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1. O nás 
  

Spolek Přírodní zahrada z.s. vznikl v roce 2006 jak dobrovolné, nezávislé sdružení, sdružující 

členy na základě společného zájmu, kterým je plnění následujících cílů: 

a) vytvořit síť ukázkových „Přírodních zahrad“ 

b) iniciovat i podporovat jednotlivce i skupiny při vytváření a zakládání „Přírodních zahrad“ 

c) aktivně se spolupodílet na akcích a osvětě v rámci ekologické a environmentální výchovy, 

přírodního „zahradničení“ a aktivitách, které vedou k vědomí odpovědnosti za udržení kvality 

prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách. 

 

 Občanské sdružení se dle nového občanského zákoníku transformovalo během roku 2016 

do zapsaného spolku – změnilo odpovídajícím způsobem název, stanovy a logo. Spolek je 

zapsaný ve Spolkovém rejstříku pod spisovou značku L 4280 vedenou u Krajského soudu v 

Českých Budějovicích. 

 

 Spolek Přírodní zahrada z.s. má k 31.12.2017 46 členů, mezi kterými jsou nejen fyzické, 

ale i právnické osoby – odborníci či zástupci zahradnických firem i soukromé osoby z řad 

laické veřejnosti.  

mailto:prirodnizahrada@centrum.cz
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2. Celkový přehled aktivit 
 

V roce 2017 realizoval spolek Přírodní zahrada z.s. projekt „Zahradní turistika 2v1“, 

podpořený Ministerstvem životního prostředí ČR (jednoletý na r. 2017), pokračoval v 

realizaci projektu EDUGARD (tříletý - 1.9.2016 – 31.8.2019, Interreg V-A Česká 

Republika - Rakousko), zahájil realizaci projektu Klimatická zeleň (2,5 letý – 1.10.2017 

– 31.3.2020, Interreg V-A Česká republika - Rakousko) a pokračoval v běžné činnosti, 

která plyne ze zájmu veřejnosti o tyto služby. Dále byl především vytištěn a je prodáván 

komiks Kristýny Sataryové „Jak to vidí ježek“. 

 

  

3. Průběžné aktivity – certifikace, poradenství, údržba webu 
 

1. Probíhala certifikace přírodních zahrad a poradenství na zahradách. V roce 2017 bylo 

naším spolkem Přírodní zahrada z.s. certifikováno celkem 11 zahrad (jen malé plakety) 

v různých regionech. Další zahrady certifikovali partneři projektu v dalších regionech. Počet 

přírodních zahrad evidujeme k 31.12.2017: 469, z toho 79 ukázkových v celé České 

republice. Plakety v poslední vyráběné verzi viz foto níže. 

 

2. V průběhu celého roku 2017 probíhala aktualizace webových stránek projektu 

www.prirodnizahrada.eu i webu sdružení www.prirodnizahrada.com.  
 

3. Poradenství proběhlo 16. září na celodenní akci „Den řemesel a 650 let od první písemné 

zmínky o obci Roseč“ v Roseči u Jindřichova Hradce. Součástí stánku byla dílnička pro děti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.prirodnizahrada.eu/
http://www.prirodnizahrada.com/
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4. Pořádané akce a aktivity v rámci realizovaných projektů i mimo ně 
 

• Vzdělávací, koordinační a propagační akce pro síť projektu Přírodní zahrada 

(poradce, majitele zahrad, spolupracující organizace) i širokou veřejnost mimo 

realizované projekty: 

 

31.3 - 2.4.2017 – školení pro poradce projektu v Brně na téma zahradní terapie – 17 

účastníků. V rámci akce proběhla prohlídka přírodních zahrad Na Kamenné, Rozmarýnek 

a Lipová, terapeutických zahrad Domova s pečovatelskou službou, Fakultní nemocnice a 

přednášky na téma Zahradní terapie – příklady dobré praxe, koalice proti palmovému oleji 

a byly odprezentovány některé fotografie z certifikovaných přírodních zahrad a došlo ke 

sdílení a výměně informací a zkušeností mezi poradci a projektovým týmem. Vyzkoušeli 

jsme si prvky pro smyslovou aktivizaci v přírodní zahradě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva Přírodní zahrada z.s. za rok 2017 

4 

 

24.6. a 2.9. 2018 – exkurze po ukázkových přírodních zahradách Dolního Rakouska 

– na programu byly návštěvy Ökokreis Ottenstein (velká ukázková zahrada, zahradnictví, 

vzdělávací centrum a sociální projekt v jednom), Bylinkové tety v Bad Traunstein a 

soukromá zahrada paní Huber v Arbesbach – 47 a 49 účastníků – Celodenní tlumočená 

exkurze autobusem do Rakouska. Akce na objednávku Jihočeského kraje. 
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24.8.2017 – Exkurze pro členy spolku a poradce projektu k Wernerovi Gamerithovi, 

zakladateli hnutí přírodních zahrad v Rakousku – 15 účastníků – Akce je vždy velmi 

milou návštěvou na místě v kopcích na pomezí Waldviertelu a Horního Rakouska 

s výhledem na Alpy, kde v souladu s přírodou žijí a tvoří manželé Gamerithovi. Werner 

jako fotograf a autor knih a Taťána jako umělkyně. Akce navázala na Valnou hromadu 

spolku, která se konala v Jindřichově Hradci. 

20.9.2017 – Účast na Výstavě ovoce a zeleniny na 3. ZŠ v J. Hradci, spoluorganizované 

Českým zahrádkářským svazem – propagační materiály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.9.2017 – Procházka za starými odrůdami ovoce v Roseči s panem Buzkem, 

odborníkem na staré odrůdy ovoce (školka ovocných stromů www.tradicniodrudy.cz) – ve 

spolupráci s Obecním úřadem v Roseči – 15 účastníků 

http://www.tradicniodrudy.cz/
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31.10.2017 – seminář pro učitele ZŠ, MŠ i SŠ České Budějovice „Budování školní 

přírodní zahrady a zahradní pedagogika“ – 42 účastníků. Akce objednaná 

Jihočeským krajem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-4.11.2017 – večerní přednášky s promítáním fotografií Wernera Gameritha 

v Praze na Toulcově dvoře – 34 účastníků. První večer téma „Přírodní zahrada – 

šetrná cesta k zahradnímu štěstí“ a druhý večer téma „Živočichové v přírodní 

zahradě“. 

Werner Gamerith studoval na Univerzitě pro půdní kulturu ve Vídni kulturní techniku 

a vodní hospodářství, ale toto povolání nikdy nevykonával. Již v dětství mu na 

kontaktu s přírodou hodně záleželo a trávil hodně času sbírkou určitých rostlin, 

pozorováním zvířat, fotografováním a tábořením v údolí řeky Kampy.  

 

Společně se svou ženou Tatjanou, diplomovanou grafičkou chtěli žít co nejvíce v 

přírodě a oba tento sen uskutečnili ve Waldhausenu im Strudengau (mezi 

Waldvietelem a Mühlviertelem), kde získali malý statek a zrestaurovali ho. Vznikl zde 

sítotisk pro textilní ruční tisk, biozahrádka pro zeleninu, brambory a bobuloviny, 

přírodní zahrada s okrasnými a planými květinami a v roce 1983 první přírodní plavací 

jezírko s bariérou mezi koupací a rostlinnou částí.  
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Werner je známý hlavně jako ekologický aktivista bojem proti atomové energii a 

svými přednáškami o přírodních zahradách. Je autorem a fotografem knih na toto téma 

a také průvodcem na procházkách po Alpách. 

Kromě příjemného času přednášek s Wernerem a jeho úžasnými fotografiemi jsme 

Wernera provedli po Praze a Průhonickém parku. Tlumočit nemohl nikdo jiný než 

Radomil Hradil, Wernera doprovodila z Rakouska i Heidi Artner, díky níž začal 

přenos projektu z Rakouska do ČR už v roce 2001. Průvodce v Průhonickém parku 

nám dělali manželé Barošovi a ze Slovenska nám přijeli dělat společnost manželé 

Holušovi. 

 

21.11.2017 – večerní přednáška na 3. ZŠ v J. Hradci pro rodiče a učitele na téma 

Přírodní zahrada s Martinem Charvátem – 8 účastníků. 
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9.12.2017 – Advent v zámeckém parku Grafenegg a v Kittenbergerových 

zážitkových zahradách – 54 účastníků. Zimní prohlídky zahrad možná už brzy nebudou 

zcela netradiční. Každopádně kromě nich jsme si užili vánoční atmosféru trhů, svíček a 

světel v obou zahradách. 

 

 

• Projekt „Zahradní turistika 2v1“ a jeho akce a aktivity, realizované a podpořené 

v rámci grantového programu Ministerstva životního prostředí ČR: 

 

Úpravy webu www.zahradnituristika.cz a nová podoba webu www.prirodnizahrada.eu.  

Aktualizace údajů probíhala formou úpravy a umisťování informací o nových ukázkových 

přírodních zahradách a umisťováním pozvánek na akce a občas zajímavých článků a tipů, na 

něž bylo upozorněno rozesílkou tzv. informačního bulletinu. Jeden bulletin byl zaměřen na 

jarní témata (rozesílka 21.3.2017), další na propagaci Víkendu otevřených zahrad (rozesílka 

7.6.2017), další na téma zcela letní „voda v přírodní zahradě“ (rozesílka 28.7.2017) a poslední 

podzimní (rozesílka 25.11.2017). 

 

Tisk mapy ukázkových přírodních zahrad – 18 000 ks, tisk brožurky Cesta k zahradní 

plaketě – 5 000 ks, tisk propagačních desek spolku – 1 000 ks. 

http://www.zahradnituristika.cz/
http://www.prirodnizahrada.eu/
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2.6.2017 – školení pro majitele ukázkových přírodních zahrad v Dendrologické zahradě 

v Praze – 30 účastníků. Součástí programu bylo mimo jiné předávání zkušeností z úspěšných 

ukázkových zahrad a z rakouského projektu, prezentace aktuálního stavu sítě zahrad a 

komentovaná prohlídka Dendrologické zahrady. 

10. – 11. 6. 2017 – Víkend otevřených zahrad - evidujeme účast cca 61 přírodních zahrad (z 

celkem 204 zúčastněných) vč. několika zahrad členů spolku, většina zúčastněných přírodních 

zahrad je certifikovaná, návštěvnost veřejnosti odhadujeme na cca 3000 osob (tj. cca 50 osob 

na 1 zahradě). 

 

 

• Projekt EDUGARD (INTERREG V-A ČR-Rakousko 2014-2020) 

 

Účast na schůzkách projektového a expertního týmu – tvorba 

definice zahradní pedagogiky apod. 

Focení 15 výukových zahrad v ČR (JM, JČ, Vys) a tvorba 

elektronické podoby české verze katalogu výukových zahrad 

v ČR a Rakousku (partneři projektu, výukové ukázkové 

zahrady v JČ). 

Příprava podmínek a pravidel soutěže pro školní kolektivy. 

Tisková konference a tisková zpráva k vyhlášení soutěže pro 

školní kolektivy – 7.12.2017 v Českých Budějovicích. 

Projektoví partneři vyrobili propagační materiály, jejichž část 

jsme obdrželi pro propagaci projektu v Jihočeském kraji. 

Těmito materiály jsou např. informační letáček k projektu a 

roll-up. 

 

 

 

• Projekt Klimagrün (INTERREG V-A ČR-Rakousko 2014-2020) 

 

Součástí projektu jsou vzdělávací akce k veřejné zeleni a přírodním zahradám. Projekt byl 

schválen, 1.10.2017 byla zahájena příprava projektu. Cílem projektu je snižování důsledků 

klimatických změn výsadbou zeleně a studie v oblasti vhodných dřevin pro podmínky 

klimatických změn. 
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5. Mimořádné aktivity a publikační činnost 
 

Komiks „Jak to vidí ježek“ 

Formou stručného komiksového příběhu malého ježka 

vysvětluje autorka Kristýna Sataryová koncept přírodních 

zahrad: vedle dokonale vypadajících umělých zahrad, v nichž 

se používají chemické přípravky, lze budovat i zahrádky v 

souladu s přírodou a jejími zákonitostmi. Autorka nás oslovila, 

protože chtěla o komiksu umístit naše logo s ježečkem. 

Pomáháme jí šířit tento skvělý nápad. Elektronická verze je 

umístěna na webu projektu. Společně jsme vytiskli 1 000 ks 

komiksu v říjnu 2017 a prodáváme jej. Je vhodný též jako 

výuková pomůcka. 

 

Tisk jednoduchých propagačních letáčků – jeden s kritérii 

přírodního zahradničení a druhý s aktivitami spolku – celkem 18 000 ks, organizace tisku 

letáčků pro Mutišov a Florianus. 
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6. Mezinárodní spolupráce 
 

Pokračovala spolupráce v rámci členství v European Garden Association (EGA) jako 

sdružení všech neziskových příjemců licence projektu s ročním členským příspěvkem 900 

EUR.  

 

V roce 2017 se konala Valná hromada EGA ve dnech 1.-3.9.2018 v Berlíně v rámci 

mezinárodní zahradní výstavy IGA Berlín a mezinárodního sympozia „Naše budoucnost 

leží v zahradě“. Zástupci spolku se v tomto roce nemohli akce zúčastnit. Česká republika zde 

ale byla zastoupena prostřednictvím prezentace projektů, podaných do soutěže European 

Award for Ecological Gardening / Evropská cena pro ekologické zahradnictví 2017, 

vyhlašované EGA co dva roky.  

52 projektů z 11 zemí se přihlásilo do této soutěže pro nejzajímavější projekty v oblasti 

ekologického zahradničení. Jednalo se o již zrealizované projekty v kategoriích Zahradničení 

bez zahrady, Zahrady otevřené pro návštěvníky a Komunitní zahrady, zastupují vynikající a 

kvalitní příklady, které vykazují vzorový charakter.  

 

Z České republiky byly podány dva projekty - Bylinková zahrada Lu & Tiree Chmelar ve 

Valticích a Otevřená zahrada Brno. Obě se dostaly do užšího výběru 30 nominovaných. 

Bylinková zahrada Lu & Tiree Chmelar dostala cenu uznání v kategorii Zahrady 

otevřené pro návštěvníky. 
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Přírodní zahrada z.s. zastupuje všechny další české partnery projektu v tomto sdružení. 

Oficiálními partnery projektu v ČR jsou organizace Lipka (Brno), Chaloupky 

(Kněžice), ZO ČSOP Veronica (Brno), Centrum Cassiopeia (České Budějovice), ENVIC 

(Plzeň) a Krajina a zahrada (Liberec). Setkání partnerů projektu se konalo 30.1.2017 

v Praze. Spolek vypracoval zprávu za všechny partnery projektu v ČR. 

 

 

7. Jednání a stav orgánů 
 

Rada spolku Přírodní zahrada z.s. fungovala v roce 2017 ve složení: Ing. Martin Charvát - 

předseda, Ing. Martina Petrová – místopředsedkyně, Iveta Machátová – členka, Ing. Dana 

Křivánková – členka, Jan Nussbauer - člen. Rada se sešla v roce 2017 celkem dvakrát – ve 

dnech 30.1 a 8.12. 

 

Revizní komise spolku Přírodní zahrada z.s. fungovala v roce 2017 ve složení: Jana 

Bochníčková a Ing. Radovan Hájek. Komise se sešla ke kontrole hospodaření roku 2016 dne 

24.2.2017. 

 

Valná hromada spolku Přírodní zahrada z.s. 

Jednání Valné hromady proběhlo dne 24.8.2017 

v Jindřichově Hradci. Na Valnou hromadu navázala 

návštěva u Wernera Gameritha, zakladatele hnutí 

přírodních zahrad v Rakousku. 
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8. Hospodaření  spolku 
 

Výsledovka (tj. výnosy a náklady) spolku v roce 2017 a její analýza 
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Hospodářský výsledek byl v roce 2017 kladný. Výnosy činily 1.095.552,62 Kč, náklady činily 

1.091.696,40, hospodářský výsledek roku 2017 je zisk ve výši 3.856,22 Kč. 

 

Celkové výnosy v roce 2017 ve výši 1.095.552,62 byly tvořeny kromě členských 

příspěvků ve výši 22.250,- Kč následujícími příjmy:  

▪ Tržby z prodeje služeb - certifikace přírodních zahrad – 19.781,- Kč; 

▪ Tržby z prodeje služeb – ostatní - organizace akcí na zakázku apod. – 132.172,- Kč; 

▪ Tržby za prodané zboží – především příručka Moje přírodní zahrada, brožurka 100 

nejlepších tipů pro zahradu a kalendáře, ale také drobné příjmy za přeprodej dalších 

brožur – 114.262,- Kč; 

▪ Úroky – 507,30 Kč;  

▪ Kursové zisky – 3 987,24 Kč; 

▪ Účastnické poplatky na exkurze, semináře apod. – 116.107,- Kč; 

▪ Jiné ostatní výnosy – přeplatky – 74,50 Kč; 

▪ Přijaté finanční dary – 2.750,- Kč; 

▪ Dotace: příspěvek od Města Jindřichův Hradec na provoz 6.000,- Kč, dotace z MŽP na 

projekt 10 ve výši 200.000,- Kč, vyúčtování projektu 8 z roku 2016 -111,- Kč (při 

vyúčtování nebylo uznáno 111,- Kč a o ty byla ponížena zaplacená dotace) a očekávané 

dotace na pokrytí nákladů projektu 9 EDUGARD a projektu 11 Klimatická zeleň ve výši 

477.772,58 Kč. 

 

Celkové náklady v roce 2017 ve výši 1.091.696,40 Kč byly tvořeny následujícími 

položkami:  

▪ náklady na spotřebu materiálu ve výši 183.054,49 Kč (z toho kancelářské potřeby 27.524,- 

Kč a další spotřební materiál, tj. především občerstvení pro účastníky akcí 12.527,60 Kč, 

tisk propagačních materiálů 74.991,- Kč, nákup plaket 9.338,- Kč, nákup DKP, tj. nového 

PC - notebooku pro asistentku v rámci projektu P9 ve výši 16.440,- Kč, spotřeba energie a 

vody 2.686,- Kč a poměrné náklady na prodané příručky a brožurky a další publikace 

39.547,89 Kč); 

▪ osobní náklady 488.370,- Kč, z toho mzdové náklady (tj. hrubé mzdy) 368.497,- Kč, 

zákonné sociální pojištění a zákonné zdravotní pojištění 118.748,- Kč (tj. platby OSSZ a 

ZP za organizaci) a zákonné sociální náklady (pojištění zam.) 1.125,- Kč;  

▪ cestovné zaměstnanců 18.496,86 Kč; 

▪ náklady na autobusovou dopravu při akcích 29.152,- Kč; 

▪ ostatní služby – repre hrazeno z projektu – občerstvení na akcích 4.060,- Kč; 

▪ ostatní služby – náklady aktivit - projektů a akcí - externí náklady pro realizaci akcí a 

aktivit (tiskové náklady, propagace, lektoři, pronájmy, tlumočení, internet, poradenství, 

vstupné při exkurzích, služby pro certifikace a poradenství na zahradách atd.) 278.287,19 

Kč; 

▪ poštovné 7.495,- Kč; 

▪ vedení účetnictví a mzdové agendy 11.100,- Kč; 

▪ nájemné kanceláře v roce 2017 ve výši 24.300,- Kč; 

▪ nedaňové náklady - členský poplatek v EGA – 24.318,- Kč a diety a cestovné k tlumočení 

v Rakousku 1.760,09 Kč; 

▪ ostatní daně a daňové poplatky (ověření podpisů apod.) 50,40 Kč; 

▪ odpis nedobytné pohledávky (členský poplatek) 500,- Kč; 

▪ nákladové úroky (z úvěru k předfinancování projektu P9) 1.296,46,- Kč; 

▪ kursové ztráty 3.296,85 Kč; 

▪ ostatní náklady (bankovní poplatky, poplatek za zpracování a realizaci bankovního úvěru 

k předfinancován projektu P9, pojištění platební karty) 16.159,06 Kč. 
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Rozvaha spolku v roce 2017 a její analýza 

 

Aktiva sdružení k 31.12.2017 měla hodnotu 575.234,16 Kč (stav k 1.1.2017 činil 

185.827,36 Kč) a byla tvořena následujícími položkami:  

▪ materiál a zboží na skladě: 33.969,01 Kč (stav k 1.1.2017: 65.907,90 Kč); 

▪ finanční prostředky: 16.384,27 Kč (stav k 1.1.2017: 12.031,66 Kč), z toho v pokladně 

1.719,07 Kč (respektive 444,- Kč a 48,50 EUR) a na bankovních účtech 14.665,20 Kč 

(respektive 6.288,15 Kč a 318,64 EUR;  

▪ pohledávky za odběrateli: 11.355,- Kč (stav k 1.1.2017: 22.134,50 Kč), z faktur zbývá 

několik k úhradě, s odběrateli jsme v kontaktu ohledně jejich splacení; 



Výroční zpráva Přírodní zahrada z.s. za rok 2017 

16 

 

▪ dohadné účty aktivní 513.525,88 Kč (stav k 1.1.2017: 85.753,30 Kč) – očekávané platby 

dotace, kde u projektu P9 již proběhlo schválení prvního vyúčtování a platba proběhla 

v lednu, nyní je ve schvalování druhé vyúčtování a připravujeme podání třetího 

vyúčtování projektu P9. 

Pasiva podniku k 31.12.2017 o stejné hodnotě jako aktiva 575.234,16 Kč (stav k 1.1.2017 

činil 185.827,36 Kč) byla tvořena následujícími položkami:  

▪ závazky vůči dodavatelům 9.437,98 Kč (stav k 1.1.2017: 0,- Kč);  

▪ závazky vůči zaměstnancům a OSSZ a zdravotním pojišťovnám celkem 44.185,- Kč (stav 

k 1.1.2017: 14.365,- Kč) – závazky jsou k dnešnímu dny uhrazeny;  

▪ zúčtování daní (tvořené závazkem vůči FÚ v souvislosti s výplatou mezd) ve výši 5.287,- 

Kč (stav k 1.1.2017: 2.415,- Kč);  

▪ závazky vůči účastníkům spolku – půjčky od členů spolku na předfinancování projektu ve 

výši 322.811,- Kč (k 1.1.2016: 335.282,- Kč) – v roce 2017 byla menší část uhrazena; 

▪ výnosy příštích období 250,- Kč (předplacený členský příspěvek na rok 2018); 
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▪ dále výsledek hospodaření za předchozí roky, tj. neuhrazená ztráta za minulé roky ve výši 

166.234,64 Kč a zisk za rok 2017 ve výši 3.856,22 Kč a 

▪ dlouhodobý úvěr od Komerční banky na předfinancování projektu P9 ve výši 355.641,60 

Kč (tj. 13.985,12 EUR, které byly ke konci roku aktuálně čerpán, celkový rámec, který je 

k dispozici, činí 27.000,- EUR, úroková sazba úvěru je pohyblivá a odpovídá součtu 1M 

EURIBORu a pevné odchylky ve výši 3,96% z jistiny úvěru. Za nečerpané prostředky se 

platí poplatek ve výši 0,9% za rezervaci zdrojů.). 

 

Stav majetku a zásob spolku k 31.12.2017 

 

Přírodní zahrada z.s. nemá k 31.12.2018 žádný hmotný investiční majetek (HIM) nad 40 tis. 

Kč, má pouze drobný hmotný investiční majetek v hodnotě 41.544,48 Kč (modem, 

rychlovarná konvice, nábytek, notebook, fotoaparát, multifunkční tiskárnu a externí harddisk). 

 

Spolek má k 31.12.2017 zásoby v hodnotě 23.586,02 Kč, a to 75 ks příručky Moje přírodní 

zahrada a 213 ks brožurky 100 nejlepších tipů pro zahradu a další materiály na prodej od 

jiných vydavatelů v hodnotě 10.383,- Kč (vč. komiksu Ježek – 621 ks x 12,- Kč = 7.452,- 

Kč). 
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9. Finanční podpora 
 

Aktivity spolku Přírodní zahrada z.s. byly v roce 2017 spolufinancovány 

z těchto zdrojů: 

 
Přírodní zahrada z.s. byla v roce 2017 podpořena grantem z Ministerstva životního prostředí 

ve výši 200.000,- Kč na projekt „Zahradní turistika 2v1“ a příspěvkem od Města Jindřichův 

Hradec ve výši 6.000,- Kč na celoroční činnosti spolku. Finanční dar od Společnosti dm 

drogerie markt byl na účet spolku převeden již v roce 2016, ale část prostředků byla fyzicky 

čerpána až v roce 2017, proto firmu uvádíme jako podporovatele i v tomto roce. V rámci 

projektů EDUGARD č. ATCZ65 a Klimatická zeleň č. ATCZ142 financovaných z programu 

INTERREG V-A Rakousko-Česká republika očekáváme za rok 2017 dotaci ve výši: 

477.772,58 Kč z EFRR a ze Státního rozpočtu ČR (85% EFRR, 5% SR ČR, 10% u projektu 

EDUGARD z vlastních prostředků, 10% u projektu Klimatická zeleň z prostředků 

Jihočeského kraje). Spolek rovněž realizoval tři zakázky pro Jihočeský kraj, a to 2 exkurze a 1 

seminář, a to v celkové hodnotě 105.172,- Kč. 

 
 

INTERREG V-A 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo životního prostředí ČR 

 

 

 

 

Jihočeský kraj  

 

 

 

 

Město Jindřichův Hradec    

 

 

 

Společnost dm drogerie markt 

 

 

 

 

Zprávu zpracovala:  

 

 

Ing. Martina Petrová 

místopředsedkyně spolku a projektová a finanční manažerka  


