa a Den 
vody).
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FINANÈNÍ ZPRÁVA 

ROÈNÍ ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA

Aktiva nadaèního fondu jsou tvoøena penìžními prostøedky na bìžném a 
termínovaném vkladu. Penìžní prostøedky nadaèní fond nabyl za úèelem jejich 
poskytnutí jiným osobám nebo za úèelem jejich správy a poskytnutí výnosù z nich 
jiným osobám, v souladu s jeho hlavní èinností.

Pasiva nadaèního fondu jsou tvoøena pøedevším fondy, na které jsou evidovány 
pøijaté dary a dotace nabyté za úèelem jejich poskytnutí jiným osobám. Fondy jsou 
pomocí analytické evidence èlenìny dle jednotlivých poskytovatelù darù a dotací. 
Zbývající èást pasiv je tvoøena závazky do splatnosti. 

Nadaèní pøíspìvky poskytnuty jiným osobám jsou úètovány v okamžiku 
poskytnutí platby podle vyhlášky Ministerstva financí ÈR è. 504/2002 a dle 
Èeských úèetních standardù pøímo z fondù, takže nejsou uvedeny ve výsledovce.  

Nadaèní pøíspìvky jsou poskytovány na základì oboustranného podpisu 
smlouvy o poskytnutí nadaèního pøíspìvku. Vìtšina plateb nadaèních pøíspìvkù je 
provádìna ve tøech splátkách, poslední splátka je poskytnuta po obdržení 
závìreèné zprávy s vyúètováním projektu. Nevyplacené pøíspìvky úèetní jednotka 
eviduje v knize finanèních pøíspìvkù.

ROZVAHA (v Kè)               Stav k 31. 12. 2009

AKTIVA 1 805 808
Krátkodobý majetek celkem 1 805 808
Bìžný bankovní úèet 405 808
Termínovaný bankovní úèet* 1 400 000

PASIVA 1 805 808
Vlastní zdroje celkem 1 754 976
Fondy 1 718 132
Výsledek hospodaøení minulých let 1 177
Výsledek hospodaøení roku 2009 35 667
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Cizí zdroje celkem 50 832
Závazky z obchodního styku 48 750
Ostatní závazky 2 082

* vklad do stabilizaèního fondu od programu CEE Trust „Podpora regionálních 
nadací a nadaèních fondù“

FONDY

ZDROJE NADAÈNÍHO FONDU K 1.1.2009 celkem 2 673 197
Z toho:
Zdroje k rozdìlení získané v minulých letech 1 199 431
Zdroje na správu získané v minulých letech 73 766
Stabilizaèní fond** 1 400 000

** vklad není urèen k rozdìlení, pouze úroky z nìj

ZDROJE INKASOVANÉ V ROCE 2009
PLZEÒ, statutární mìsto k rozdìlení 900 000
PLZEÒ, statutární mìsto na správu 100 000
Úroky ze stabilizaèního fondu*** 35 420

*** upøesnìní: jedná se o úroky inkasované v roce 2008, avšak k rozdìlení 
urèené správní radou v roce 2009

POUŽITÍ  V ROCE 2009

Nadaèní pøíspìvky schválené v minulých letech  667 689
Nadaèní pøíspìvky vyplacené v roce 2009 1 201 000
Náklady na správu nadaèního fondu 121 796



ZDROJE NADAÈNÍHO FONDU K 31.12.2009 celkem 1 718 132
Z toho: 
Stabilizaèní fond 1 400 000
Urèeno na správu nadaèního fondu 52 626
Nevyplacené nadaèní pøíspìvky vázané smlouvou 245 020
Urèeno k rozdìlení v roce 2010 20 486

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kè)

A. NÁKLADY Hlavní 
èinnost Celkem

I. Spotøebované nákupy
Spotøebované nákupy celkem 0 0

II. Služby
Náklady na reprezentaci 76 76
Úèetní služby, audit 12 140 12 140
Administrace, fundraising 97 000 97 000
Náklady související s výroèní zprávou 3 000 3 000
Poplatky za web doménu   2 946  2 946
Poštovné 1 505   1 505
Ostatní služby               131 131
Služby celkem 116 798 116 798

III. Osobní náklady
Osobní náklady celkem 0 0

IV. Danì a poplatky 0 0
Správní poplatky 210 210
Danì a poplatky celkem 210 210

V.Ostatní 
Bankovní poplatky 3 288 3 288
Èlenské pøíspìvky 1 500 1 500
Ostatní náklady celkem 4 788 4 788

NÁKLADY CELKEM 121 796  121 796

B. VÝNOSY
Úroky z bìžného úètu 248 248
Úroky z termínovaného úètu 35 420 35 420
Pøijaté dary 656 656
Pøijaté dotace 121 140 121 140

VÝNOSY CELKEM 157 464 157 464

VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ 35 668 35 668

Výsledek hospodaøení je tvoøen pøedevším úroky z termínovaného 
vkladu, které jsou v následujících letech poskytnuty jiným osobám v 
souladu s hlavní èinností nadaèního fondu.

Náklady na správu nadaèního fondu ve výši 121 796 Kè jsou hrazeny z 
darù a dotací. Výši daru nebo dotace urèené k úhradì nákladù na správu 
nadaèního fondu urèuje její poskytovatel.
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Správní rada 
Nadaèního fondu Zelený poklad

Dozorèí rada 
Nadaèního fondu Zelený poklad

Aministrace
Nadaèního fondu Zelený poklad

RNDr. Milan Svoboda (pøedseda správní rady)
RNDr. Jindøich Duras, PhD.

Radmila Samcová
RNDr. Eva Fajfrová

Ing. arch. Lenka Fischerová
Ing. Zdenìk Kovaøík

Mgr. Petra Kacovská
(pøedsedkynì dozorèí rady)

 Ing. Petr Náhlík
Ing. Petr Baloun

MUDr. Oldøich Sojka
Doc. Ing. František Zvoneèek

Jaroslav Kojzar

Mgr. Tereza Teuschelová 
Dana Böhmová

Bc. Jindøiška Pejšová

Nadaèní fond Zelený poklad dìkuje za podporu následujícím firmám a institucím:

V neposlední øadì dìkujeme všem, kdo usilují o zlepšování životního prostøedí v Plzeòském kraji.
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