
Výroční zpráva spolku Přírodní zahrada z. s. za rok 2019

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. 2019  52  členů, mezi nimiž jsou nejen fyzické, ale i
právnické  osoby  –  odborníci  či  zástupci  zahradnických  firem  i  soukromé  osoby  z  řad  laické
veřejnosti.  

2. Celkový přehled aktivit 
 
V roce 2019 nadále spolupracujeme na aktivitách projektu „Klimatická zeleň ATCZ 142“.  Cílem
projektu je rozvinout v obcích, spolcích, u zemědělských podnikatelů a široké veřejnosti povědomí
o  klimatickém  významu  stromové  zeleně  a  ukázat  na  celý  rozsah  ekosystémových  služeb
ovocných a neovocných dřevin v zemědělské krajině. 

Pokračujeme v posledním roce realizace projektu „Edugard ATCZ 65“ (9/2016 - 8/2019), kde si
šest  partnerských organizací  z ČR a Rakouska včetně spolku Přírodní  zahrada z.s.  navzájem
vyměňuje zkušenosti v oblasti zahradní pedagogiky a využití školních pozemků, areálů a zahrad
jako místa pro vzdělávání žáků. Projekt je slavnostně ukončen konferencí v květnu 2019, ale ještě
do června pokračujeme s pilotáží nových výukových programů.

Věnujeme  se  běžné  činnosti  spolku,  certifikujeme  nové  zahrady  do  sítě  přírodních  zahrad,
zajišťujeme poradenství, distribuujeme propagační materiály apod.

3. Průběžné aktivity

V  průběhu  roku  2019  jsme  ve  spolupráci  s  partnery  projektu  v  dalších  regionech  vydali 27
certifikátů  Přírodní  zahrada  a  11  certifikátů  Ukázková  přírodní  zahrada.  Ke  konci  roku  2019
evidujeme v celé ČR 539 přírodních zahrad, z toho 104 ukázkových.



4. Akce a aktivity v rámci realizovaných projektů i mimo ně

Akce mimo projekty
• 6. 5. přednáška pro zahrádkáře v Jindřichově Hradci – Martina Petrová – Přírodní zahrady

živé a nádherné ČR a Rakousko
• 8.-9.  6.  Víkend  otevřených  zahrad  –  propagace  a  dodání  propagačních  materiálů

zapojeným zahradám
• 15. 11. přednáška o přírodních zahradách v Mariánských Lázních, 
• 16.  11.  přednáška  o  přírodních  zahradách  v Bečovské  přírodní  zahradě  s Kateřinou

Dvořákovou

Projekt EDUGARD (INTERREG V-A ČR-Rakousko 2014-2020)
• účast na schůzkách projektového a expertního týmu – dokončení projektu
• 17. 5. – účast na závěrečné konferenci projektu
• pilotáž 5 nových výukových programů SOŠ VAZ ČB, Florianus, Mutišov, CEGV Cassiopeia

za účasti 361 žáků základních škol z regionu
Florianus J. Hradec: Trvalky v přírodní zahradě – 6., 14., 20. a 23. 5.,17. 6.
Centrum Cassiopeia ČB: Přírodní  zahrada – co se děje pod povrchem – 23.  a 31.  5.,
Centrum Cassiopeia ČB: Přírodní zahrada není záhada – 2. a 13. 5., 
Bylinková obec Mutišov: Čarovné bylinky – 30. 5. 
SOŠ VAZ ČB: Malý zahradník – 5., 7., 12. a 13. 6.

foto: Ukázková přírodní zahrada Florianus

Projekt Klimagrün (INTERREG V-A ČR-Rakousko 2014-2020) 
vzdělávací akce veřejná zeleň – snižování klimatických změn výsadbou zeleně ve spolupráci s KÚ,
KS NS MAS Jihočeského a Jihomoravského kraje, Natur im Garten, Úřad Země Dolní Rakousko,..

• 22.-24. 3. – seminář a exkurze pro nové poradce projektu – prvky přírodní zahrady, půda a
kompostování, školní zahrady, trénink certifikace ad. ve Velkém Meziříčí (1. část školení)



• 3. 4. – seminář Krajina spojuje v Jindřichově Hradci
• 11. 4. – exkurze pro partnery projektu po výsadbách v krajině ve Vodňanech a okolí
• 4. 5. – seminář Péče o ovocné stromy v Roseči
• 10.-12.5. – semináře a exkurze pro nové poradce projektu na témata voda, bylinky, trvalky

ad. (2. část školení včetně jednoho dne v Rakousku)
• 23. 5. – konference projektu v Lednici (organizuje partner Jihomoravský kraj)
• 5. 6. – exkurze Ukázkové přírodní zahrady v Chlumanech
• 15. 6. – exkurze Veřejná zeleň v Rakousku
• 22. 6. – exkurze Jezírka v Rakousku
• 6.-7. 9. – exkurze Vzdělávací zahrady Lipky v Brně
• 13.-14. 9. – seminář a exkurze Trvalky v Českých Budějovicích, Radonicích ad.
• 28.  9.– exkurze Jezírka  a dešťový  záhon Dolní  Radíkov (Jihočeský kraj),  Rynárec  ad.

(Vysočina)
• 19. 10. – exkurze Jezírka a dešťový záhon Dolní Radíkov (Jihočeský kraj), Rynárec ad.

(Vysočina)
• 26. 10. – seminář k výsadbě ovocných stromů v Roseči
• 22. 11. – seminář Krajina spojuje v Táboře
• dvě jednání partnerů projektu
• prezentace projektu na jednání mikroregionů a MAS – Česká Kanada 25. 4., Dačicko 29. 4.
• semináře ve spolupráci s Natur im Garten – 25. 3. Ekologická péče o hřbitovy Röschitz, 

2.  10. Ekologická péče o sportovní hřiště Kirchberg am Walde – především pro obecní
zaměstnance údržby zeleně

• semináře KS NS MAS JčK – pouze honoráře odborníků – dle jimi naplánovaných akcí 
a rozpočtu projektu

foto: Ukázková přírodní zahrada Lipky U řeky

5. Publikační činnost a propagace



• tisk kalendáře na roky 2020 – 2021 v počtu 2000 ks
• příručka Moje přírodní zahrada – postupně pracujeme na korekturách příručky, plán dotisku

zima 2020/21
• aktualizujeme webové stránky spolku http://prirodnizahrada.eu/
• 4x  ročně  zasíláme  registrovaným  zájemcům  newsletter  se  zahradnickými  tipy  a

pozvánkami na naše akce

6. Mezinárodní spolupráce a spolupráce s partnery

• Pokračujeme  ve  spolupráci  v  rámci  členství  v  European  Garden  Association  (EGA)  s
ročním členským příspěvkem 900 EUR. Předsednictvo se sešlo 4. 4. v Tullnu a 11. 10.
prostřednictvím videokonference.

• 18.-19. 11. účast na valné hromadě a na vyhlášení soutěže „European award for ecological
gardening 2019“

• 20. 11. účast na odborné konferenci Fachtage Ökologische Pflege, Langenlois
• 25. 1. se konala schůzka licenčních partnerů projektu v Praze (Přírodní zahrada z.s., Lipka,

Chaloupky, ZO ČSOP Veronica, Centrum Cassopeia, ENVIC, Krajina a zahrada)

7. Jednání a stav orgánů

Rada spolku Přírodní zahrada z.s. fungovala v roce 2019 ve složení: Ing. Martin Charvát 
-  předseda,  Ing.  Martina  Petrová  – místopředsedkyně, Iveta  Machátová  –  členka,  Ing.  Dana
Křivánková – členka, Jan Nussbauer - člen. Rada se v roce 2019 sešla 21. 11.
 
Revizní  komise  spolku  Přírodní  zahrada  z.s.  fungovala  v  roce  2019  ve  složení:  Jana
Bochníčková a Jitka Machová. Komise se sešla 26. 9. 2019 (ke kontrole hospodaření roku 2018)
a ke kontrole hospodaření roku 2019 dne 14. 7. 2020.
 

http://prirodnizahrada.eu/


Valná hromada spolku Přírodní zahrada z.s. se sešla 23. 11. v Táboře. Na valné hromadě bylo
přijato prohlášení předsedy spolku Martina Charváta o odstoupení z funkce předsedy spolku a
novou předsedkyní spolku byla zvolena Martina Petrová.

8. Hospodaření spolku

Výsledovka spolku v roce 2019 (v příloze) a její analýza

Hospodářský  výsledek  byl  v roce  2019  kladný. Výnosy  činily 1.634.626,60 Kč, náklady  činily
1.612.008,02,  hospodářský výsledek roku 2019 je zisk ve výši  22.618,58 Kč.  Daňové přiznání
k dani z příjmů právnických osob bylo podáno. Výsledkem je daňový základ ve výši 28.422,- Kč.
Bylo možné využít odpočitatelnou položku pro neziskové organizace (maximum je 300.000,- Kč) a
neplatit tudíž žádnou daň.

Celkové výnosy v roce 2019 ve výši 1.634.626,60 byly tvořeny kromě členských příspěvků 
ve výši 26.250,- Kč následujícími příjmy: 

• Tržby z prodeje služeb - certifikace přírodních zahrad – 24.964,- Kč;

• Tržby z prodeje služeb – ostatní – spoluúčast partnerů na členském poplatku EGA a účastnické
poplatky na akcích a přefakturace služeb (ubytování, stravování apod.) účastníkům – 158.711,-
Kč;

• Tržby za prodané zboží – především plakety, dále příručka Moje přírodní zahrada, brožurka 
100 nejlepších tipů pro zahradu, ale také drobné příjmy za přeprodej dalších brožur – 
129.360,20 Kč;

• Úroky – 3,26 Kč;

• Kursové zisky – 3.591,38 Kč;

• Jiné ostatní výnosy - přeplatky – 635,- Kč;

• Přijaté finanční dary od společnosti dm – 135.000,- Kč;

• Dotace: očekávané dotace na pokrytí nákladů projektu 9 EDUGARD a projektu 11 Klimatická 
zeleň ve výši 1.156.111,76 Kč

Celkové náklady v roce 2019 ve výši 1.612.008,02 Kč byly tvořeny následujícími položkami: 

• náklady na spotřebu materiálu ve výši 148.421,88 Kč (z toho kancelářské potřeby 16.257,98 
Kč a další spotřební materiál 9.730,- Kč a poměrné náklady na prodané plakety, příručky a 
brožurky a další publikace 122.433,90 Kč);

• osobní náklady 736.458,- Kč, z toho mzdové náklady (tj. hrubé mzdy) 565.172,- Kč, zákonné 
sociální pojištění a zákonné zdravotní pojištění 171.286,- Kč (tj. platby OSSZ a ZP za 
organizaci); 

• cestovné zaměstnanců 56.419,34 Kč;

• náklady na autobusovou dopravu při akcích 83.943,- Kč;

• ostatní služby – repre většinou hrazeno z projektu – občerstvení na akcích 127,- 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.) 432.867,49 Kč;

• reklamní služby (propagace v knize Holzera) 2.420,- Kč;



• poštovné 12.274,- Kč;

• vedení účetnictví a mzdové agendy 24.100,- Kč;

• nájemné kanceláře a služby ke kanceláři v roce 2019 ve výši 43.800,- Kč a krátkodobé nájmy 
při akcích 6.274,51 Kč;

• nedaňové náklady - členský poplatek v EGA – 23.487,- Kč;

• nákladové úroky (z úvěru k předfinancování projektu P9) 19.635,01 Kč;

• kursové ztráty 3.859,68 Kč;

• ostatní náklady (bankovní poplatky, povinné úrazové pojištění zaměstnanců, pojištění platební 
karty apod.) 17.921,11 Kč.

Rozvaha spolku v roce 2019 (v příloze) a její analýza

Aktiva spolku k 31. 12. 2019 měla hodnotu 1.596.742,74 Kč (stav k 1. 1. 2019 činil 1.126.524,83
Kč) a byla tvořena následujícími položkami: 

• materiál a zboží na skladě: 121.206,- Kč (stav k 1.1.2019: 18.193,90 Kč);

• finanční  prostředky:  24.853,25  Kč  (stav  k 1.1.2019:  206.782,92  Kč),  z toho  v pokladně
2.390,70  Kč  (respektive  1.440,-  Kč  a  37,05  EUR)  a  na  bankovních  účtech  22.462,55  Kč
(respektive 20.677,38 Kč a 69,57 EUR); 

• pohledávky  za  odběrateli:  2.272,-  Kč  (stav  k 1.1.2019:  55.542,37  Kč),  faktury  jsou  v tento
moment zaplacené, v ostatních pohledávkách stále visí 94,- Kč

• náklady příštích období: 232,32 Kč (stav k 1.1.2019: 0,- Kč);

• dohadné účty aktivní 1.448.179,17 Kč (stav k 1.1.2019: 846.002,64 Kč) – očekávané platby
dotace z projektů P9 a P11.

Pasiva spolku k 31. 12. 2019 o stejné hodnotě jako aktiva 1.596.742,74 Kč (stav k 1. 1. 2019
činil 1.126.524,83 Kč) byla tvořena následujícími položkami: 

• ostatní krátkodobé finanční výpomoci 850.000,- Kč (stav k 1.1.2019: 414.968,90 Kč);

• závazky vůči dodavatelům 33.756,32 Kč (stav k 1.1.2019: 3.022,- Kč); 

• přijaté  zálohy  53.160,33  Kč  (stav  k 1.1.2019:  38.838,86  Kč)  –  jedná  se  o  zálohu  na
kofinancování projektu P11 od Jihočeského kraje v příštích letech;

• závazky vůči  zaměstnancům a OSSZ a zdravotním pojišťovnám celkem 46.251,-  Kč  (stav
k 1.1.2019: 58.526,- Kč) – závazky jsou k dnešnímu dni uhrazeny; 

• zúčtování daní (tvořené závazkem vůči FÚ v souvislosti s výplatou mezd) ve výši 1.882,- Kč
(stav k 1.1.2019: 1.889,- Kč); 

• závazky vůči účastníkům spolku – půjčky od členů spolku na předfinancování projektů ve výši
258.512,- Kč (k 1.1.2019: 331.012,- Kč) – v roce 2019 byla slušná část uhrazena, ale opět
došlo k navýšení, ovšem pouze o menší částku;

• výnosy příštích  období  1.500,-  Kč  (stav  k 1.1.2019:  2.000,-  Kč)  – jedná se o  předplacené
členské příspěvky na příští roky;

• dále výsledek hospodaření za předchozí roky, tj.  neuhrazená ztráta za minulé roky ve výši
128.926,66 Kč a zisk za rok 2019 ve výši 22.618,58 Kč a

• dlouhodobý úvěr od Komerční banky na předfinancování projektu P9 ve výši 457.989,17 Kč
(stav  k 1.  1.  2019:  405.194,73  Kč)  (tj.  17.848,37  EUR,  které  byly  ke  konci  roku  aktuálně



čerpány,  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. 2019

Přírodní zahrada z.s. nemá k 31. 12. 2019 žádný hmotný investiční majetek (HIM) nad 40 tis. Kč,
má pouze drobný hmotný investiční majetek v hodnotě 76.658,48 Kč (nábytek, dva notebooky,
fotoaparát, multifunkční tiskárnu a externí harddisk).

Spolek má k 31. 12. 2019 zásoby v hodnotě 121.206 Kč, a to 976 ks kalendáře 2020-2021, 136 ks
plaket a další materiály na prodej od jiných vydavatelů v hodnotě 5.979,- Kč (vč. komiksu Ježek).

9. Finanční podpora

Aktivity spolku byly v roce 2019 spolufinancovány z těchto zdrojů:

• Evropský fond pro regionální  rozvoj –  spolek  je  v  letech 2017 –  2019 partnerem v
projektu Klimagrün/Klimatická zeleň ATCZ142 – podpora za celé projektové období činí 69
886,90 EUR

• Evropský fond pro regionální rozvoj – spolek je v období 2016 – 2019 partnerem v 
projektu Edugard ATCZ65 – podpora za celé projektové období činí 61 244 EUR

• Finanční dar od společnosti dm drogerie markt - 135 000 Kč 
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Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Aktiva
47 922,0038 251,1047 922,009 670,90Materiál na skladě 9 670,90112000

11x Materiál 47 922,00 9 670,90 47 922,0038 251,109 670,90

73 284,0064 761,0073 284,008 523,00Zboží na skladě a v prodejnách 8 523,00132000
13x Zboží 73 284,00 8 523,00 73 284,0064 761,008 523,00

18 193,90 103 012,10 121 206,0018 193,90121 206,001xx

1 440,00-3 922,00112 030,005 362,00Pokladna 115 952,00211100
950,70490,227 373,62460,48PokladnaEUR 6 883,40211200

21x Peněžní prostředky v pokladně 119 403,62 122 835,40 2 390,70-3 431,785 822,48

12 992,48-4 396,031 623 640,7517 388,51Účty v bankách KB2: 43-7629110217 1 628 036,78221300
105,590,020,02105,57Účty v bankách ČSOB 246076988 0,00221400

7 497,584 008,6625 250,663 488,92Účty v bankách ČSO2: 246077462 21 242,00221500
0,000,000,000,00Účty v bankách KB3:107-4218890227 0,00221600
81,73-24 997,422,5825 079,15Účty v bankách KB4:107-8468920247 25 000,00221700

1 785,17-153 116,121 013 669,12154 901,29Účty v bankách KB5:115-5649480267 1 166 785,24221800
22x Peněžní prostředky na účtech 2 662 563,13 2 841 064,02 22 462,55-178 500,89200 963,44

0,000,00714 648,250,00Peníze na cestě 714 648,25261000
26x Převody mezi finančními účty 714 648,25 714 648,25 0,000,000,00

206 785,92 -181 932,67 24 853,253 678 547,673 496 615,002xx

2 178,00-14 833,37253 258,0017 011,37Odběratelé 268 091,37311000
0,00-232,00642,00232,00Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 874,00314000
94,00-38 205,001 206 482,8038 299,00Ostatní pohledávky 1 244 687,80315000

31x Pohledávky 1 460 382,80 1 513 653,17 2 272,00-53 270,3755 542,37

0,000,002 365,260,00Pohledávky za zaměstnanci 2 365,26335000
33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 2 365,26 2 365,26 0,000,000,00

232,32232,32232,320,00Náklady příštích období 0,00381000
1 448 179,17602 176,531 448 179,17846 002,64Dohadné účty aktivní 846 002,64388000

38x Přechodné účty aktiv a pasiv 1 448 411,49 846 002,64 1 448 411,49602 408,85846 002,64

901 545,01 549 138,48 1 450 683,492 362 021,072 911 159,553xx

Aktiva celkem 1 126 524,83 1 596 742,74470 217,916 058 762,646 528 980,55

Pasiva
850 000,00435 031,100,00414 968,90Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 435 031,10249000

24x Jiné krátkodobé finanční výpomoci 0,00 435 031,10 850 000,00435 031,10414 968,90

414 968,90 435 031,10 850 000,00435 031,100,002xx

33 756,3230 734,32754 790,773 022,00Dodavatelé 785 525,09321000
53 160,3314 321,4777 599,4338 838,86Přijaté zálohy 91 920,90324000

0,000,0046 713,000,00Ostatní závazky 46 713,00325000
32x Závazky 879 103,20 924 158,99 86 916,6545 055,7941 860,86

33 291,00-5 616,00574 658,0038 907,00Zaměstnanci 569 042,00331000
12 201,00-1 090,00159 762,0013 291,00OSSZ 158 672,00336100
5 263,00-435,0072 853,005 698,00VZP 72 418,00336210
-4 504,00-5 134,005 134,00630,00ZP 0,00336290

33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 812 407,00 800 132,00 46 251,00-12 275,0058 526,00

1 882,00495,0021 627,001 387,00Ostatní přímé daně - zálohová daň 22 122,00342100
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Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

0,00-502,009 346,00502,00Ostatní přímé daně - srážková daň 8 844,00342200
34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 30 973,00 30 966,00 1 882,00-7,001 889,00

258 512,00-72 500,0077 500,00331 012,00Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 5 000,00368000
36x Závazky ke společnosti a závazky z upsaných nesplacených cen. papírů a vkladů 77 500,00 5 000,00 258 512,00-72 500,00331 012,00

1 500,00-500,00500,002 000,00Výnosy příštích období 0,00384000
38x Přechodné účty aktiv a pasiv 500,00 0,00 1 500,00-500,002 000,00

435 287,86 -40 226,21 395 061,651 760 256,991 800 483,203xx

0,00-33 451,7633 451,7633 451,76Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00931000
-128 926,6633 451,760,00-162 378,42Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 33 451,76932000

93x Výsledek hospodaření 33 451,76 33 451,76 -128 926,660,00-128 926,66

457 989,1752 794,44482 414,72405 194,73Dlouhodobé úvěry 535 209,16951000
95x Dlouhodobé úvěry a závazky 482 414,72 535 209,16 457 989,1752 794,44405 194,73

276 268,07 52 794,44 329 062,51568 660,92515 866,489xx

Pasiva celkem 1 126 524,83 1 574 124,16447 599,332 763 949,012 316 349,68

22 618,58Hospodářský zisk celkem
22 618,58Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2019, Datum <= 31.12.2019
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Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Náklady
501100 16 257,9816 257,9816 257,980,00Spotřeba materiálu kancelářský 0,00
501200 9 730,009 730,009 730,000,00Spotřeba materiálu provozní 0,00
504000 122 433,90122 433,90243 639,900,00Prodané zboží 121 206,00
50x Spotřebované nákupy 269 627,88 121 206,00 148 421,88148 421,880,00

512000 56 419,3456 419,3456 419,340,00Náklady na cestovné 0,00
513000 127,00127,00127,000,00Náklady na reprezentaci 0,00
518000 7 400,007 400,007 400,000,00Ostatní služby 0,00
518005 83 943,0083 943,0083 943,000,00Doprava 0,00
518050 109 465,72109 465,72109 465,720,00Ostatní služby - repre hrazeno z projektu 0,00
518100 314 335,77314 335,77314 335,770,00Ostatní služby - náklady aktivit 0,00
518200 12 274,0012 274,0012 274,000,00Poštovné 0,00
518400 24 100,0024 100,0024 100,000,00Poradenství 0,00
518500 2 420,002 420,002 420,000,00Reklamní služby 0,00
518600 50 074,5150 074,5150 074,510,00Nájemné 0,00
518800 1 666,001 666,001 666,000,00Ostatní služby 0,00
518900 23 487,0023 487,0023 487,000,00Ostatní služby nedaňové 0,00
51x Služby 685 712,34 0,00 685 712,34685 712,340,00

521000 565 172,00565 172,00565 172,000,00Mzdové náklady 0,00
524100 125 810,00125 810,00125 810,000,00OSSZ 0,00
524200 45 476,0045 476,0045 476,000,00ZP 0,00
52x Osobní náklady 736 458,00 0,00 736 458,00736 458,000,00

544000 19 635,0119 635,0119 635,010,00Nákladové úroky 0,00
545000 3 859,683 859,683 859,680,00Kursové ztráty 0,00
549000 17 921,1117 921,1117 921,110,00Jiné ostatní náklady 0,00
54x Ostatní náklady 41 415,80 0,00 41 415,8041 415,800,00

0,00 1 733 214,02 121 206,00 1 612 008,021 612 008,02Náklady celkem

Výnosy
602100 24 964,0024 964,000,000,00Tržby z prodeje služeb-certifikace 24 964,00
602800 158 711,00158 711,0050,000,00Tržby z prodeje služeb - ostatní 158 761,00
604000 129 360,20129 360,200,000,00Tržby za prodané zboží 129 360,20
60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 50,00 313 085,20 313 035,20313 035,200,00

644000 3,263,260,000,00Výnosové úroky 3,26
645000 3 591,383 591,380,000,00Kursové zisky 3 591,38
649200 635,00635,000,000,00Jiné ostatní výnosy - přeplatky 635,00
64x Ostatní výnosy 0,00 4 229,64 4 229,644 229,640,00

682100 135 000,00135 000,000,000,00Přijaté příspěvky (dary) 135 000,00
682900 398 394,83398 394,83427 610,730,00Přijaté příspěvky P9 826 005,56
682901 757 716,93757 716,93418 391,910,00Přijaté příspěvky P11 1 176 108,84
684000 26 250,0026 250,000,000,00Přijaté členské příspěvky 26 250,00
68x Přijaté příspěvky 846 002,64 2 163 364,40 1 317 361,761 317 361,760,00

0,00 846 052,64 2 480 679,24 1 634 626,601 634 626,60Výnosy celkem

22 618,58Hospodářský zisk celkem
22 618,58Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2019, Datum <= 31.12.2019


