
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 
 

                                                                                           



1. O nás 
 
Spolek Přírodní zahrada z.s. vznikl v roce 2006 jako 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. 2021 celkem 58 členů, mezi nimiž jsou fyzické i 
právnické osoby – odborníci či zástupci zahradnických firem i soukromé osoby z řad 
laické veřejnosti. 
 
 

2. Celkový přehled aktivit 
 
Rok 2021 již nebyl tolik poznamenán proticovidovými opatřeními a bylo tedy možné již 
realizovat prezenční akce a exkurze i do zahraničí. 
Nadále rozvíjíme své aktivity směrem v ekologické péči o veřejnou zeleň v reakci na 
změnu klimatu. 
Díky novým projektům jsme v této oblasti navázali spolupráci s německým partnerem 
Gemeide Hohe Börde nedaleko Magdeburgu ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. 
V rámci malého přeshraničního projektu jsme propojili bylinkové obce Mutišov a 
Karlstein an der Thaya. 
Realizovali jsme i přeshraniční projekt s naším ústředním partnerem, organizací Natur im 
Garten z Tullnu. 
Díky podpoře v rámci výzvy Pilíře EVVO ze SFŽP ČR se více budeme věnovat především 
soukromým přírodním zahradám a jejich využití pro výukové programy pro děti. 

 
 
3. Síť přírodních zahrad 
 
První přírodní zahrady byly v České republice certifikovány v roce 2010 a daly základ 
vzniku nyní již rozsáhlé sítě přírodních zahrad. 
Certifikace zahrad probíhá ve dvou úrovních. Nejvíce zahrad získá tzv. malého ježka, 
plaketu Přírodní zahrada. Vybrané a opravdu inspirativní zahrady získají tzv. velkého 
ježka, plaketu Ukázková přírodní zahrada.  



V průběhu roku 2021 jsme ve spolupráci s partnery projektu v dalších regionech vydali 78 
certifikátů Přírodní zahrada a 12 certifikátů Ukázková přírodní zahrada. Ke konci roku 
2021 
evidujeme v celé ČR 676 certifikovaných zahrad, z toho 549 přírodních zahrad (malý 
ježek)  
a 127 Ukázkových přírodních zahrad (velký ježek). 

 

 

Partnerské organizace 
 
Spolek je ústředním koordinátorem hnutí přírodních zahrad pro ČR a koordinátorem 
certifikací pro Jihočeský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický 
kraj. 
 
Spolupracujeme s dalšími organizacemi, které mají oprávnění poskytovat poradenství 
pro přírodní zahradničení a certifikovat přírodní zahrady v dalších krajích. 
 
 

 ČSOP Veronica, Dům ochránců 
přírody 
Panská 9, 602 00 Brno 
542 422 750 
veronica@veronica.cz 
www.veronica.cz 
 

Jihomoravský, 
Zlínský, Olomoucký 
a Moravskoslezský 
kraj 

mailto:veronica@veronica.cz
http://www.veronica.cz/


 Lipka – školské zařízení pro 
environmentální vzdělávání Brno, 
příspěvková organizace 
Dana Křivánková 
Kamenná 20, 639 00 Brno 
737 274 242 
dana.krivankova@lipka.cz 
www.lipka.cz 
 

Poradenství  
a certifikace 
školních zahrad  
v Jihomoravském, 
Olomouckém a 
Moravskoslezském 
kraji 
 

 

Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská 
škola 
Iveta Machátová 
Široká 387, 588 32 Brtnice 
567 216 881, 731 440 922 
iveta.machatova@chaloupky.cz 
www.chaloupky.cz 

Poradenství  
a certifikace  
pro Kraj Vysočina 

 

 Barevná krajina, z.s. 
Věra Dvořáková 
Myslovice 16, 339 01 Klatovy 
604 859 186 
vevaro@seznam.cz 
https://barevnakrajina.webnode.cz 

 

Poradenství  
a certifikace  
pro Plzeňský kraj 
 

 MAS Dolnobřežansko, o.p.s 
Hana Barboříková 
Pražská 636, 25241 Dolní Břežany 
603 402 742 
Barborikova@mas-
dolnobrezansko.cz 
www.mas-dolnobrezansko.cz 

 

Poradenství  
a certifikace  
pro Prahu a 
Středočeský kraj 
 

 Centrum environmentální a 
globální výchovy Cassiopeia 
Jizerská 4, 370 11  České 
Budějovice 
725 515 994 
info@cegv-cassiopeia.cz 
www.cegv-cassiopeia.cz 

 

Semináře na téma 
přírodního 
zahradničení  
v souvislosti se 
školními zahradami 
pro Jihočeský kraj 
 

 Centrum environmentálnych 
aktivít – CEA 
Richard Medal 
Mierové námestie 29, 911 01 
Trenčín 
+421 32 6400 400, 
+421 908 771 443 
prirodnazahrada@gmail.com 
www.cea.sk 
 

Poradenství  
k tématu přírodního 
zahradničení na 
Slovensku 
 

 

mailto:dana.krivankova@lipka.cz
http://www.lipka.cz/
mailto:iveta.machatova@chaloupky.cz
http://www.chaloupky.cz/
mailto:vevaro@seznam.cz
https://barevnakrajina.webnode.cz/
mailto:Barborikova@mas-dolnobrezansko.cz
mailto:Barborikova@mas-dolnobrezansko.cz
http://www.mas-dolnobrezansko.cz/
mailto:info@cegv-cassiopeia.cz
http://www.cegv-cassiopeia.cz/
mailto:prirodnazahrada@gmail.co
http://www.cea.sk/


 
4. Semináře, exkurze  
 

akce termín účastníků 
Bylinkové putování z jihočeského Mutišova do 
rakouského bylinkového centra Karlsteinu nad Dyjí 

19.6.2021 18 účastníků 

Bylinková pouť z Karlsteinu do Mutišova s 
poznáváním bylinek, mší usmíření v místní kapli a 
exkurzí po Bylinkové obci Mutišov 

7.8.2021  

 

9 účastníků 

Školení pro poradce pro ekologický design a péči  
o veřejnou zeleň – Tulln (prohlídka zahrad Tulln a 
trvalkových výsadeb ve městě), ukázka a trénink 
poradenství při certifikaci obcí, přednášky - 
rostlinné pesticidy, živočichové v zahradě a ve 
veřejné zeleni 

19.-21.7. 2021 16 účastníků 

Seminář s exkurzemi k ekologickému designu a 
údržbě veřejné zeleně v německém Bebertalu a 
jeho okolí 

29.6.-1.7.2021 26 účastníků 
– 10 CZ a 16 
DE 

Bylinkový seminář ČR – komentovaná procházka 
obcí, praktické ukázky užití bylin při léčbě i 
v kuchyni, Mutišov 

25.9.2021  14 účastníků 

Ekologická péče o veřejnou zeleň – seminář a 
exkurze – Průhonice, Český Krumlov, Strakonice 

18.- 20.10.2021 28 účastníků 
z CZ a 9 z DE 

 

 
 
 
 
5. Informační a publikační činnost  
 
Největším publikačním počinem byl dotisk příručky Moje přírodní zahrada – příručka 
zahradního vědění v nákladu 1 300 ks.  
I přes vytíženost tiskárny a boj s nedostatkem papíru se podařilo vytisknout první várku 
před koncem roku 2021 a mnozí tak mohli nadělit sobě či blízkým krásný a praktický 



dárek. Publikace má 232 
celobarevných stran formátu A4 se 
spoustou fotografií a nákresů. 
Obsahuje nejen základní principy a 
postupy pro úplné začátečníky, ale i 
méně známá fakta pro odbornou 
veřejnost.  
Druhé vydání nově obsahuje rejstřík 
českých, latinských a slovenských 
botanických názvů. 
 
 
Projekt Bylinky spojují  
- letáček Bylinky na balkóně a terase 
a jejich použití v kuchyni; 7 500 ks 
 
Projekt Obce pro přírodu a ochranu 
klimatu  
- leták Obec přírodní zahrada; 5000 
ks 
- certifikát Obec přírodní zahrada 
- plaketa Obec přírodní zahrada 
- Newsletter – 4x ročně, elektronická 
rozesílka  
 

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 9.3., 14.9. a 7.12. 2021 online. 

● Valná hromada zasedala 14. 1. 2021 online a 5.10. 2021 v Überlingenu v Německu 
prezenčně. 

● 6.4. a 1. 12. 2021 se konala on-line setkání licenčních partnerů projektu Přírodní 
zahrada v ČR. 

 

7. Tým a orgány spolku  

 

Tým spolku: 

Ing. Martina Petrová, předsedkyně, projektová pracovnice 
Martina Fišerová, kancelář, projektová pracovnice (do 31.8.2021) 
Marcela Smolíková, kancelář, projektová pracovnice (od 1.9.2021) 



Iveta Machátová, kancelář, externí projektová pracovnice (od 1.9.2021) 

 

Rada spolku  

pracovala v roce 2021 ve složení: Martina Petrová – předsedkyně, Iveta Machátová – 
členka, Dana Křivánková – členka, Jan Nussbauer - člen, Martin Charvát - člen.  

Rada se v roce 2021 sešla 4.3., 29.4 a 30.-31.8. 

  

Revizní komise spolku  

pracovala v roce 2021 ve složení: Jana Bochníčková a Jitka Machová.  

Komise se sešla ke kontrole hospodaření roku 2020 dne 8. 6. 2021 v Jindřichově Hradci. 

  

Valná hromada spolku Přírodní zahrada z.s. se sešla 26.6.2021 on-line.  

 
 

8. Hospodaření spolku 

Hospodářský výsledek byl v roce 2021 kladný. Výnosy činily 1.300.197,11 Kč, náklady činily 
1.285.357,48, hospodářský výsledek roku 2021 je zisk ve výši 14.839,63 Kč. 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob bylo podáno. Výsledkem je nulový 
daňový základ. Nebylo tedy nutné platit žádnou daň. 

 

Výsledovka spolku v roce 2021 (v příloze) a její analýza 

Celkové výnosy v roce 2021 ve výši 1.300.197,11 byly tvořeny kromě členských 
příspěvků ve výši 31. 500,- Kč následujícími příjmy: 

● Tržby z prodeje služeb - certifikace a poradenství pro přírodní zahrady, organizace 
akcí (pro Hohe Börde) – 107.944,46 Kč; 

● Tržby z prodeje služeb – ostatní – spoluúčast partnerů na členském poplatku EGA 
a přefakturace služeb (ubytování, stravování apod.) účastníkům – 65.822,79 Kč; 

● Tržby za prodané zboží – především plakety, příručka Moje přírodní zahrada a dále 
drobné příjmy za přeprodej dalších brožur – 146.354,- Kč; 

● Úroky – 0,02 Kč; 
● Kurzové zisky – 5.456,63 Kč; 
● Účastnické poplatky při akcích – 195.730,- Kč; 
● Přijaté finanční dary od soukromých osob – 4.550,- Kč; 
● Dotace: přijaté a očekávané dotace na pokrytí nákladů projektu 11 Klimatická zeleň, 

projektu 13 Bylinky spojují, projektu 14 Městská zeleň, projektu 15 Obce pro přírodu 



a ochranu klimatu, projektu 16 Obce společně pro přírodu a ochranu klimatu a 
projektu 17  Otevření zahrad dětem v celkové výši 742.839,21 Kč. 

Celkové náklady v roce 2021 ve výši 1.285.357,48 Kč byly tvořeny následujícími 
položkami: 

● náklady na spotřebu materiálu ve výši 172.480,23 Kč (z toho kancelářské potřeby 
4.939,99 Kč a poměrné náklady na prodané plakety, kalendáře a brožurky a další 
publikace a na výrobu propagačních materiálů k šíření zdarma 167.540,24 Kč); 

● osobní náklady 358.965,- Kč, z toho mzdové náklady (tj. hrubé mzdy) 275.310,- Kč, 
zákonné sociální pojištění a zákonné zdravotní pojištění 83.655,- Kč (tj. platby 
OSSZ a ZP za organizaci); 

● cestovné zaměstnanců 29.416,58 Kč; 
● ostatní služby – repre většinou hrazeno z projektu – ubytování a občerstvení na 

akcích 142.691,19 Kč; 
● ostatní služby – náklady aktivit - projektů a akcí - externí náklady pro realizaci akcí 

a aktivit (tiskové náklady a licence pro mapy, propagace, lektoři, pronájmy, 
tlumočení, internet, poradenství, vstupné při exkurzích, služby pro certifikace a 
poradenství na zahradách, doprava při exkurzích atd.) 428.937,10 Kč; 

● poštovné 7.240,- Kč; 
● vedení účetnictví a mzdové agendy 26.200,- Kč; 
● nájemné kanceláře a služby ke kanceláři v roce 2021 ve výši 44.175,- Kč a 

krátkodobé nájmy při akcích (vč. tlumočnické techniky) 12.260,- Kč; 
● ostatní služby (tisk certifikátů apod.) 2.650,- Kč; 
● nedaňové náklady - členský poplatek v EGA – 23.179,50 Kč; 
● nákladové úroky (z úvěru k předfinancování projektů P11, P13 a P14) 4.627,78 Kč; 
● kurzové ztráty 12.069,60 Kč; 
● ostatní náklady (bankovní poplatky, povinné úrazové pojištění zaměstnanců, 

pojištění platební karty apod.) 20.465,50 Kč. 

 

Rozvaha spolku v roce 2021 (v příloze) a její analýza 

Aktiva sdružení k 31.12.2021 měla hodnotu 1.323.470,81 Kč (stav k 1.1.2021 činil 
992.988,98 Kč) a byla tvořena následujícími položkami: 

● materiál a zboží na skladě: 96.821,03 Kč (stav k 1.1.2021: 192.178,83 Kč); 
● finanční prostředky: 251.404,52 Kč (stav k 1.1.2021: 10.382,35 Kč), z toho v 

pokladně 9. 188,67 Kč (respektive 6.111,- Kč a 123,80 EUR) a na bankovních účtech 
242.215,85 Kč (respektive 96.328,67 Kč a 5.868,35 EUR); 

● pohledávky za odběrateli: 60.561,- Kč (stav k 1.1.2021: 0,- Kč); 
● poskytnuté provozní zálohy: 87.661,54 Kč (stav k 1.1.2021: 0,- Kč); 
● náklady příštích období: 7.589,13 Kč (stav k 1.1.2021: 232,32 Kč); 
● dohadné účty aktivní 790.195,48 Kč (stav k 1.1.2021: 790.195,48 Kč) – očekávané 

platby dotace z projektů P11, P13, P14, P16 a P17. 

  



Pasiva podniku k 31.12.2021 o stejné hodnotě jako aktiva 1.323.470,81 Kč (stav k 
1.1.2021 činil 992.988,98 Kč) byla tvořena následujícími položkami: 

● závazky vůči dodavatelům 45.560,09 Kč (stav k 1.1.2021: 8.698,65 Kč); 
● přijaté zálohy 79.281,47 Kč (stav k 1.1.2021: 2.821,50 Kč) – jedná se o zálohu na 

kofinancování projektu P11 od Jihočeského kraje a P16 od Česko-německého 
fondu budoucnosti, které budou zúčtovány po schválení vyúčtování v roce 2022; 

● ostatní závazky 114,- Kč (stav k 1.1.202 1: 0,- Kč); 
● závazky vůči zaměstnancům a OSSZ a zdravotním pojišťovnám celkem 17.934,- Kč 

(stav k 1.1.2021: 34.833,- Kč) – závazky jsou k dnešnímu dni uhrazeny; 
● zúčtování daní (tvořené pohledávkou vůči FÚ v souvislosti s výplatou mezd) ve výši 

-10.703,- Kč (stav k 1.1.2021: 48,- Kč); 
● závazky vůči účastníkům spolku – půjčky od členů spolku na předfinancování 

projektů ve výši 258.512,- Kč (k 1.1.2021: 288.512,- Kč); 
● výdaje příštích období 26.200,- Kč (stav k 1.1.2021: 25.300,- Kč) – jedná se o fakturu 

za vedení účetnictví v roce 2021, která byla vystavena a uhrazena v roce 2022; 
● výnosy příštích období 1.500,- Kč (stav k 1.1.2021: 1.000,- Kč) – jedná se o 

předplacené členské příspěvky na příští roky; 
● dále výsledek hospodaření za předchozí roky, tj. neuhrazená ztráta za minulé roky 

ve výši 94.747,88 Kč a zisk za rok 2021 ve výši 14.839,63 Kč a 
● dlouhodobé úvěry od Komerční banky na předfinancování projektů P11, P13 a P14 

ve výši 407.287,25 Kč (stav k 1.1.2021: 345.211,53 Kč) (tj. 16.072,90 EUR, které byly 
ke konci roku aktuálně čerpány, celkový rámec, který byl, resp. u projektů P13 a P14 
ještě je k dispozici při realizaci projektu, činil téměř 60.000,- EUR.); 

● ostatní dlouhodobé závazky – jedná se o bezúročnou návratnou finanční výpomoc 
Jihočeského kraje na předfinancování projektu P11 Klimatická zeleň – ke konci roku 
zbývá splatit 177.693,25 Kč (k 1.1.2021: 381.312,18 Kč). 

 

 

9. Projekty, finanční podpora 

 
BYLINKY SPOJUJÍ  
Účel projektu: Byliny a bylinná medicína, jakož i znalosti v této oblasti se v našem 
příhraničním regionu tradují již dlouhou dobu. V projektu “Bylinky spojují” jsme propojili 
regionální know-how.  
S naším partnerem máme dlouholeté zkušenosti v oblasti využívání bylin. Proběhnou 
společné bylinné výlety (exkurze a putování), dva semináře a dvoudenní bylinková 
konference. Jako podporu akcím a propagaci regionu vytiskneme informační a 
propagační letáky. 
Partner projektu: Pro Thayaland+, Waldkirchen an der Thaya 
Poskytovatel: Fond malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – 
Česká republika 
Realizace: 1. 8. 2020 - 31. 7. 2022 
Výše dotace: 19 969 EUR (519 194 Kč) 
Celkové náklady projektu: 23 493 EUR (610 818 Kč) 
 



MĚSTSKÁ ZELEŇ - TRVALKY A POPÍNAVKY, NOVÉ ROSTLINY PRO 
KLIMATICKOU ZMĚNU 
Účel projektu: Změny klimatu, období sucha a vlny veder se dotýkají především 
obyvatelstva  
v městských aglomeracích. V projektu se budou expertky a experti z Rakouska a Česka 
zabývat trvalkami, které snáší dobře horko a sucho, a to pro biografické regiony östliches 
Flach- und Hügelland (východní rovina a pahorkatina) i Český masiv, které spojují regiony 
realizace projektu Dolní a Horní Rakousko a Česko. Správný výběr popínavek, ve vztahu k 
městské zeleni, chladícímu efektu a lidskému zdraví. Na české straně se projekt zaměří 
dále i na navazující témata střešních zahrad ve městě a využití trvalek širokou veřejností. 
Workshopy s exkurzemi na téma trvalky a střešní zahrady. Český překlad informačních 
listů Trvalkové záhony, Trvalkové výsadby ve veřejné zeleni, Katalog dřevin a trvalek pro 
veřejnou zeleň a brožuru Začínáme s přírodní zahradou. 
Partner projektu: Natur im Garten, Tulln 
Poskytovatel: Fond malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – 
Česká republika 
Realizace: 1. 8. 2020 - 31. 8. 2022 
Výše dotace: 19 969 EUR (519 194 Kč) 
Celkové náklady projektu: 23 493 EUR (610 818 Kč) 
 
OBCE PRO PŘÍRODU A OCHRANU KLIMATU  
Účel projektu: Péče o veřejná prostranství podle principů přírodních zahrad výrazně 
zvyšuje jejich schopnost odolávat změnám v důsledku negativních ekologických faktorů. 
Projekt zaměřujeme na vzdělávání a poradenství pro obce a pracovníky pečující o veřejnou 
zeleň a na vyškolení poradců  
v oblasti poradenství obcím. V rámci propagace a práce s veřejností budou rozesílány 
informační newslettery, určené pro odbornou i širokou veřejnost. Byly rozeslány 4 
newslettery. 
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí 
Realizace: 1.1. 2021 - 31. 12. 2021 
Výše dotace: 212 500 Kč  
Celkové náklady projektu: 340 000 Kč  
 
OBCE SPOLEČNĚ PRO PŘÍRODU A OCHRANU KLIMATU 
Účel projektu: Projekt se zaměřuje na přenos know-how k tématu ekologické péče o 
veřejnou zeleň s ohledem na klimatické změny v souladu s tématem roku Budoucnost je 
teď – Jednejme udržitelně. 
Budou realizovány semináře a exkurze pro obce, především pro pracovníky pečující o 
veřejnou zeleň a zaměstnance příslušných odborů. Semináře budou obsahovat témata a 
konkrétní tipy týkající se veřejných ploch a životního prostředí v souvislosti se změnou 
klimatu a s ohledem na ně – např. co je to přírodní zahrada a jak přispívá k tvorbě 
příznivého mikroklimatu, vhodná opatření k zadržení dešťové vody a její efektivnější 
využití, listnaté stromy, ovocné stromy a bobulové keře, živé ploty z planých keřů jako 
malá klimatická zařízení, divoké porosty, mulčování, smíšená kultura k protierozní 
ochraně půdy. 
Partner projektu: Gemeide Hohe Börde, Německo 
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti 
Realizace: 1.4.2021 – 31.3.2022 
Výše dotace: 329 306 Kč 
Celkové náklady projektu: 681 655 Kč 
 



OTEVŘENÍ ZAHRAD DĚTEM ANEB NAJDI SI SVOU PŘÍRODNÍ ZAHRADU 
Účel projektu: V projektu využíváme síť certifikovaných přírodních zahrad, abychom 
otevřeli i soukromé zahrady školám a dětským skupinám. Majitelé zahrad se po 
proškolení stanou průvodci přírodními zahradami.  
Motivujeme majitele přírodních zahrad k využití zahrady jako prostoru pro vzdělávání, 
poznávání. Zároveň motivujeme školy, zejména ty, které nevlastní školní zahradu, k 
návštěvě soukromých přírodních zahrad. 
Účastníky, budoucí průvodce z řad majitelů zahrad, v projektu proškolíme v lektorských 
dovednostech, legislativě a PR a povedeme je k vytvoření vlastního vzdělávacího 
programu s využitím specifik vlastní zahrady a místních témat a souvislostí. Přestavíme 
dětem i veřejnosti cestu, jak např. zmírnit negativní dopady klimatických změn v malém – 
snadno, rychle a na malém prostoru zahrady. 
Poskytovatel: Statním fond životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra 
životního prostředí 
Realizace: 1.11.2021 do 30.4.2024 
Výše dotace: 1 311 205 Kč 
Celkové náklady projektu: 1 873 150 Kč 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

10. Poděkování a spolupráce 

Poděkování patří všem, kteří podporují myšlenku přírodních zahrad, ať již jsou to 
soukromé osoby, organizace, veřejné instituce, obce, firmy …. členové našeho spolku, 
majitelé přírodních a ukázkových přírodních zahrad….a určitě ještě mnozí další. 

Za dlouhodobou dobrou spolupráci děkujeme: 

Tiskárna RAIN s.r.o. 



Karel Ille - Ki-Vi Studio 

Smartemailing 

Jihočeský kraj 

Natur im Garten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodní zahrada, z.s. 

Klášterská 140/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

www.prirodnizazahrada.eu 

fb: Přírodní zahrada z.s. 
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Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Náklady
501000 35 155,6035 155,6035 155,600,00Spotřeba materiálu 0,00
501100 1 522,001 522,001 522,000,00Spotřeba materiálu kancelářský 0,00
501200 3 417,993 417,993 417,990,00Spotřeba materiálu provozní 0,00
501300 72 182,4472 182,4472 182,440,00Spotřeba materiálu reklamní předměty 0,00
504000 60 202,2060 202,20157 023,230,00Prodané zboží 96 821,03
50x Spotřebované nákupy 269 301,26 96 821,03 172 480,23172 480,230,00

512000 29 416,5829 416,5829 416,580,00Náklady na cestovné 0,00
518005 41 873,0041 873,0041 873,000,00Doprava 0,00
518050 142 691,19142 691,19142 691,190,00Ostatní služby - repre hrazeno z projektu 0,00
518100 387 064,10387 064,10393 459,270,00Ostatní služby - náklady aktivit 6 395,17
518200 7 240,007 240,007 240,000,00Poštovné 0,00
518400 26 200,0026 200,0026 200,000,00Poradenství 0,00
518600 56 435,0056 435,0056 435,000,00Nájemné 0,00
518800 2 650,002 650,002 650,000,00Ostatní služby 0,00
518900 23 179,5023 179,5023 179,500,00Ostatní služby nedaňové 0,00
51x Služby 723 144,54 6 395,17 716 749,37716 749,370,00

521000 275 310,00275 310,00275 310,000,00Mzdové náklady 0,00
524000 59 319,0059 319,0059 319,000,00Zákonné sociální pojištění 0,00
524100 17 856,0017 856,0017 856,000,00OSSZ 0,00
524200 6 480,006 480,006 480,000,00ZP 0,00
52x Osobní náklady 358 965,00 0,00 358 965,00358 965,000,00

544000 4 627,784 627,784 627,780,00Nákladové úroky 0,00
545000 12 069,6012 069,6012 069,600,00Kursové ztráty 0,00
549000 19 950,4619 950,4619 950,460,00Jiné ostatní náklady 0,00
549200 515,04515,04515,040,00Jiné ostatní náklady Pojištění 0,00
54x Ostatní náklady 37 162,88 0,00 37 162,8837 162,880,00

0,00 1 388 573,68 103 216,20 1 285 357,481 285 357,48Náklady celkem

Výnosy
602100 79 351,0079 351,00500,000,00Tržby z prodeje služeb-certifikace 79 851,00
602200 28 593,4628 593,460,000,00Tržby z prodeje služeb-poradenství 28 593,46
602300 195 730,00195 730,000,000,00Tržby z prodeje služeb-účastnický poplatek 195 730,00
602800 65 822,7965 822,790,000,00Tržby z prodeje služeb - ostatní 65 822,79
604000 146 354,00146 354,000,000,00Tržby za prodané zboží 146 354,00
60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 500,00 516 351,25 515 851,25515 851,250,00

644000 0,020,020,000,00Výnosové úroky 0,02
645000 5 456,635 456,630,000,00Kursové zisky 5 456,63
64x Ostatní výnosy 0,00 5 456,65 5 456,655 456,650,00

682100 4 550,004 550,000,000,00Přijaté příspěvky (dary) 4 550,00
684000 31 500,0031 500,000,000,00Přijaté členské příspěvky 31 500,00
68x Přijaté příspěvky 0,00 36 050,00 36 050,0036 050,000,00

691100 212 500,00212 500,000,000,00Provozní dotace 212 500,00
691901 -42 501,89-42 501,89749 956,650,00Provozní dotace P11 707 454,76
691903 164 088,00164 088,0040 238,830,00Provozní dotace P13 204 326,83
691904 139 587,41139 587,410,000,00Provozní dotace P14 139 587,41
691906 202 561,77202 561,770,000,00Provozní dotace P16 202 561,77
691907 66 603,9266 603,920,000,00Provozní dotace P17 66 603,92
69x Provozní dotace 790 195,48 1 533 034,69 742 839,21742 839,210,00

0,00 790 695,48 2 090 892,59 1 300 197,111 300 197,11Výnosy celkem

14 839,63Hospodářský zisk celkem
14 839,63Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021
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Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Aktiva
0,00-35 155,600,0035 155,60Materiál na skladě 35 155,60112000

11x Materiál 0,00 35 155,60 0,00-35 155,6035 155,60

96 821,03-60 202,2096 821,03157 023,23Zboží na skladě a v prodejnách 157 023,23132000
13x Zboží 96 821,03 157 023,23 96 821,03-60 202,20157 023,23

192 178,83 -95 357,80 96 821,03192 178,8396 821,031xx

6 111,005 227,0033 255,00884,00Pokladna 28 028,00211100
3 077,672 890,8446 807,55186,83PokladnaEUR 43 916,71211200

21x Peněžní prostředky v pokladně 80 062,55 71 944,71 9 188,678 117,841 070,83

96 328,6789 688,261 487 539,206 640,41Účty v bankách KB2: 43-7629110217 1 397 850,94221300
0,00-105,610,00105,61Účty v bankách ČSOB 246076988 105,61221400
0,00-245,0330 550,00245,03Účty v bankách ČSO2: 246077462 30 795,03221500
0,000,000,000,00Účty v bankách KB3:107-4218890227 0,00221600
0,00-81,750,0281,75Účty v bankách KB4:107-8468920247 81,77221700

145 887,18143 648,46659 830,072 238,72Účty v bankách KB5:115-5649480267 516 181,61221800
22x Peněžní prostředky na účtech 2 177 919,29 1 945 014,96 242 215,85232 904,339 311,52

0,000,00202 429,140,00Peníze na cestě 202 429,14261000
26x Převody mezi finančními účty 202 429,14 202 429,14 0,000,000,00

10 382,35 241 022,17 251 404,522 219 388,812 460 410,982xx

60 561,0060 561,00534 788,790,00Odběratelé 474 227,79311000
87 661,5487 661,5487 661,540,00Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 0,00314000

0,000,001 273 281,210,00Ostatní pohledávky 1 273 281,21315000
31x Pohledávky 1 895 731,54 1 747 509,00 148 222,54148 222,540,00

0,000,002 288,700,00Pohledávky za zaměstnanci 2 288,70335000
33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 2 288,70 2 288,70 0,000,000,00

7 589,137 356,818 104,17232,32Náklady příštích období 747,36381000
819 433,5929 238,11819 433,59790 195,48Dohadné účty aktivní 790 195,48388000

38x Přechodné účty aktiv a pasiv 827 537,76 790 942,84 827 022,7236 594,92790 427,80

0,000,0050 000,000,00Vnitřní zúčtování 50 000,00395000
39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 50 000,00 50 000,00 0,000,000,00

790 427,80 184 817,46 975 245,262 590 740,542 775 558,003xx

Aktiva celkem 992 988,98 1 323 470,81330 481,835 002 308,185 332 790,01

Pasiva
45 560,0936 861,44753 752,158 698,65Dodavatelé 790 613,59321000
79 281,4776 459,97123 540,032 821,50Přijaté zálohy 200 000,00324000

114,00114,0067 556,180,00Ostatní závazky 67 670,18325000
32x Závazky 944 848,36 1 058 283,77 124 955,56113 435,4111 520,15

13 902,00-9 151,00297 792,0023 053,00Zaměstnanci 288 641,00331000
2 817,00-5 413,0082 884,008 230,00OSSZ 77 471,00336100
1 215,00-2 335,0035 889,003 550,00VZP 33 554,00336210

33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 416 565,00 399 666,00 17 934,00-16 899,0034 833,00

1 350,001 009,003 041,00341,00Ostatní přímé daně - zálohová daň 4 050,00342100
1 278,001 278,002 893,000,00Ostatní přímé daně - srážková daň 4 171,00342200

-13 331,00-13 038,0013 331,00-293,00Ostatní přímé daně přeplatek 293,00342900
34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 19 265,00 8 514,00 -10 703,00-10 751,0048,00

258 512,00-30 000,00100 000,00288 512,00Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 70 000,00368000
36x Závazky ke společnosti a závazky z upsaných nesplacených cen. papírů a vkladů 100 000,00 70 000,00 258 512,00-30 000,00288 512,00

26 200,00900,0025 300,0025 300,00Výdaje příštích období 26 200,00383000
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Název účtuČíslo 
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Koncový
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Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

1 500,00500,00500,001 000,00Výnosy příštích období 1 000,00384000
38x Přechodné účty aktiv a pasiv 25 800,00 27 200,00 27 700,001 400,0026 300,00

361 213,15 57 185,41 418 398,561 563 663,771 506 478,363xx

0,00-11 560,2011 560,2011 560,20Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00931000
-94 747,8811 560,200,00-106 308,08Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 11 560,20932000

93x Výsledek hospodaření 11 560,20 11 560,20 -94 747,880,00-94 747,88

407 287,2562 075,72186 814,45345 211,53Dlouhodobé úvěry KB 248 890,17951100
400 000,00400 000,000,000,00Dlouhodobé úvěry KB II 400 000,00951200
177 693,25-203 618,93203 618,93381 312,18Ostatní dlouhodobé závazky 0,00959000

95x Dlouhodobé úvěry a závazky 390 433,38 648 890,17 984 980,50258 456,79726 523,71

631 775,83 258 456,79 890 232,62660 450,37401 993,589xx

Pasiva celkem 992 988,98 1 308 631,18315 642,202 224 114,141 908 471,94

14 839,63Hospodářský zisk celkem
14 839,63Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021


