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Úvodem
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je ve svém čtyřicátém druhém roce života stále největším českým
sdružením zabývajícím se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí. Největším nejenom podle počtu
členů, ale především rozsahem práce, kterou naši členové a stále rostoucí okruh příznivců pro přírodu
vykonávají. Specifikem, kterým se odlišujeme od většiny obdobně zaměřených organizací, je, že působíme
plošně po celé České republice a svoji činnost provádíme především prostřednictvím dobrovolníků
v základních organizacích. I když i role našich profesionálů je rok od roku stále významnější. Spektrum
našich aktivit je tradičně velmi rozmanité, nicméně nejčastěji jde o péči o přírodně cenná území a výchovné
působení na veřejnost.
V období od X. Sněmu se nám podařilo kvalitativně i kvantitativně udržet naše tradiční národní programy,
kde zejména Národní síť záchranných stanic a hnutí pozemkových spolků jsou jedinečné v celé Evropě.
Velmi dobře s těmito programy koexistují i naše veřejné sbírky. Stále více se nám v poslední době daří
rozvíjet národní program Ochrana biodiverzity. Z něj úspěšně vyrostl nejdříve program Oživení starých
odrůd, posléze podobnou cestou začíná růst i program Tvorba regionálních lučních směsí a nově i program
Naše mokřady. I po rozdělení programu Ukliďme svět, ukliďme Česko se nám daří rozvíjet tradiční program
Ukliďme svět s významným dopadem na veřejnost. V roce 2019 jsme veřejnosti otevřeli již stou lokalitu
v rámci programu Blíž přírodě. A tento ojedinělý projekt ve spolupráci s naším generálním partnerem
NET4GAS úspěšně dál rozvíjíme. Vznikají i další aktivity ČSOP pro širokou veřejnost – programy Setkání
s přírodou či Víkend pro přírodu, rozvíjí se mohutně i Živá zahrada. V oblasti ekologické výchovy, osvěty a
vzdělávání se můžeme chlubit především našimi tradičními soutěžemi – Zlatým listem a Ekologickou
olympiádou.
Období od března 2020 i rok 2021 byl významně poznamenán pandemií způsobenou koronavirem SARSCoV-2 a opatřeními proti jejímu šíření. To mělo dopad i na mnohé aktivity ČSOP, jejichž organizátoři museli
pružně reagovat na aktuálně platná vládní opatření, např. dočasný zákaz či omezení hromadných akcí nebo
vzdělávacích aktivit. Některé i tradiční aktivity se tak v tomto roce přes veškerou snahu mohly konat pouze
v omezeném rozsahu, v náhradním termínu, nebo dokonce pouze v on-line prostředí. Velmi negativní
ekonomický i psychologický dopad měla opatření proti pandemii zejména na Ekocentra ČSOP, záchranné
stanice, mopíky a jiné naše subjekty, které se bez přímého kontaktu s veřejností neobejdou. Nicméně
i způsob překonání této krizové doby považujeme za úspěch.
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14 úspěchů ČSOP v tomto volebním období
1. Zvýšení počtu základních organizací ČSOP a počtu členů registrovaných při ÚVR
2. 25 000 příznivců, s kterými ČSOP pravidelně pracuje
3. 78 000 000 Kč poskytnutých ČSOP realizátorům ochranářských a ekovýchovných projektů z celé ČR
4. Dary ve výši 19 266 000 Kč obdržel ČSOP od více než 2 000 dárců
5. Zvýšení státní podpory programu Národní síť záchranných stanic na 17 000 000 Kč ročně
6. Rychlý rozvoj vícezdrojového financování aktivit v programu Ochrana biodiverzity vedoucí až k vzniku
nových celostátních programů Oživení starých odrůd, Tvorba regionálních lučních směsí a Naše mokřady
7. Otevření 100. lokality a další pokračování partnerství se společností NET4GAS, s.r.o. v programu Blíž
přírodě
8. Získání tří významných grantů z Norských fondů (Fondy EHP a Norska) o celkové výši 6,9 milionů Kč pro
terénní aktivity pozemkových spolků
9. Rozšíření spolupráce s Nadačním fondem Veolia v programech Naše mokřady a Ochrana biodiverzity
10. Získání nových partnerů ČSOP z komerční sféry: Nadační fond Sberbank CZ pro program Oživení starých
odrůd; Billa, s.r.o. pro Národní síť záchranných stanic a Ochranu biodiverzity; RB (Hygiene Home) Czech
Republic, s.r.o. pro Naše mokřady
11. Mezinárodní spolupráce při realizaci projektů Life a Erasmus+
12. ČSOP začal počínaje rokem 2020 vyhlašovat jednotlivé tematické roky
13. 31 Víkendů pro přírodu se uskutečnilo v roce 2021 v novém programu ČSOP
14. ČSOP nejen že přežil, ale ani nijak výrazně neoslabil v důsledku protiepidemických opatření státu
v letech 2020 a 2021
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Národní programy a celostátní aktivity ČSOP
Národní programy ČSOP
Tradiční národní programy ČSOP – Pozemkové spolky, Ochrana biodiverzity a Národní síť záchranných
stanic vznikly v roce 1998 a od té doby si již stačily vydobýt svoje místo v ochraně přírody ČR. Přesto jejich
existenci musíme opakovaně obhajovat. V posledním funkčním období ČSOP nemusel na rozdíl od období
předchozích nijak významně usilovat o zachování podpory těchto programů ze strany MŽP. Naopak se nám
podařilo významně navýšit finanční podporu Národní sítě záchranných stanic z prostředků Programu péče o
krajinu z 12 na 17 milionů Kč. Nově se podařilo získat podporu některých aktivit pozemkových spolků z Fondů
EHP a Norska (dále jen Norských fondů). Kromě státních zdrojů se podařilo získat několik dalších významných
finančních zdrojů pro program Ochrana biodiverzity i nového generálního partnera pro Národní síť
záchranných stanic.
Rozvoj Programu pozemkových spolků je úzce závislý na dotaci MŽP, která se v posledních letech ustálila na
částce 2 000 000 Kč. V našich výběrových řízeních v rámci tohoto programu bylo v daném období podpořeno
108 projektů částkou 4 310 000 Kč. V roce 2021 byl tento program a některé pozemkové spolky v něm
spolupracující podpořen třemi granty z Norských fondů celkovou částkou 6 900 000 Kč. S programem je úzce
propojena úspěšná veřejná sbírka Místo pro přírodu, jejímž prostřednictvím se podařilo vykoupit cenné
pozemky za částku převyšující 6 milionů Kč (viz Příloha 1).
Národní program Ochrana biodiverzity byl kromě dotací MŽP v celém uplynulém období tradičně významně
podporován svým generálním partnerem – Lesy České republiky, s.p., a Nadací Ivana Dejmala. Nově je
podpořen Nadačním fondem Veolia a společností Billa. Podpora od Nadace Ivana Dejmala byla v roce 2022
ukončena. Z rámce tohoto programu se, zejména díky systematické práci odborného garanta, postupně
osamostatnil program Oživení starých odrůd. Ten dnes je pravidelně dotován MZe a Hlavním městem
Prahou, má svého generálního partnera – Nadační fond Sberbank CZ – a v roce 2021 získal i tříletý grant
z Norských fondů. Podobnou cestou finančního osamostatnění se v současné době vydává další z původních
programů Ochrany biodiverzity – program Tvorba regionálních lučních směsí. Dnes je velmi blízko k získání
dvacetimilionové dotace z Norských fondů a pracuje i na dalších finančních zdrojích. V neposlední řadě se
začíná osamostatňovat program Naše mokřady, a to především na základě aktuální poptávky pro projektech
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na zachycování vody v krajině ze soukromého sektoru. Program podporuje jak Nadační fond Veolia, tak i
společnosti RB (Hygiene Home) Czech Republic. V brzké době zřejmě přibydou i další finanční zdroje.
Ve výběrových řízeních programu Ochrana biodiverzity bylo v daném období podpořeno 538 projektů
částkou 12 420 811 Kč (viz Příloha 2).

Financování Národní sítě záchranných stanic se snad již definitivně stabilizovalo v režimu Programu péče o
krajinu (PPK), kde byla od roku 2020 alokovaná částka zvýšena na 17 milionů Kč ročně. Nyní se jedná o dalším
zvýšení. Vzhledem k obrovskému objemu práce 34 sdružených záchranných stanic a provozním nákladům
pohybujícím se okolo 75 milionů Kč je však stále tento program silně podfinancovaný. Několik let, ale
naposledy v roce 2019, program podporovalo významnou dotací MZe. V roce 2020 se podařilo pro tento
program sehnat generálního partnera ve společnosti Billa. Jeho finanční podpora je využívána především na
rozvoj veřejné sbírky Zvíře v nouzi. Ta by se v blízkém budoucnu měla stát významným zdrojem financování
programu. V posledních třech letech podpořila veřejnost program částkou přesahující 9,5 milionu Kč.
Neúspěchem v této oblasti je, že se nepodařilo přesvědčit MŽP, aby přijalo a zveřejnilo státní koncepci
záchrany handicapovaných živočichů, kterou ČSOP ve spolupráci s AOPK několik let připravoval.
Záchranným stanicím v letech 2019–2021 rozdělil ČSOP částku přesahující 55 milionů Kč.
Rovněž v tradičním programu Blíž přírodě, financovaném generálním partnerem, společností NET4GAS,
s.r.o., ČSOP rozdělil svým článkům přímo či ve výběrových řízeních více než 7 milionů Kč. Většina byla určena
na projekty budování naučných stezek či jiných prvků představujících přírodní a historické hodnoty v terénu.
Dále byly podpořeny obnovní managementové projekty. Nemalá část prostředků byla vynaložena na opravy
stávající infrastruktury zpřístupněných lokalit. A zbývající část šla na podporu Ekocenter ČSOP, záchranných
stanic a vydávání tiskovin ČSOP (viz Příloha 3).

Celková podpora, kterou ČSOP v letech 2019–2021 rozdělil mezi realizátory projektů
v uvedených programech, přesáhla 71 milionů Kč.
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Celostátní aktivity ČSOP v oblasti EVVO
Výchova, osvěta a vzdělávání k pozitivnímu vztahu a porozumění přírodě se samozřejmě prolíná všemi
aktivitami ČSOP. U mnohých programů nelze ani určit, zda je jejich prvotním cílem environmentální působení
na veřejnost nebo praktická ochrana přírody. Jiné však ČSOP pro splnění toho prvního cíle přímo vytvořil:

Ekocentra ČSOP
Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta je nedílnou součástí všech našich aktivit. Svaz koordinuje síť svých
akreditovaných Ekocenter ČSOP – zařízení určených primárně pro práci s veřejností. Jejich počet se
každoročně pohybuje kolem 40. Ekocentra jsou zřizována základními organizacemi nebo regionálními
sdruženími ČSOP. Mezi hlavní činnosti ekocenter patří spolupráce se školami, organizování akcí pro veřejnost,
pořádání soutěží a exkurzí, vydávání publikací a materiálů, ekoporadenství, spolupráce se státní správou a
samosprávou aj.
Bohužel se v posledním období nepodařilo navázat na dřívější projekty systematické finanční podpory
Ekocenter ČSOP. Ekocentra tak ČSOP podporoval pouze materiálně a drobnějšími částkami za reklamu našich
partnerů v prostorách Ekocenter. Činnost ekocenter ČSOP pak významně negativně ovlivnila
protipandemická opatření státu. Činnost ekocenter spadá do gesce Komise ekologické výchovy.
Podrobnější informace viz Příloha 4.
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Mladí ochránci přírody
Oddíly Mladých ochránců přírody ČSOP, tzv. mopíky, koordinuje ČSOP prostřednictvím svého Sdružení
mladých ochránců ČSOP (SMOP).
Ke konci roku 2021 bylo registrováno 58 oddílů mopíků. Počet registrovaných mopíků je 1 267 dětí do 18 let.
O mopíky se stará 480 dospělých vedoucích registrovaných jako členové ZO, pomáhá jim 230 instruktorů.
Celkem 2 248 000 Kč obdržely od ČSOP prostřednictvím SMOP oddíly mopíků na svoje aktivity. Jde o podporu
tradičních oddílových aktivit, jako jsou schůzky, výpravy, tábory, nájmy a vybavení kluboven. Hlavním zdrojem
financování mopíků jsou dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dary Lesů České republiky,
s.p. ČSOP je opakovaně akreditovaný jako organizace pro práci s mládeží, což nám umožňuje podporu ze
strany MŠMT. Podrobnější informace viz Příloha 5.
Aktivity mladých ochránců přírody můžeme sledovat zde: https://www.mopici.cz/

Přírodovědné soutěže ČSOP pro děti a mládež
Mimo činnosti spojené s mopíky se SMOP věnuje tradičním celostátním soutěžím pro děti a mládež Zlatý list
a Ekologická olympiáda. Zlatého listu, který tímto školním rokem zahájil svůj 50. ročník, se pravidelně účastní
více než 2000 dětí. Ekologické olympiády (26. ročník a část 27. ročníku) se v roce 2021 účastnilo 503
středoškoláků. Obě soutěže kromě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podporuje pravidelně
i generální partner ČSOP, společnost NET4GAS. Pořádání obou soutěží velmi negativně ovlivnila
protiepidemická opatření státu. Podrobnější informace o soutěžích viz Příloha 5.1.
Soutěže mají své vlastní webové stránky – Zlatý list https://www.zlatylist.cz/ a Ekologická olympiáda
https://www.ekolympiada.cz/ .

Blíž přírodě a partnerství s NET4GAS, s.r.o.
Společnost NET4GAS, s.r.o., je generálním partnerem ČSOP od roku 2007. Na základě partnerství dostává
ČSOP částku 3 miliony Kč ročně, určenou na realizaci společného programu Blíž přírodě. V rámci tohoto
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programu zábavnou a poučnou formou představujeme veřejnosti přírodní lokality s důrazem na pochopení
potřeb jejich ochrany. Z programu jsou podporovány projekty na budování nových naučných stezek,
posezení, můstků, ornitologických pozorovatelen, informačního systému pro návštěvníky apod.
Za podpory NET4GAS, s.r.o., bylo v období 2019–2021 veřejnosti zpřístupněno celkem 17 přírodně cenných
území. V roce 2020 byla slavnostně otevřena jubilejní 100. lokalita – NS Srdcem Českého krasu. Dále byly
v tomto programu podpořeny projekty (celkem 12) zaměřené na jednorázové managementové zásahy
obnovního charakteru. Seznam zpřístupněných lokalit je uveden příloze 3 a na webu https://blizprirode.cz/
Z prostředků NET4GAS, s.r.o., jsou podporovány rovněž tiskoviny, které vydává ČSOP, včetně časopisů Krása
našeho domova, Veronica a pěti regionálních časopisů ČSOP. Plošný příspěvek na činnost (za instalaci
informační tabule o partnerství) dostávají rovněž naše záchranné stanice a ekocentra. Celkem je takto
poskytnuta našim subjektům částka přesahující 300 000 Kč ročně.
Náš generální partner rovněž podporuje SMOP ČSOP v pořádání celostátních soutěží pro děti a mládež.
V uvedeném období byla výše podpory 900 tisíc Kč.

Ukliďme svět
Tento již tradiční program (ČSOP ho organizuje již od r. 1993) pokračoval v letech 2017–2020 ve spolupráci
s brněnským spolkem Ukliďme Česko pod názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko. Společná kampaň byla 2x
významně finančně podpořená grantem SFŽP v celkové výši přes 6,5 milionu Kč a stala se nejmasovější
environmentální akcí v České republice, které se účastnilo více než 100 000 dobrovolníků.
Úklidové akce byly v roce 2020 poznamenány vládními protiepidemickými opatřeními – na jaře nebylo možné
pořádat hromadné akce, byly zavřeny školy, a tedy i jarní hromadné úklidy byly zrušeny či odloženy, a mohly
se uskutečnit jen úklidy individuální a rodinné. ČSOP (na rozdíl od Ukliďme Česko) na tuto situaci operativně
reagoval sérií výzev, jak spojit rodinné výlety do přírody se sbíráním odpadků. Zároveň vyhlásil soutěže
zaměřené na pozorování probouzející se přírody „Jarní květy“, „Krása mechorostů“, „Houby rostou i na jaře“
a další, které byly vždy propojené s úklidem přírody. Hlavní podzimní termín 2020 se podařilo uskutečnit
těsně před dalšími restrikcemi a přes komplikace rok 2020 zaznamenal dosavadní největší počet podzimních
úklidů.
I přes jasná pozitiva, která tato společná kampaň přinášela, začátkem roku 2021, po skončení grantů SFŽP,
které administroval ČSOP, sdělili kolegové z Ukliďme Česko, že nebudou s ČSOP na této kampani dále
spolupracovat a spolupráci s ČSOP ukončili. ČSOP tak od roku 2021 organizuje opět svoji samostatnou
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kampaň s tradičním názvem Ukliďme svět. Rozdělení společného projektu pro ČSOP mj. znamenalo, že se
musely rychle vytvořit nové webové stránky a zahájit komunikace i mediální propagace kampaně (neboť
propagace a PR byly v předchozím období v rukou spolku Ukliďme Česko), aby se vůbec podařilo sehnat
dobrovolníky z řad mimo ČSOP. Daří se to relativně dobře, přes doznívající restrikce státu bylo v roce 2021
registrováno více akcí Ukliďme svět, než tomu bylo v roce 2015, před spojením obou akcí. Konkrétně bylo
v roce 2021 registrováno a následně zpětnou vazbou potvrzeno 602 úklidových akcí a 21 018 dobrovolníků.
Významnou cílovou skupinou, na niž se nyní kampaň soustředí, jsou školy. Je nutné najít také nového silného
finančního partnera kampaně, neboť podpora dosavadního generálního partnera, společnosti Veolia, pro
tuto kampaň v roce 2020 skončila. Co se týče podpory (i materiální), významnými partnery jsou v současné
době DPD a DB Schenker, AlpinePro, Albert a Kofola.
Statistiky kampaně Ukliďme svět od roku 2003 jsou uvedeny v Příloze 6.
Kampaň má své webové stránky: https://uklidmesvet.cz/

Další aktivity ČSOP v ochraně přírody a EVVO s celostátní působností

Tematické roky
ČSOP od roku 2020 vyhlašuje tematické roky. Cílem je soustředit kolem jednoho tématu široké spektrum
svazových aktivit (exkurze, vycházky, odborné a managementové projekty, aktivity pro děti a mládež, soutěže
atd.) a upozornit veřejnost jednak na problematiku a význam např. konkrétního druhu a jeho biotopu, jednak
propagovat bohatou svazovou činnost. Jako první byl rok 2020 zvolen Rokem orchidejí (i v souvislosti
s aktuálně realizovaným mezinárodním projektem LIFEOrchids), rok 2021 byl Rokem vážek, rok 2022 je
Rokem netopýrů a rok 2023 Rokem konikleců.

Živá zahrada
Program Živá zahrada existuje od roku 2004. Zúčastnili se ho uživatelé již více než 1800 zahrad. Soutěžící
dvakrát ročně zasílají údaje o biodiverzitě ze svých zahrad, zjištěné v předepsaných termínech. Tato data jsou
zpracována a zahradám za každé pozorování přidělovány body. Dosažení 50 bodů během 3 roků pak přináší
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zahradě ocenění Živá zahrada. Zároveň jsou pořádány doprovodné soutěže – výtvarné či fotografické.
Jednotlivých pozorování se účastní kolem 300–350 zahrad, přičemž ročně přibývá kolem 100 zahrad nových.
Údaje ze zahrad získané v dlouhé časové řadě přinášejí unikátní informace o výskytu řady běžných živočichů.
Kromě toho má samozřejmě program významný výchovný a osvětový dopad.
Webové stránky programu: https://www.zivazahrada.cz/.

Setkání s přírodou
Setkání s přírodou je kampaň ČSOP, jejímž cílem je propagovat ČSOP a jeho aktivity na veřejnosti. Kampaň je
zaměřena výhradně na aktivity pro širokou veřejnost, rodiny s dětmi, seniory. Jedná se především o
lektorované vycházky, výlety, představení zajímavých lokalit, druhů či skupin živočichů populární formou,
ukázky konkrétních ochranářských aktivit atd., po celé republice. Akce spojuje jednotný název „Setkání s…“
a termín. Setkání s přírodou se mohou uskutečnit vždy od druhého pátku v červnu až do neděle následujícího
týdne, tedy během 10 dnů. Kampaň vznikla v roce 2008, koná se každoročně, každý rok se uskuteční kolem
20 akcí. V roce 2021 to bylo 24 Setkání. Návštěvnost jednotlivých akcí je dost různorodá – ovlivňuje ji i mnoho
vnějších faktorů.
Lze říci, že akci se sice daří udržovat, ale počtem každoročních akcí stagnuje – nedaří se základní organizace
masivněji přesvědčit, aby se zapojily s vlastní akcí, ačkoli motivovány jsou mj. i v programu Ochrana
biodiverzity. Potenciál kampaně tak zůstává částečně nevyužitý, přitom je to ideální příležitost pro propagaci
činností ZO, potažmo celého Svazu, mezi širokou veřejností.
Kampaň má webové stránky: https://setkanisprirodou.cz

Víkend pro přírodu
Tento program ČSOP vytvořil s cílem více propojit aktivity na praktickou pomoc přírodě se zájemci dobrovolníky a soustředit nabídku takových aktivit na jednom místě. Jedná se hlavně o managementové
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práce, tedy primárně různá kosení, hrabání, sázení, obnovy mokřadů. Dále sem lze zařadit i budování či
obnovu návštěvnické infrastruktury přírodně zajímavých míst a podobně. Organizátory akcí jsou ZO ČSOP
nebo pozemkové spolky. Akce se nemusí konat jen o víkendu. V roce 2021 došlo k většímu rozvoji této
kampaně, i díky podpoře z grantu MŽP pro NNO. Byl vytvořen samostatný web kampaně
https://vikendproprirodu.cz/. Na webu je přehled nadcházejících i uplynulých akcí – přehledně i na mapce, u
jednotlivých akcí jsou uvedeny pokyny od samotných organizátorů. Své akce zadávají organizátoři
prostřednictvím formuláře, zájemci o účast z řad dobrovolníků pak kontaktují přímo organizátory
jednotlivých akcí. Organizátoři dostali v tomto roce finanční motivační příspěvek na organizaci akce, byla
vyrobena a distribuována trička pro organizátory, kampaň byla propagována na webu, sociálních sítích
i v tiskových zprávách. V roce 2021 bylo do kampaně zapojeno 45 akcí.
Je potřeba vyzkoušet a využít další možnosti, jak dostat informace o těchto akcích více k veřejnosti, v dalším
období se soustředit např. na přímé oslovení některých cílových skupin (např. VŠ studentů).

Konference s Naší přírodou
ČSOP je každoročně spoluorganizátorem konference Naše příroda, kterou v Olomouci na důležitá
ochranářská témata organizuje časopis Naše příroda za podpory generálního partnera ČSOP, společnosti
NET4GAS. Téma konference pro rok 2021 byla Rekultivace těžebních prostorů.

Český certifikovaný arborista
Tento program vznikl již v roce 2006, v posledních letech však zintenzivnil svoje aktivity. V roce 2017 vznikla
rada tohoto programu a byla přijata směrnice ÚVR stanovující jeho pravidla. Hlavním cílem certifikačního
programu ČCA je omezit zásahy na dřevinách prováděné neodbornými pracovníky a tím omezit poškozování
nelesní zeleně. Dalším cílem je vytvořit dostatečnou databázi odborníků, kteří splňují základní předpoklady
pro vykonávání kvalitní a kvalifikované práce v arboristických disciplínách. V rámci programu probíhají
pravidelná školení a přednášky pro odbornou i laickou veřejnost. Systém udělování certifikací současně
podporuje vzdělávání a kvalifikační růst pracovníků v jednotlivých úrovních péče o stromy. V současné době
je v rámci programu certifikováno 384 pracovníků ve 12 různých odborných úrovních certifikace (pozemní
pracovník, stromolezec, konzultant, silničář – výškový specialista atd.). V současnosti ČSOP pomáhá
ustanovovat
obdobný
certifikační
program
i
na
Slovensku.
Program
má
web:
https://www.ceskycertifikovanyarborista.cz/.
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Krása našeho domova
Vydávání časopisu Krása našeho domova bylo Českým svazem ochránců přírody obnoveno po padesátileté
přestávce v roce 2001. Časopis vychází jako členský, tedy všichni členové ČSOP nad 15 let ho dostávají zdarma
v rámci svých členských výhod. Časopis dostávají též partneři ČSOP. Také v letech 2018–2021 vycházejí dvě
čísla ročně – jarní a podzimní. Časopis v pdf je ke stažení na http://knd.csop.cz

Zelená karta
Program Zelená karta ČSOP má za cíl podporovat členy ČSOP coby aktivní přátele přírody a kulturních
a historických památek. Jeho podstatou jsou především slevy na vstupném do objektů smluvních organizací.
Těch je celkem 52 se 124 objekty. Pokud chce člen ČSOP využít slevy, musí se prokázat platným členským
průkazem nebo průkazem Mladého ochránce přírody. Program koordinuje kancelář ÚVR ČSOP. Aktuální
informace jsou na http://zelenakarta.csop.cz .

Setkání členů a přátel ČSOP
Setkání členů a přátel ČSOP si už našlo svoje pravidelné místo v kalendáři nejdůležitějších akcí Svazu, koná se
každoročně první víkend v září, na různých místech v ČR. Patří k němu bohatý program i hojná účast členů.
Každoročně se setkání účastní přes 200 osob – množství je dáno kapacitou ubytovacích zařízení, která bývá
rychle naplněna. Na programu a organizaci setkání se vždy podílí některá ze ZO ČSOP ve spolupráci s Kanceláří
ÚVR. V uplynulém období se setkání uskutečnila:
2019
2020
2021

Vanov (Vysočina)
Třeboňsko
Moravský kras

organizátor ZO ČSOP Kněžice a Chaloupky o.p.s.
organizátor ZO ČSOP Třeboň
organizátor ZO ČSOP Hořepník
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Významní partneři ČSOP
Partnerství s Lesy České republiky, s.p.
Vzájemná spolupráce ČSOP s LČR trvá na úrovni regionů už desítky let. Na ústřední úrovni smluvně
spolupracujeme s LČR od roku 1999. Během doby se spolupráce ustálila na několika základních programech,
z nichž byl nejvýznamnější program Ochrana biodiverzity, jehož se LČR staly generálním partnerem
a podporovaly ho částkou 1 000 000 Kč. Bohužel, od roku 2018, kdy se LČR dostaly do ztráty, byla podpora
ČSOP původně ve formě daru transformována na reklamní plnění a snížena na polovinu, tedy na 1 milion Kč
ročně. Celá tato částka je přerozdělena článkům ČSOP - 900 tisíc Kč na projekty v programu Ochrana
biodiverzity, zbytek Ekocentrům ČSOP a SMOPu za propagaci LČR. Jednání o podpoře pro roky 2022
a následující probíhají.
Naše organizace se také pravidelně účastní akcí LČR pro veřejnost, například při sázení stromků.

Partnerství s Nadačním fondem Veolia
Nadační fond Veolia je tradičním partnerem našich programů více než 10 let. Původně podporoval pouze
program Ukliďme svět, resp. Ukliďme svět, ukliďme Česko. Posléze se spolupráce rozšířila na ochranu
mokřadních biotopů a dala tak základy pro vznik nového programu Naše mokřady. V současnosti podporuje
pouze program Naše mokřady, a to včetně výkupu nových mokřadů v rámci sbírky Místo pro přírodu. ČSOP
s ním rovněž spolupracuje při zvyšování biodiverzity v areálech společnosti Veolia po celé republice. Výše
podpory přesahuje 1 milion Kč ročně.
V roce 2021 NF Veolia podpořil významnou částkou 140 000 Kč i konkrétní projekty záchranných transferů
obojživelníků.

Partnerství s Nadačním fondem Sberbank CZ
Od roku 2019 tento fond částkou cca 200 000 Kč podporuje program Oživení starých odrůd a je jeho
generálním partnerem. Finanční podpora je využívána především jako kofinancování dotací od MZe či
Hlavního města Prahy. Pro pracovníky Sberbank CZ organizuje ČSOP akce, většinou výsadby ve svých
genofondových sadech starých odrůd.

Partnerství s Billa, spol. s r.o.
Od roku 2020 je Billa generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic. Částka 250 tisíc Kč, kterou na
toto partnerství uvolňuje, je využívána především k propagaci sbírky Zvíře v nouzi. Menší část je poskytována
přímo záchranným stanicím za propagaci Billy. Na podzim 2021 se rozbíhá i lokální partnerství prodejen Billy
s konkrétními záchrannými stanicemi. Ty budou od Billy dostávat vyřazený sortiment potravin vhodný pro
krmení zvířat ve stanicích.
Billa nad rámec tohoto partnerství podpořila v roce 2021 záchranné transfery obojživelníků částkou 50 000
Kč. V roce 2022 je podpora obdobná a navíc Billa uvolní cca 500 000 Kč na projekty na obnovu mokřadů.

Partnerství s RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Tato společnost oslovila ČSOP na konci roku 2020 s tím, že má zájem se svými produkty značky Finish
podporovat aktivity na zadržování vody v krajině a úspory vody v domácnosti. Během roku 2021 poskytla na
tyto aktivity ČSOP celkem 195 000 Kč. Mimo jiné se z těchto prostředků vybudovaly mokřady u Hoříněvse
a obnovil mokřad V Krejdách na Žďársku. V současnosti je s ní podepsána další sponzorská smlouva na
podporu realizace sítě mokřadů na Podblanicku částkou ve výši 960 000 Kč. Pro rok 2022 se jedná o podpoře
další mokřadní lokality ve výši cca 2 000 000 Kč.
Zároveň jsou před ukončením jednání o podpoře managementových projektů na orchidejových loukách ve
výši cca 400 000 Kč, kde by se propagovala jejich značka AirWick.
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Veřejné sbírky Místo pro přírodu a Zvíře v nouzi a dárcovství
Jedním z efektivních způsobů, jak oslovovat veřejnost a propagovat činnosti ČSOP, jsou veřejné sbírky Místo
pro přírodu a Zvíře v nouzi. Jejich prostřednictvím ČSOP nejenom získává finance na dva z našich národních
programů, ale také upozorňuje na problémy ochrany přírody a krajiny, představuje se a získává příznivce
a sympatizanty. V rámci sbírky Místo pro přírodu bylo v letech 2018–2021 vybráno od cca 650 dárců celkem
8,5 milionu Kč, v rámci sbírky Zvíře v nouzi bylo vybráno od cca 1300 dárců 14 milionů Kč. Mimo sbírky cca 50
dárců na činnost ČSOP darovalo v tomto období celkem téměř 3 miliony Kč. Významně rovněž narůstají příjmy
z odkazů v závětích a z dědictví. Podrobné informace o obou sbírkách a dárcovství jsou uvedeny v Příloze 7.

Zahraniční vztahy a projekty
ČSOP je členem IUCN. V roce 2021 proběhl Světový kongres IUCN ve Francii, v Marseille. Na kongresu ČSOP
zastupoval na základě dlouhodobé spolupráce Martin Bouda. Jménem ČSOP hlasoval pro jednotlivá usnesení
kongresu, například pro tzv. Rezoluci 30 do 2030 (Hlavním cílem tohoto rámce je ochrana 30 % povrchu
planety do roku 2030).
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Zahraniční spolupráce se také prakticky realizuje při spolupráci se zahraničními organizacemi na společných
projektech, v nichž je zapojeno ústředí ČSOP a v některých jsou partnery i některé ZO či pozemkové spolky.
V období 2019–2021 spolupracuje ústředí ČSOP na těchto zahraničních projektech:
LIFEorchids
Realizuje se od září roku 2018. Jedná se o italský projekt, který je veden univerzitou v Turíně a ČSOP je spolu
s italskou nevládní organizací LEGAMBIENTE, univerzitou v Janově, organizací CREA a dalšími partnerem
projektu. Cílem projektu je zlepšení statusu ochrany kriticky ohrožených orchidejí na vybraných stanovištích
v severozápadní Itálii, konkrétně na území regionálního parku Portofino a regionálního parku Po a Orba. ČSOP
v něm má na starosti především komunikaci s veřejností.
RESIFARMS (program Erasmus+)
Je realizován od září 2019 do února 2022. Jde o vzdělávací projekt (vzdělávání dospělých) k ochraně a
udržitelnosti neprodukční zemědělské půdy. Hlavním koordinátorem projektu je Fundació Privada EMYS
(Španělsko/Katalánsko), dalšími partnery jsou: Fundatia Adept Transilvania (Rumunsko), Xarxa per a la
Conservacio de la Natura (Španělsko/Katalánsko), Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc
Roussillon Association (Francie) a Comitato per le Oasi Wwf Dell'area Fiorentina (Itálie).

LIFE ENPCL
Český svaz ochránců přírody se v roce 2020 stal jedním z partnerů projektu ENPLC. Cílem tohoto čtyřletého
projektu je rozšířit využívání prostředků v ochraně přírody na soukromých pozemcích, zlepšit jejich
financování a podpořit zapojení veřejnosti. Dále pokračovat ve vytváření sítě mezi organizacemi a jednotlivci,
kteří jsou zapojení do ochrany přírody na soukromých pozemcích s cílem vytvořit trvalé správní struktury
v Evropě. Projekt ENPLC sdružuje 18 organizací z 11 zemí a je financován Evropskou unii v rámci projektu LIFE.

Naši členové a příznivci
Členská základna
Český svaz ochránců přírody měl na konci roku 2021 6,6 tisíc členů. Jejich průměrný věk je 39 let. 46 %
z celkového počtu je registrováno v rámci rodinného členství, cca 21 % tvoří členové výdělečně činní, 25 %
nevýdělečně činní, a 7 % senioři nad 70 let. 90 % členů se sdružuje v základních organizacích, 10 % je
registrováno při ÚVR.
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Základní statistické údaje o členské základně v letech 2018–2021
2018

2019

2020

2021

změna %

registrované ZO

301

312

312

310

+3

počet členů v ZO

6197

6925

6077

5979

-3,5

počet členů v MOP

1633

1579

1353

1267

-22,4

počet členů při ÚVR

555

665

660

655

+18

6752

7590

6737

6634

-1,7

Celkem členů
Suma členských
příspěvků v Kč

802 450

1 114 710 1 257 400 1 404 200

+75

Členové v základních organizacích
Členů v ZO stále mírně ubývá, a to i přes fakt, že neubývá celkový počet základních organizací. Příčinou může
být malá motivace ZO v nabírání nových členů, izolovanost ZO a jejích aktivit od veřejnosti, a tedy
i potenciálních členů. Významný počet ZO naopak pracuje s často velkým počtem svých stabilních příznivců,
kteří se však členy stát nechtějí anebo jim členství není nabízeno.
Členové při ÚVR ČSOP
Počet členů ČSOP stojících mimo základní organizace a registrovaných přímo ústředím (dříve nazývaných
individuálními členy) se dlouhodobě pohybuje okolo 600. Tento způsob členství je vždy nabízen členům
zanikajících ZO, ale přihlašují se také noví zájemci. Členové sdružení při ÚVR mají stejné výhody, jaké ČSOP
poskytuje ostatním členům, s jedinou výjimkou – nemohou se podílet na řízení Svazu, nemají zastoupení na
Sněmu ČSOP.
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Kolektivní členové
Na ústřední úrovni eviduje ČSOP celkem 7 organizací coby kolektivních členů ČSOP. Tyto organizace mají
okolo 100 členů.
Výhody členství v ČSOP
V uplynulých třech letech se nám i přes vzrůstající náklady a absenci nových finančních zdrojů podařilo udržet
a někde i zkvalitnit stávající členské výhody:
o Členové jsou nositeli a spolutvůrci značky ČSOP, která si v naší společnosti dlouhodobě udržuje dobré
jméno. Mají přitom správný pocit, že jejich členství upevňuje postavení ČSOP a zvyšuje jeho vyjednávací
sílu.
o Každý člen ČSOP starší 15 let obdrží 2x ročně členský časopis Krása našeho domova (distribuce časopisu
Krása našeho domova pro věkovou skupinu 15-18 let byla zavedena od r. 2019).
o Každý člen ČSOP může čerpat výhody v programu slev Zelená karta.
o Nová ZO a každý nový člen sdružený při ÚVR obdrží uvítací balíček.
o Každý člen ČSOP má nárok na slevu na publikace a předměty prodávané ÚVR ČSOP i některými ZO ČSOP
o Každá ZO dostává balíčky nových publikací ČSOP.
o Každý člen ČSOP, má-li elektronickou adresu, může dostávat e-mailové zprávy z Kanceláře ČSOP –
e-Depeše ČSOP.
Finanční náročnost udržení těchto členských výhod dosahuje ročně částky 400 000 Kč. Dalších cca 500 000 Kč
tvoří náklady na nezbytné činnosti ústředí ve vztahu k členům, zejména registrace. Zajištění těchto nákladů
výrazně pomohlo částečné zvýšení (odvodů z) členských příspěvků, o kterém rozhodl X. Sněm ČSOP.

Příznivci
Kromě členů má ČSOP také významný počet příznivců, což jsou osoby, které sice členy ČSOP nejsou, ale
aktivity Svazu významným způsobem a opakovaně podporují. Jde zejména o podporu pravidelnou účastí na
akcích ČSOP. Například:
- akce Ukliďme svět se ročně zúčastní více než 23 000 osob
- akcí Setkání s přírodou, Víkendy pro přírodu se v roce 2021 zúčastnilo téměř 700 osob
- soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda se ročně účastní 2500 osob
- projektu Živá zahrada se každoročně účastní kolem 500 osob
Významný je i počet našich pravidelných dárců – jde o cca 1500 osob. Pro srovnání – jen od dárců veřejných
sbírek se v roce 2021 vybrala částka přes 9 milionu Kč což je 8x více než v témže období činil objem vybraných
členských příspěvků. Tyto osoby nepožívají členských výhod, ale přesto dávají najevo, že jim práce Svazu není
lhostejná.
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Základní organizace
Přes 310 základních organizací je rovnoměrně rozmístěných po celém území ČR. Jejich činnost je velice pestrá,
nejčastěji se zabývají údržbou zeleně, ochranou biodiverzity a environmentálním působením na veřejnost.
Podrobněji o struktuře činnosti ZO – viz Příloha 8.
Počet registrovaných základních organizací mírně roste. Přitom každoročně dalších více než 10 základních
organizací sice vyvíjí činnost, ale nesplní všechny své členské povinnosti, např. zaplatí pouze členské
příspěvky, ale nevyplní přehled o činnosti. Někdy si tyto povinnosti splní až po uplynutí dalšího registračního
období. Některé ZO rovněž ztratily motivaci k další existenci omezením možností účasti spolků ve správních
řízeních.
Ústředí ČSOP prostřednictvím Kanceláře ÚVR zajišťuje pro ZO veškerou agendu spojenou s rejstříkovým
soudem – zápisy nových ZO do spolkového rejstříku, agendu při změně statutárů nebo sídla ZO, nebo vkládání
dokumentů do sbírky listin.
ÚVR se opakovaně ale bez konkrétního výsledku zabývala problematikou členů – mopíků ve věku 18–26 let,
z nichž značná část po ukončení své činnosti v MOP jako členové ČSOP nadále nepokračuje.
ZO vznikají především z těchto důvodů:
o chtějí se stát partnerem pro místní samosprávu, jako součást tradiční organizace se cítí silnější
o umožnění účasti v dotačních řízeních ČSOP včetně možnosti financování systematické práce s dětmi
o zakládají organizaci v ochraně přírody a chtějí využít zázemí a tradici ČSOP při samotné činnosti a při
komunikaci s veřejností
ZO zanikají v současnosti především z těchto důvodů:
o ztráty činnosti, zestárnutí – kdy členové již nemají čas nebo síly pokračovat ve své tradiční činnosti
a nechtějí držet organizaci, která by žádnou činnost nevyvíjela, ale musela plnit byrokratické povinnosti
o ztráty vůdčí osobnosti, kdy se následně mezi členy nenašel žádný přirozený tahoun
Úřední postupy kompletního zrušení a zániku ZO jsou dost komplikované, proto doposud prošla kompletním
procesem likvidace a zániku jediná ZO a u jedné tento proces aktuálně probíhá. Ještě komplikovanější je
proces fúze, kdy jedna ZO pohltí druhou, proto ani ten není využíván. U nečinných ZO se využívá zatím jejich
zakonzervování.
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Aktivity ÚVR, předsednictva, odborných komisí, pracovních skupin a rad programů
Ústřední výkonná rada ČSOP
ÚVR ČSOP se od minulého sněmu sešla na celkem 7 schůzích. Měla 27 členů (číslo n udává počet jednání
ÚVR, na kterých byl člen přítomen):
Jméno (ZO ČSOP)
Libor Ambrozek (ZO ČSOP Kyjov) – předseda
ČSOP
Karel Kříž (ZO ČSOP Vlašim) – výkonný
místopředseda ČSOP
Josef Cach (ČSOP – Záchranná stanice a
ekocentrum „Pasíčka“)
Karel Ferschmann (ZO ČSOP Radnice)
Yvonna Gaillyová (ZO ČSOP Veronica)
Daniel Horáček (36/02 ZO ČSOP při Správě
CHKO Jizerské hory)
Jakub Hromas (ZO ČSOP Šumava)

n
7

Jméno (ZO ČSOP)
Petr Orel (ZO ČSOP Nový Jičín 70/02)

n
3

7

Petr Pelikán (ZO ČSOP Spálené Poříčí)

4

3

Ivana Pirná (ZO ČSOP Vodolensis)

5

3
5
4

Jaroslav Podhorný (ZO ČSOP Hořepník)
Jiří Rous (ZO ČSOP Teplice – FERGUNNA)
Václav Somol (13/18 ZO ČSOP Silvatica)

5
7
4

7

4

Jiří Janál (ZO ČSOP VIA Hulín)
Petr Janeček (ZO ČSOP 11/11 Zvoneček)
Luděk Kostelník (ZO ČSOP – Odry 70/13)
Jiří Kučera (ZO ČSOP 11/02 Hostivice)

5
7
7
6

Petra Steidlová (Český svaz ochránců
přírody Morava)
Jan Svoboda (ZO ČSOP 30/02 Chodov)
Daniel Šatra (ZO ČSOP Kulíšek)
Libor Tandler (ZO ČSOP Oriolus)
Lukáš Tůma (12/12 Základní organizace
Českého svazu ochránců přírody „Střední
Brdy“)
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6
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Milan Maršálek (01/14 ZO ČSOP „NATURA
QUO VADIS?“)
Milan Oppa (ČSOP – Záchranná stanice a
ekocentrum „Pasíčka“)

4
4

Vlastislav Vlačiha (ZO ČSOP 38/02
Launensia)
Jozef Zetěk (ZO Českého svazu ochránců
přírody Kněžice)
Petra Zíková (ZO ČSOP Křižánky - Jičín)

5
6
4

Na své první schůzi si ÚVR ČSOP zvolila své předsednictvo a ustanovila odborné komise a rady:
Předsednictvo je vždy tvořené předsedou ČSOP, výkonným místopředsedou ČSOP a dále pak členy
zvolenými z řad členů ÚVR ČSOP. Po celé období (sešlo se 19x) pracovalo Předsednictvo v tomto složení:
Libor Ambrozek, Yvonna Gaillyová, Jakub Hromas, Karel Kříž, Jiří Kučera, Petr Orel, Petr Pelikán.
V období mezi jednotlivými jednáními Předsednictva operativně řídili Svaz předseda a výkonný
místopředseda. To se ukázalo velmi potřebné zejména v době, kdy v důsledku opatření státu proti C-19
jednání PÚVR i ÚVR nebyla možná.
Ústřední výkonná rada ČSOP se při své práci ve velké míře opírala o činnost svých odborných komisí – Komise
ochrany přírody a Komise ekologické výchovy a rad programů – Sdružení mladých ochránců přírody,
Národního pozemkového spolku, Národní sítě záchranných stanic. Úkolovala tyto orgány a naopak pracovala
s podněty, které vytvořily. Průběžně jmenovala či odvolávala členy odborných komisí a své zástupce v radách.
Nutno zde poznamenat, že aktivity Komise ekologické výchovy byly ve sledovaném období nulové. Činnost
odborných komisí a rad je podrobněji popsána v Příloze 9.
Významný podíl v práci ÚVR ČSOP tvořila výběrová řízení – rozhodování o poskytování financí realizátorům
projektů – a koordinace celosvazových aktivit, viz popsáno výše.
ÚVR se kromě výše uvedeného zabývala následujícími tématy:

ČSOP a legislativa
ÚVR průběžně sledovala a případně připomínkovala tvorbu a návrhy změn legislativy, především:

zákon o ochraně přírody a krajiny – tzv. parková novela a invazní novela

stavební zákon – významně negativně ovlivnil možnosti práva spolků (i občanů) ve správních řízeních

zákony o státním rozpočtu (ve vztahu k financování z programu PPK)

zákon o myslivosti – ve vztahu k záchranným stanicím a zejména poškozování lesa spárkatou zvěří

zákon na ochranu zvířat proti týrání – ve vztahu k záchranným stanicím

zákon o „urychlení staveb…“ tzv. liniový zákon

plemenářský zákon – ve vztahu k záměrné likvidaci diverzity plemen chovaných včel

„drážní zákon“ – ve vztahu k likvidaci dřevin v okolí železnic

koncepce vodní dopravy v rámci SEA

protierozní vyhláška
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Bohužel je nutné konstatovat, že v drtivé většině se ČSOP nepodařilo své připomínky do schvalované
legislativy prosadit. Dá se říci, že nikdy v minulosti nebyl v této oblasti ČSOP (ale ani jiné ochranářské NNO)
tak neúspěšný, jako v tomto období.

Soudní spory
Oba vleklé soudní spory ČSOP:
a) týkající se majetku bývalého SMOP a jeho neoprávněnému převodu na spolek Mladí ochránci přírody a
b) sporu s městem Chrudim o vlastnictví domu v Chrudimi v Široké ulici
byly pravomocně ukončeny. Oba skončily ve prospěch ČSOP. V současnosti pokračuje pouze spor s městem
Chrudim o ušlý zisk z nemožnosti užívání předmětného domu. Velkou zásluhu na vítězství v obou kauzách má
Karel Ferschmann a náš právní zástupce Mgr. Seidler.
Výtěžek z prodeje domu v Chrudimi ve výši 0,5 milionu Kč bude dle dávného rozhodnutí ÚVR poskytnut
subjektům ČSOP v Pardubickém kraji. O formě této podpory se jedná.

Směrnice ČSOP
Velká část směrnic byla novelizována v předchozím období, kdy začal platit Nový občanský zákoník,
v uplynulém období ÚVR provedla pouze drobné novelizace směrnic.

Seznam směrnic ČSOP platných v roce 2021
•

Hlasovací a volební řád Sněmu Českého svazu ochránců přírody

•

Směrnice ÚVR ČSOP O Čestné radě ČSOP

•

Jednací a organizační řád Ústřední výkonné rady ČSOP

•

Směrnice pro ochranné známky ČSOP a používání log ČSOP

•

Směrnice pro vyznamenání a ocenění Českého svazu ochránců přírody

•

Směrnice pro rodinné členství v ČSOP

•

Směrnice o kolektivním členství

•

Disciplinární řád ČSOP

•

Směrnice ÚVR stanovující bližší podmínky založení ZO (§ 13, 2 Stanov ČSOP)

•

Směrnice pro pojmenovávání základních organizací ČSOP
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•

Směrnice k účasti ČSOP ve správních řízeních

•

Směrnice o vedení evidence osobních údajů členů ČSOP (s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb.)

•

Směrnice pro pozemkové spolky

•

Směrnice ČSOP pro Národní sít záchranných stanic

•

Směrnice ÚVR ČSOP pro "Ekocentra ČSOP"

•

Směrnice certifikačního programu Český certifikovaný arborista

Zástupci ČSOP v externích institucích
ČSOP delegoval své zástupce v řadě resortních i meziresortních institucí. Jejich seznam je v následující
tabulce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rada Vlády pro trvale udržitelný rozvoj - Libor Ambrozek, Yvonna Gaillyová (náhradnice), Výbor pro
krajinu, vodu a biodiverzitu - Karel Kříž, Výbor pro udržitelné municipality - Yvonna Gaillyová
Výbor pro spolupráci s IUCN - Václav Izák
Český národní komitét UNEP - Václav Izák
Ústřední komise na ochranu zvířat proti týrání - Petr Stýblo
Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova - Jiří Rous, náhradník Karel Kříž
pracovní skupina Mezinárodní úmluvy o biodiverzitě - Martin Dušek
pracovní skupina Úmluvy o krajině - Martin Dušek
Český ramsarský výbor - Mojmír Vlašín
Rada Státního fondu životního prostředí ČR - Libor Ambrozek
MV Operačního programu Životního prostředí - Libor Ambrozek
Česká rada dětí a mládeže - Jiří Kučera
Monitorovací výbor OP Rybářství - Martin Dušek, náhradník Jiří Rous
Koalice STOP HF - Karel Kredba
Rada vlády pro NNO - Yvonna Gaillyová
Monitorovací výbor IROP - Yvonna Gaillyová
Komise pro plánování v oblasti ochrany vod - Jiří Kučera
Koalice Čas na Odru - Jiří Rous
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Další témata řešená ÚVR
ÚVR se dále zabývala:
o

Problematikou plošného používání prostředku Stutox II. k hubení hrabošů v souvislosti s ochranou
živočišných druhů a ČSOP se aktivně zúčastnil správních řízení.

o

Přípravou Společné zemědělské politiky

o

Přípravou nového Operačního programu Životní prostředí

o

Problematikou přípravy staveb jezů na Labi (ve spolupráci se ZO ČSOP Fergunna) a kanálu D-O-L

o

Dohodami a smlouvami o spolupráci, které má ČSOP uzavřeny s jinými organizacemi – doporučila
některé smlouvy oživit. V r. 2020 uzavřela Dohodu o spolupráci s Asociací soukromého zemědělství.

ÚVR dále:
o

Udělovala svazová ocenění a pořídila nové grafické podoby svazových ocenění Příroda děkuje a Svaz
děkuje

o

Doplnila členy Čestné rady

o

Upravila složení redakční rady KND

o

Iniciovala vyhlašování tematických roků

o

K 40. výročí ČSOP v roce 2019 uspořádala slavnostní konferenci v Senátu a další akce

o

Schválila členství ČSOP v koalici Čas na Odru

Odborné komise a rady programů
Komise ochrany přírody pracovala v uplynulém období ve složení:
Jakub Hromas (předseda)
Petr Orel
Josef Cach
Jiří Rous
Martin Dušek
Vít Rous
Miloš Holzer
Václav Somol
Daniel Horáček
Lukáš Tůma
Karel Kříž
Libor Tandler
Daniel Křenek
Mojmír Vlašín
Václav Lupínek (odstoupil v roce 2019)
Vlastislav Vlačiha
Jitka Loubová
Tereza Součková (jmenovaná v roce 2019,
Květa Morávková
odstoupila v roce 2021)
Josef Moravec
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Komise ekologické výchovy (KEV) byla v uplynulém období ve složení:
Jozef Zetěk (předseda)
Petra Orálková
Jan Eichler
Josef Pašek
Marta Bryndová
Petr Pelikán
Yvonna Gaillyová
Ivana Pirná
Mario Gerő
Eva Svobodová
Petr Janeček
Alice Končinská
Marta Kosová
Stanislava Volková
Jitka Loubová
Tereza Kučerová
Milan Oppa
Rada Sdružení mladých ochránců přírody (předseda: do října 2021 Jiří Kučera, od října 2021 Milan Maršálek)
Rada je složená ze zástupců 25 členských základních organizací z celé ČR s registrovanými oddíly mopíků.
01/85 ZO ČSOP DINOSAURUS
27/04 ZO ČSOP SPÁLENÉ POŘÍČÍ
11/02 ZO ČSOP HOSTIVICE
Český svaz ochránců přírody 01/87 STROM
ZO ČSOP 76/17 JAVORNÍČEK
15/07 ZO ČSOP VYŠŠÍ BROD
16/04 ZO ČSOP Nová Bystřice- dříve KALOPANAX
ZO ČSOP Zásmuky
ČSOP Kulíšek
ZO ČSOP 11/11 Zvoneček
01/31 ZO ČSOP Lacerta
ZO ČSOP VIA HULÍN
01/14 ZO ČSOP „NATURA, QUO VADIS?“ (2
ZO ČSOP 16/01 TŘEBOŇ
zástupci oddílů)
ZO ČSOP TROJA
ZO ČSOP NOVÉ HRADY
ZO ČSOP Lubno
ZO ČSOP Origanon
ZO ČSOP OPHIDIA
ZO ČSOP Oriolus
ZO ČSOP RAKO Včelaříci
36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory (2
02/09 ZO ČSOP Vlašim
zástupci oddílů)
15/06 ZO ČSOP Šípek
ZO ČSOP Puštíci
Rada Národní sítě záchranných stanic pracovala do června 2021 v tomto složení:
Petr Orel - předseda (ZS Bartošovice)
Karel Makoň (ZS Plzeň)
Luboš Vaněk (ZS Huslík)
Karel Kříž (ÚVR ČSOP)
Petr Starý (ZS Kladno)
Lenka Tomášková (AOPK)
Josef Cach (ZS Pasíčka)
David Fuka (MŽP)
od června 2021 pracuje Rada v tomto složení:
David Číp - předseda (ZS Jaroměř)
Marta Bryndová (ZS Huslík)
David Fuka (MŽP)
Jakub Hromas (ÚVR ČSOP)
Zbyšek Karafiát (ZS Pavlov)
Karel Kříž (ÚVR ČSOP)

Pavel Křížek (ZS Ochrana fauny ČR)
Jan Nový (ZS Nadační fond pro vydru)
Petr Orel (ZS Bartošovice)
Zdeněk Soukup (ZS SOOS)
Lenka Tomášková (AOPK)

Rada Národního pozemkového spolku pracovala v uplynulém období v tomto složení:
Vlastislav Vlačiha – předseda (Pozemkový spolek
Jaromír Maštera (Pozemkový spolek Mokřady)
Launensia)
Jiří Rous (ÚVR ČSOP)
Pavel Bureš (Národní památkový ústav)
Barbora Čepelová (AOPK ČR)
Karel Kříž (ÚVR ČSOP)
Jitka Říhová (Pozemkový spolek Čertoryje)
Miroslav Janík (Pozemkový spolek KOSENKA)
Petr Stloukal (Ministerstvo životního prostředí)
Martin Klaudys (Pozemkový spolek pro přírodu a
Jiří Stonawski / Jana Svobodová (Lesy České
památky Podblanicka)
republiky, s. p.)
Michal Krátký (Pozemkový spolek Sagittaria)
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Čestná rada ČSOP
ÚVR dobře spolupracovala s Čestnou radou ČSOP pod vedením prof. Bedřicha Moldana. Čestná rada s ÚVR
na pravidelných setkáních diskutovala o nejdůležitějších aktuálních tématech, kterými se ČSOP zabývá.
V uplynulém období bylo do Čestné rady přijato několik nových členů a Čestná rada v r. 2021 pracuje
v tomto složení:
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (předseda)
Mgr. Miroslav Bobek
Mgr. Jan Čižinský
Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Barbora Hrzánová
RNDr. Blažena Hušková
Prof. Ing. Jan Jeník, CSc.
Prof. RNDr. Pavel Kindlmann
Ing. Čestmír Klos
Ing. Vojtěch Kodet
Mgr. Vladimír Kořen
RNDr. Jiří Kulich
RNDr. Jan Květ

Doc. RNDr. Ladislav Miko
JUDr. Svatomír Mlčoch
Doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
RNDr. František Pelc
Ing. Pavel Pešout
Daniel Pitek
Ing. Stanislav Rampas
RNDr. Jitka Seitlová
PhDr. Vladimír Špidla
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.
Ing. František Urban
JUDr. Václav Žmolík

Kancelář ÚVR ČSOP
Ústřední výkonná rada si pro zajištění základních činností ČSOP zřizuje svou Kancelář. Ta jednak zajišťuje
základní úkony, jako je evidence členů, registrace článků ČSOP, zajišťování členských výhod a servis pro ÚVR
ČSOP a komise, jednak zajišťuje administraci získaných finančních prostředků, především jejich
přerozdělování na jednotlivé projekty v rámci národních programů ČSOP. Další pracovní místa vznikají a
zanikají v souvislosti s realizací jednotlivých grantů.
Kancelář ÚVR ČSOP v době konání XI. Sněmu pracuje ve složení (15 úvazků):
Petr Stýblo - ředitel Kanceláře, finanční manažer, fundraiser, koordinátor PR, programů Živá zahrada a
Národní síť záchranných stanic.
Stanislava Bartošová - zástupkyně ředitele Kanceláře pro členskou základnu, aktivity mimo odborné
programy, administrativní a personální zajištění Kanceláře, servis pro ÚVR, projekt Erasmus+ Resifarms
Jan Moravec - zástupce ředitele Kanceláře pro odborné programy, koordinátor projektu LIFE, programu
pozemkových spolků a kampaně Místo pro přírodu, šéfredaktor časopisu Krása našeho domova
Veronika Andrlová - koordinátorka kampaně Ukliďme svět
Adéla Bajgerová – administrátorka programu pozemkových spolků, administrativní činnost
Petr Bálek – koordinátor odborných programů, servis pro NSZS
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Jarmila Burešová - recepce
Kateřina Burešová - koordinátorka programu Blíž přírodě a projektu LIFEorchids, e-shop ČSOP
Martina Kišelová - správkyně vykoupených pozemků a lokalit z kampaně Místo pro přírodu, projekt LIFE
ENPCL
Martin Lípa - koordinátor projektu Oživení starých odrůd
Petra Milerová - koordinátorka projektů podpořených z Norských fondů
Kateřina Paličková - práce se členskou základnou ČSOP, registrace článků ČSOP, program Zelená karta,
kampaně Setkání s přírodou a Víkend pro přírodu
Tereza Štochlová - koordinátorka projektů
Kateřina Štrossová - administrátorka programu Oživení starých odrůd
Martin Třešňák - koordinátor Národního programu Ochrana biodiverzity, programu Naše mokřady a
Ekocenter
Tereza Vadasová - koordinátorka obou veřejných sbírek a práce s dárci

Hospodaření ČSOP
Finanční zdroje
Státní zdroje
Tradiční finanční zdroje pro národní programy a jiné centrálně koordinované aktivity ČSOP se nám
v uplynulém období podařilo udržet a v mnoha případech i významně rozšířit. Základní donátor - MŽP ČR
dotoval naše tři národní programy v oblasti ochrany přírody každoročně, v případě Pozemkových spolků ve
výši 2 miliony Kč ročně, v případě Ochrany biodiverzity 3 miliony Kč ročně a v případě Národní sítě
záchranných stanic došlo k navýšení z 12 na 17 milionů Kč ročně. MŽP ČR dále pravidelně podporovalo
program Ukliďme svět resp. Ukliďme svět, ukliďme Česko z programu dotací pro NNO. U tohoto finančně
velmi náročného programu však nyní citelně chybí ukončené financování jak ze strany SFŽP (do roku 2020 to
bylo 1,5 milionu Kč ročně), tak ze strany bývalého generálního partnera programu Veolie (750 tisíc Kč ročně).
- 27 -

Český svaz ochránců přírody 2019 - 2021

Tradičním partnerem ČSOP zajišťujícím prostřednictvím SMOP dotování aktivit našich mopíků a národních
soutěží ČSOP je MŠMT ČR.
Nepodařilo se udržet pravidelnou podporu Národní sítě záchranných stanic ze strany MZe. To ale je
významným pravidelným donátorem programu Oživení starých odrůd.
Tradičním partnerem je pro ČSOP státní podnik Lesy ČR, s.p. Ten ovšem v důsledku ztrátového hospodaření
snížil podporu ČSOP ze dvou na jeden milion Kč.
Významným počinem bylo rovněž získání grantů z Fondů EHP a Norska v roce 2021. Celkem jde o 6,9 milionu
Kč na podporu vybraných aktivit pozemkových spolků a 3,5 milionu Kč na podporu programu Oživení starých
odrůd.

Nestátní zdroje
Generální partner ČSOP – společnost NET4GAS, s.r.o. – podporuje náš program Blíž přírodě každoročně
částkou 3 miliony Kč. Z těchto peněz se rovněž daří podporovat celosvazové časopisy, záchranné stanice a
ekocentra ČSOP. Velký přínos má i pro stabilizaci aktivit Kanceláře ÚVR ČSOP.
Stále se rozšiřujícím zdrojem financování praktické ochrany přírody v ČSOP jsou komerční partneři. ČSOP
získává finance na výkupy a obnovy mokřadů a na ochranu biodiverzity od Nadačního fondu Veolia. Jeho
alokace na tyto aktivity je ve výši 1,9 milionu Kč ročně. Nadační fond Sberbank podporuje částkou 200 tisíc
Kč ročně program Oživení starých odrůd. Společnost Billa se s podporou ve výši 250 000 Kč ročně stala
generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic. Společnost RB Hygiene podpořila obnovu mokřadů
již částkou 1,2 milionu Kč. A další komerční partneři s ČSOP o podpoře podobných témat jednají.
Bohužel se nepodařilo získat žádné větší zdroje na aktivity Ekocenter ČSOP. V minulosti šlo například o granty
SFŽP.
Novým finančním zdrojem se jeví naše partnerství v mezinárodních projektech financovaných z programů
LIFE a Erasmus +. Celkově půjde o dotace ve výši cca 4 miliony Kč.
Podpora ze strany drobných dárců v obou veřejných sbírkách v posledních letech významně roste. Zvětšuje
se výše jednotlivých darů, a pomalu i počet dárců. Přibývá rovněž příjmů ze závěti.
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Významně se zvyšují i příjmy ÚVR z poskytovaných služeb. Například ve spolupráci s Povodím Vltavy, s. p.,
provádíme záchranné transfery ohrožených živočichů či biologické průzkumy. Pro Veolii, a.s., navrhujeme a
případně i realizujeme projekty na posílení biodiverzity v jejich areálech. Řádově jde o vyšší desítky tisíc Kč
ročně.
Za služby spojené s provozem Národní sítě záchranných stanic – vedení on-line databáze, poradenství atd.
jsme v letech 2019 až 2021 z dotace vyčlenili téměř 4 milióny Kč (8 % z poskytnutých prostředků z PPK).
Příjmy z pronájmů prostor v pražském Domě ochránců přírody a příjmy z prodeje publikací, triček, ptačích
budek atd. jsou minimální a bude nutné jejich zvýšení věnovat větší úsilí.
Příjem z členských příspěvků v souvislosti se zvýšením schváleném na minulém Sněmu ČSOP znovu stoupl
nad 1 milion Kč ročně.
Výdaje ČSOP
Díky postupující diverzifikaci finančních zdrojů i zvyšování celkového objemu příjmů se nám v posledních
letech začíná dařit pokrývat i ty výdaje ČSOP, na které nemáme přímé zdroje, a zároveň zvyšovat finanční
rezervu.
Největší objem výdajů stabilně tvoří prostředky (různou formou) poskytované realizátorům projektů (během
3 roků šlo o 78 milionů Kč, tedy 81 % všech příjmů).
Druhou nejvýznamnější položkou ve výdajích jsou osobní náklady (pracovníků ČSOP), které tvoří 17 % všech
příjmů. Přičemž 75 % osobních výdajů je vázaných na jednotlivé realizované projekty.
Rozvaha a výsledovka a Výkaz zisku a ztráty za příslušné období jsou uvedeny v Příloze 10.
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Přílohy
1) Výkupy ze sbírky Místo pro přírodu 2018 – 2021:
Vykoupit se v roce 2018 podařilo 31 pozemků (vlastnických podílů) o celkové výměře 6,0787 ha. Byla
převzata vlastnická práva získaná darem na třech lokalitách o celkové rozloze 3,8199 ha:
 Milská stráň – 10 pozemků (1,5386 ha)
 Na Nebesích – nová lokalita – 1 pozemek (1,5505 ha)
 Ospělov – 1 pozemek (0,1040 ha)
 U Kuchyňky – nová lokalita – 2 pozemky (0,559 ha)
 Vlčí hrdlo – 3 pozemky (0,4646 ha)
 Zbytka – nová lokalita – 14 pozemků (1,8620 ha)
Vykoupit se v roce 2019 podařilo 63 pozemků (vlastnických podílů) o celkové výměře 11,0007 ha na 10
lokalitách:
 Hraničky (nová lokalita) – 5 pozemků (0,7542 ha)
 Chválovna (nová lokalita) – 1 pozemek (1,1183 ha)
 Kamenec – 1 pozemek (0,4903 ha)
 Leskovky (nová lokalita) – 5 pozemků (0,3723 ha)
 Sedmihorské mokřady (nová lokalita) – 9 pozemků (1,1821 ha), z toho u 1 pozemku podíl 15/319,
u 1 pozemku podíl 3/4
 Ščúrnica – 3 pozemky (2,2974 ha)
 V Lyngu – 17 pozemků (3,0738 ha)
 Vlčí (nová lokalita) – 4 pozemky (0,0903 ha)
 Vlčí hrdlo – 5 pozemků (0,5356 ha) – z toho u 1 pozemku podíl 1/2
 Zázmoníky – 13 pozemků (1,0864 ha) – z toho u 6 pozemků podíl 1/6
Vykoupit se v roce 2020 podařilo 21 pozemků (vlastnických podílů) o celkové výměře 16,1173 ha na
9 lokalitách:
 Hutě (nová lokalita) – 2 pozemky (1,6997 ha)
 Chválovna – 2 pozemky (1,5331 ha)
 Jívka (nová lokalita) – 1 pozemek (4,5160 ha) z daru Nadačního fondu Veolia
 Mokřad u Znosimi (nová lokalita) – 1 pozemek (1,2370 ha)
 Sedmihorské mokřady – 3 pozemky, z toho 2 ve zlomkovém podílu (0,4379 ha) z daru Nadačního
fondu Veolia
 Ščúrnica – 7 pozemků (4,8323 ha)
 V Krejdách (nová lokalita) – 2 pozemky (1,1181 ha)
 Vlčí hrdlo – 1 pozemek, 1/2 podíl (0,3970 ha)
 Zbytka – 2 pozemky (0,3462 ha)
Vykoupit se v roce 2021 podařilo 38 pozemků (vlastnických podílů) o celkové výměře 13,9 ha na
10 lokalitách:
 Dobré Hory (nová lokalita) – 2 pozemky (0,1554 ha)
 V Lyngu – 10 pozemků, 1/2 podíl (6,1884 ha)
 Traviska (nová lokalita) – 1 pozemek (0,2029 ha)
 Bělá – 1 pozemek, 3/8 podíl (0,2750 ha)
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Kounice (nová lokalita) – 3 pozemky (0,3997 ha)
Bradáčov (nová lokalita) – 2 pozemky (1,1815 ha)
Zápověď (nová lokalita) – 1 parcela, 3/32 podíl (0,0967 ha)
Zbytka – 14 pozemků (3,2512 ha)
Kamenný Dvůr (nová lokalita) – 1 pozemek (1,3148 ha)
Bílé potoky (nová lokalita) – 3 pozemky (0,8711)

2) Národní program Ochrana biodiverzity 2019 – 2021: počty projektů a žadatelů
počet

2019

2020

2021

Podaných projektů celkem

237

244

247

Projektů podaných realizátory mimo ČSOP

73

47

80

Podpořených žadatelů

95

74

77

Podpořených žadatelů mimo ČSOP

32

22

24

Podpořených projektů

201

168

169

Podpořených projektů realizátorů mimo ČSOP

60

47

50

Národní program Ochrana biodiverzity 2019 – 2021: podpořené projekty dle tematického zaměření

Činnost
1. Mapování výskytu určitého druhu a skupin druhů,
zejména kriticky a silně ohrožených
2. Monitoring / podrobné mapování určité lokality
3. Praktická opatření k zachování / obnově biotopů
jednotlivých druhů či skupin
4. Praktická opatření vedoucí k podpoře jednotlivých
druhů či skupin živočichů
5. Příprava sadbového materiálu a výsadby a péče o
ohrožené druhy dřevin, včetně krajových odrůd
ovocných dřevin, tvorba regionálních lučních směsí
6. Seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a
s možnostmi její ochrany a podpory
7. Neadresná propagace ochrany druhu, skupiny
druhů či biotopu pomocí informování široké veřejnosti
o ohrožení a o možnostech aktivní ochrany

2021

Počet
Podpora Kč projektů

Počet
Podpora Kč projektů

Podpora Kč

36

592361

26

405046

12

181 317

23

390703

12

244027

18

322 296

42

1146243

39

982692

47

1 143 574

41

741255

37

665313

41

681 900

19

417172

14

519002

17

559 256

20

295765

22

419267

19

394 375

16

630523

12

520670

11

515 715

4

207500

201

4 421 522

6
168

192545
3 948 562

4
169

266 000
4 050 727

Garantské koordinační projekty
Celkem projektů

2020

2019
Počet
projektů

Činnost odborných garantů
Podpora programu celkem
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106 742

101 500

4 529 622

4 055 304

4 152 277
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3) NET4GAS Blíž přírodě: nově zpřístupněné lokality v letech 2019 – 2021 a podpoření
realizátoři
2019
Supí vrch

ZO ČSOP 38/02 Launensia

Raduňský mokřad

ZO ČSOP Ochránce

Naučná stezka Tůně u Hajské

ZO ČSOP ONYX

Ptačí pozorovatelna na Libockých mokřadech

Český svaz ochránců přírody Kynšpersko

Studánka „U cesty“

ZO ČSOP Spálené Poříčí

Křížovský lom

ZO ČSOP Vlašim

Naučná stezka Přírodní rezervací Vrch Baba

ZO ČSOP Klenice

2020
Naučná stezka Srdcem Českého krasu

ZO ČSOP Dům ochránců přírody v Praze

Naučné místo Borecké tůně

ZO ČSOP Bernartice

Naučná stezka Koutské a Zábřežské louky

ZO ČSOP Levrekův ostrov

Naučná stezka Jeřábka Bošíka

ZO ČSOP Šumava

Naučná stezka Putování tišickou krajinou

ZO ČSOP Koniklec

2021

ČSOP Levrekův ostrov 72/07

Výměna a doplnění informačních cedulí,
zprůchodnění cesty přes lokalitu a odstranění
zmlazených porostů trnek na Pařezovském kopci
Naučná stezka Hněvošický háj

01/71 ZO ČSOP Koniklec

Naučná stezka Chorušická zákoutí

ZO ČSOP Náměštské rybníky 62/89
ZO ČSOP Velké Popovice, 10/02

Naučná stezka Bělinské údolí
Ovocný sad pod Dubinami

ČSOP Libosváry 22/07

4) Seznam akreditovaných Ekocenter ČSOP v roce 2021

Název ekocentra
Ekocentrum Radhošť
Valašské ekocentrum
Beskydské ekocentrum

Místo působení
Rožnov pod
Radhoštěm

osvětové výukové vzdělávací poradenské

Valašské Meziříčí
Frýdlant nad Ostravicí

x
x

x

x

x

Bečovská botanická zahrada

Bečov nad Teplou

x

x

Šumavské ekocentrum a
ekoporadna
Stanice ekologické výchovy Ciconia
Ekocentrum ZO ČSOP Buchlovice
Ekocentrum ČSOP Klíny
Ekocentrum ČSOP Kynšpersko
Ekocentrum Klenice

Vimperk
Roudnice nad Labem
Buchlovice
Klíny
Kynšperk nad Ohří
Mladá Boleslav

x
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x
x

x

x

x

x
x
x
x
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x

x
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Ekocentrum Iris

Prostějov

x

x

Ekocentrum ČSOP Ostrava

Ostrava

x

Ekocentrum Huslík
Dům přírody Poodří
Ekocentrum Nyctalus
Poznáním k ochraně
Centrum ekologické výchovy
Rokycany
Ekocentrum ČSOP Bílé Karpaty

Poděbrady
Bartošovice
Praha 10
Praha 8

x
x
x
x

x
x
x

Rokycany
Veselí nad Moravou
Třebechovice pod
Orebem
Strakonice
Jeseník nad Odrou
Chodov
Praha 10
Příbram

x

x

x
x

x
x
x

x
x

Ekocentrum Orlice
Ekocentrum Strakonice
Ekocentrum ČSOP Novojičínska
Ekocentrum Chodováček
Ekocentrum Malešice
Podbrdské ekocentrum Fabián
Podblanické ekocentrum ČSOP
Vlašim
Dům přírody Blaníku
Návštěvnické středisko Vodní dům
Ekocentrum Radnice
Lamacentrum Hády

x
x
x
x
x
x

Vlašim
Kondrac
Trhový Štěpánov
Radnice
Brno

Ekocentrum Zelené Vendolí

Vendolí

Středisko ekologické výchovy
MRAVENEC
Ekologická poradna Veronica
Centrum Veronica Hostětín
Zámecký park

Pelhřimov
Brno
Hostětín
Město Albrechtice

x
x
x

Ekocentrum Podorlicko

Česká Třebová

Ekocentrum Spálené Poříčí
Ekocentrum Botič - Rokytka
Dům ochránců přírody

Spálené Poříčí
Praha 10
Praha 4

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

5) Oddíly Mladých ochránců přírody (mopíků)
Počet oddílů a jejich členů meziročně mírně klesá. Počet vedoucích a instruktorů (začínající vedoucí ve věku
15–18 let) se příliš nemění.
Kancelář SMOP nabízí všem registrovaným oddílům celoroční servis, každých 6–8 týdnů elektronický
newsletter s názvem Poštovní holub, kde informuje o aktuálním dění (dotace, blížící se termíny, zajímavé
akce,…); dvakrát ročně finanční podporu na materiál/klubovny/akce, finanční podporu táborů a balíček
s materiální podporou.
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Přehled finanční podpory oddílů od MŠMT v jednotlivých letech (v tisících Kč)
Oddíly čerpaly

2018

2019

2020

2021

Materiál/klubovna/akce

375

238

339

144

Tábory

255

271

250

241

Celkem

630

509

589

385

Další finanční podporu pravidelně získávají oddíly působící na území Prahy (od Hl. m. Prahy), která je
administrována přes SMOP (podmínka donátora).
Rok
2018
2019
2020
2021

Hl. m. Praha (Kč)
638 000
653 800
851 100
893 100

Dále SMOP vedoucím oddílů nabízí školení pro začínající vedoucí s názvem Voyage, pro zdravotníky
(ve spolupráci s organizací ZDrSEM), pro hlavní vedoucí oddílů a táborů, a setkání vedoucích.

5.1 Soutěže ČSOP
Zlatý list (ZL) je soutěž pro šestičlenná družstva dětí ve věku základní školy (ZŠ, víceletá gymnázia, oddíly,
kroužky, DDM a jiné subjekty). Pokrývá celou republiku a má tři úrovně – základní kola, krajská kola a národní
kolo. Všechna kola se odehrávají v jarních měsících (březen–červen). Na podzim 2021 začal již 50. ročník.
Přehled počtů účastníků ZL v jednotlivých letech na všech úrovních
Rok

Základní
kola

Krajská
kola

Národní
kolo

2018

2 343

1 564

168

2019

2 284

1 343

174

2020

2 205

158

Zrušeno

2021

83

544

Zrušeno

r. 2020 omezen kvůli vládním opatřením;
r. 2021 omezen kvůli nevypsaným dotacím.

Již sedmým ročníkem existují také dobrovolné úkoly Zlatého listu, jejichž plněním se může kolektiv dostat do
národního kola, aniž vyhrál kolo krajské. Úkoly jsou během školního roku čtyři a jsou zveřejňovány na webu
soutěže www.zlatylist.cz.
Ekologická olympiáda (EO) je určena pro tříčlenné týmy studentů středních škol. Vítězné týmy krajských kol
postupují do kola národního. Zářím 2021 odstartoval 27. ročník. Část krajských kol probíhá během podzimu,
zbytek v jarních termínech. Termíny konání se odvíjejí od možností jednotlivých pořadatelů.
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Počty účastníků EO v jednotlivých letech
rok

krajská
kola

národní
kolo

2018

144

45

2019

422

39

2020

101

32

2021

503

38

Rady obou soutěží, jako poradní orgán předsedy SMOP ČSOP, se scházejí podle potřeby 1× až 2× ročně.

6) Statistiky kampaně Ukliďme svět

účastníci
celkem

mládež %

sebráno
odpadu
(t)

2003

11 122

86

212

Ukliďme svět!

2004

10 972

88

213

Ukliďme svět!

2005

7 786

90

74

Ukliďme svět!

2006

8 575

89

133

Ukliďme svět!

2007

7 361

84

167

Ukliďme svět!

2008

9 487

87

85

Ukliďme svět!

2009

14 000

77

100

Ukliďme svět!

2010

13 000

67

100

Ukliďme svět!

2011

17 600

67

160

Ukliďme svět!

2012

15 941

76

215

Ukliďme svět!

2013

18 000

67

170

Ukliďme svět!

2014

17 300

66

157

Ukliďme svět!
Ukliďme svět!

rok

počet
akcí

kampaň

pozn.

2015

460

21 298

75

381

2016

2 066

86 210

60

1 634

Ukliďme svět, ukliďme Česko

společně s Ukliďme Česko

2017

2 500

96 133

60

1 536

Ukliďme svět, ukliďme Česko

společně s Ukliďme Česko

2018

3 323

135 000

60

2 113

Ukliďme svět, ukliďme Česko

společně s Ukliďme Česko

2019

3 900

157 000

60

2 600

Ukliďme svět, ukliďme Česko

2020

1 400

30 000

50

300

Ukliďme svět, ukliďme Česko

2021

602

21018

60

180

Ukliďme svět

společně s Ukliďme Česko
společně s Ukliďme Česko;
vliv protipandemických
opatření C-19
vliv protipandemických
opatření C-19
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Finanční podpora Ukliďme svět v uplynulém období:
SFŽP (dotace 2018–2020 ve výši necelých 5 milionů Kč),
NF Veolia (do roku 2020 generální partner a dary ve výši 750 000 Kč)
MŽP – projekty NNO (každoroční dotace ve výši 250 tisíc Kč),
Hlavní město Praha – každoroční grant na pražské akce ve výši cca 400 tisíc Kč
Sponzoři: firmy DB Schenker a DPD – zajistily bezplatně logistikU a distribucI hromadných rozesílek;
AlpinePRO – trička, 2021 – odměny do soutěží

7) Dárcovství a veřejné sbírky
V posledních letech se daří získávat dary na obě veřejné sbírky. Přibývá dárců i objem darovaných
prostředků, přibývá i odkazců. Protože však na provoz těchto sbírek můžeme dle platné legislativy (zákon
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách) využít max. 5 % vybrané částky, jde ve skutečnosti o aktivity mírně
ztrátové, které musíme dotovat z jiných zdrojů. Nicméně, zejména Místo pro přírodu je zdrojem prostředků
na účel (výkupy pozemků), na který v ČR jiné zdroje nejsou; proto je pro nás tato sbírka zcela
nenahraditelná. Postupně přibývají i prostředky ve formě odkazů – cca 1x za 2–3 roky. Příjmy ze závětí se do
blízkého budoucna jeví jako významný zdroj financí pro naši činnost.

Veřejná sbírka Zvíře v nouzi

Cílem kampaně Zvíře v nouzi je upozornit na finanční náročnost péče o poraněná volně žijící zvířata a dát
tak možnost veřejnosti aktivně se zapojit a přispět subjektům, které tuto péči provádějí. Dalším cílem
kampaně je informovat veřejnost o příčinách poranění zvířat.
Veřejnost může přispívat buď formou darů zaslaných na sbírkový účet 33553322/0800, nebo zasláním
dárcovské SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI či DMS TRV ZVIREVNOUZI na telefonní číslo 87 777. Dárci
mohou jak na účet, tak formou DMS přispívat i přímo konkrétní záchranné stanici. Sbírka se týká pouze
stanic provozovaných neziskovými subjekty. Mezi neopomenutelné partnery sbírky Zvíře v nouzi patří
Fórum dárců.
Příjmy sbírky Zvíře v nouzi od roku 2018
2018
Výše darů
1 746 877 Kč
Z toho DMS
160 424 Kč

2019
2 043 729 Kč
199 140 Kč

2020
3 487 499 Kč
267 112

2021
6 639 023 Kč
613 241 Kč

Veřejná sbírka Místo pro přírodu

Cílem kampaně Místo pro přírodu je z darovaných prostředků vykupovat pozemky do vlastnictví ČSOP. Jde
jak o přírodně cenné pozemky, tak i pozemky, které lze vhodným managementem přírodě navrátit.
Sbírkový účet je 9999922/0800. Web kampaně je www.mistoproprirodu.cz.
Příjmy sbírky Místo pro přírodu od roku 2018
2018
2019
2020
Výše darů
1 288 762 Kč
2 369 819 Kč
2 283 875 Kč *)
*)
vedle toho přispěl na výkupy pozemků dalšími 400 000 Kč Nadační fond Veolia

Dary na běžný účet ČSOP

2021
2 471 976 Kč

Český svaz ochránců přírody má řadu dárců, kteří přispívají na činnost ČSOP dary na běžný účet
34535011/0100.
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Dary na činnost ČSOP od roku 2018
2018
2019
Výše darů
37 336 Kč
320 680 Kč
*)
z toho přispěl 1 385 157 Kč Nadační fond Veolia

2020
908 116 Kč

2021
1 633 137 Kč *)

CELKEM od minulého Sněmu obdržel ČSOP dary v celkové výši cca 25 231 000 Kč.

8) Činnost ZO ČSOP v roce 2020 - nejčastější aktivity a počty základních organizací, které se
jimi zabývaly
ČINNOST
Péče o krajinu a památky
Údržba maloplošných chráněných území
Údržba ekologicky významných nechráněných území
Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability
Údržba zeleně
Péče o kulturní památky
Okrašlovací činnost

149
150
36
150
45
85

Druhová ochrana
Programy ochrany biodiverzity
Provádění přírodovědných výzkumů
Péče o handicapované živočichy
Záchranné chovy
Záchranné transfery

130
112
43
10
3

Ochrana životního prostředí
Ochrana vod
Ochrana ovzduší
Problematika těžby nerostů a hornin
Problematika odpadů
Lesní hospodaření
Problematika dopravy
Zemědělství
Energetické úspory
Účast v EIA
Účast ve správních řízeních

90
30
27
40
53
42
63
20
5
58

Environmentální výchova
Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže
Pořádání táborových pobytů v přírodě
Působení na neorganizované děti a mládež
Systematická práce s dětmi členů ZO
Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
Pořádání veřejně přístupných akcí a kampaní
Den Země
Ukliďme svět!
Provoz ekocentra, poradenského centra, infocentra
Provoz naučné stezky

72
79
146
90
65
170
112
120
73
100
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Vydávání periodik
Vydávání ostatních/neperiodických tiskovin

15
70

Ochrana společenských zvířat
Provoz útulku pro společenská zvířata
Ochrana zvířat proti týrání

3
7

9) Činnost odborných komisí a rad ČSOP

9.1. Hlavní aktivity Komise ochrany přírody (KOP):
Hlavní aktivity KOP se zaměřovaly především na Národním program Ochrana biodiverzity – úpravy jeho
pravidel, priorit; zajištěním výběrových řízení – vyhlašování, hodnocení projektů a realizace projektů. Tyto
aktivity také konzultovala se zástupci Ministerstva životního prostředí, Lesů České republiky, s.p. a Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR. V těchto činnostech rovněž spolupracovala s odbornými garanty jednotlivých
témat.
Odborní garanti působící v programu Ochrana biodiverzity:






















Mgr. Martin Waldhauser – Vážky
RNDr. Miroslav Pavelka – Bombus a ostatní ohrožené včely
RNDr. Ivan Horčičko, CSc. – Lesní hmyz
RNDr. Miloš Holzer – Rak, Vodní a mokřadní ekosystémy v lesích
Mgr. Filip Trnka – Hmyz a mravenci rodu formica
Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. – Ryby a kruhoústí
RNDr. Blanka Mikátová – Plazi
Mgr. Jaromír Maštera – Obojživelníci
Daniel Křenek – Ptáci zemědělské krajiny
Mgr. Libor Opluštil – Dravci a sovy
Mgr. Stanislav Chvapil – Ciconia a ostatní brodiví
Ing. Petr Stýblo – Ptáci a obratlovci lidských sídlišť, mediální projekty
Daniel Horáček – Netopýři
Mgr. Petr Karlík – Ohrožené a chráněné nelesní byliny
Ing. Václav Somol, CSc. – Byliny v lesích
Mgr. Jiří Bělohoubek – managementy travobylinných společenstev
Mgr. Květa Morávková – Invazní druhy rostlin
Ing. Karel Kříž – Ohrožené druhy dřevin
Ing. Martin Lípa – Oživení starých odrůd
Ing. Martin Dušek – management lokalit soustavy Natura 2000
RNDr. Ivana Jongepierová – regionální luční směsi (jmenována garantem v roce 2019)







Mgr. Pavel Čech – Alcedo, (zemřel v roce 2021)
Jiří Polčák – Houby, ukončil svou činnost v roce 2020
RNDr. Jaroslav Koleček Ph.D. – ptáci, doupné stromy, ukončil svou činnost v roce 2021
Mgr. Barbora Krchňáková Telnarová - šelmy, savci, ukončila svou činnost v roce 2021
Mgr. Jiří Bělohoubek – managementy travobylinných společenstev, ukončil svou činnost v roce 2021

Další aktivity KOP
- vyhodnotila doručené připomínky k aktuální verzi Nákladů obvyklých opatření (tzv. ceník AOPK ČR a své
připomínky předala zástupci AOPK ČR.
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- připomínkovala standardy AOPK ČR pro tvorbu zábran pro obojživelníky na pozemních komunikacích,
standardy pro zabezpečování hospodářských zvířat před velkými šelmami, pro výsadby a ošetřování
ovocných stromů atd. Zpracované připomínky byly zaslány AOPK ČR.

9.2. Činnost Rady Národního pozemkového spolku (RNPS)
















V čele programu stojí Rada Národního pozemkového spolku, složená ze zástupců ÚVR ČSOP,
akreditovaných pozemkových spolků a spolupracujících organizací (viz text Zprávy).
67 pozemkových spolků, z toho 41 zřízených subjekty ČSOP (aktuální adresář na
http://pozemkovespolky.csop.cz).
Ve spolupráci s MŽP bylo podpořeno 145 projektů na vznik a rozvoj pozemkových spolků celkovou
částkou 5 765 000 Kč.
V rámci servisu akreditovaným pozemkovým spolkům funguje mimo jiné bezplatná právní pomoc,
pojištění zodpovědnosti za škody a možnost připojení se k hromadnému pojištění majetku,
informační servis o aktuálních grantových řízeních či legislativních změnách a další odborná a
metodická pomoc.
Pozemkové spolky se každoročně scházejí na Výročním shromáždění s bohatým odborným
programem a možností vzájemné výměny zkušeností (2019 Krušné hory, 2021 Čabárna). V roce 2020
se plnohodnotné Výroční shromáždění pozemkových spolků z důvodu proticovidových opatření
neuskutečnilo.
Propagace pozemkospolkového hnutí probíhá prostřednictvím facebookového profilu
www.facebook.com/pozemkovespolky (668 sledujících).
Bylo vydáno kolem 50 tiskových zpráv o aktivitách pozemkových spolků, proběhla řada reportáží
v rozhlase a televizi.
Úspěšně pokračovala kampaň Místo pro přírodu, jejímž cílem je získat finanční prostředky na výkup
ohrožených přírodně hodnotných pozemků (viz příloha); celkově již bylo v rámci kampaně
vykoupeno cca 180 ha pozemků na 51 lokalitách.
Kampaň Místo pro přírodu má vlastní webové stránky (www.mistoproprirodu.cz ), mimo jiné
s kompletními informacemi o vykoupených lokalitách a dění na nich. Kampaň Místo pro přírodu má
svůj
profil
i
na
facebooku
(www.facebook.com/mistoproprirodu),
toho
času
s 3 348 příznivci. S dárci kampaně je udržován pravidelný kontakt prostřednictvím rozesílek
(Dárcovských listů) a setkání s dárci.
Průběžně byla řešena řada problémů, týkajících se pozemkových spolků či vykoupených lokalit, mimo
jiné v souvislosti s územními plány, pozemkovými úpravami, sousedskými vztahy, hrazením daně
z nemovitosti, vztahů pozemkových spolků se zemědělskými subjekty či stanovením (zajištěním)
optimálního managementu.
Kromě každoročního grantu Ministerstva životního prostředí na podporu vzniku a rozvoje pozemkových
spolků byla zahájena realizace tří projektů podpořených z Norských fondů.

9.3. Činnost Rady Národní sítě záchranných stanic (RNSZS)


V současné době sdružuje Národní síť 35 členských stanic, pokrývajících svojí působností území celé
České republiky. Aktuální mapka působností jednotlivých stanic a kontakty na ně lze nalézt na
www.zvirevnouzi.cz.
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Stanice sdružené v Síti v posledních letech přijmou ročně více než 24 000 poraněných či jinak
handicapovaných volně žijících živočichů, z nichž zhruba 60 % je po vyléčení vypuštěno zpět do
přírody
Velký význam pro ochranu přírody má ekologická výchova prováděná pracovníky záchranných stanic
ať už přímo ve stanicích, ve školách a školách či na různých veřejných akcích. Tato činnost byla
bohužel zcela utlumena v důsledku protipandemických opatření státu a nyní se znovu pomalu
rozbíhá.
Stanice se též aktivně zabývají záchrannými transfery živočichů.
Podpora Národní sítě ze strany MŽP ČR v rámci Programu péče o krajinu byla v roce 2020 zvýšena ze
12 na 17 milionů Kč, což je přibližně 1/5 provozních nákladů. V roce 2019 se naposledy pro záchranné
stanice podařilo získat významnou finanční dotaci z prostředků Ministerstva zemědělství.
Nadějným zdrojem financování je pro záchranné stanice provozované NNO veřejná sbírka Zvíře
v nouzi. Každoročně se její výtěžek zvyšuje a v roce 2021 překročil již částku 4 miliony Kč. Součástí
sbírky jsou též dárcovské SMS. Pro propagaci sbírky (potažmo NSZS jako celku) jsou od roku 2020
používány sponzorské prostředky generálního partnera NSZS, společnosti Billa.
Na adrese www.zvirevnouzi.cz fungují stránky spojující informace o veřejné sbírce s informacemi o
NSZS i obecnými radami na záchranu zvířat. Dále jsou stanice a sbírka propagovány na Facebooku.
Radu a pomoc nabízí Centrální dispečink záchranných stanic na telefonním čísle 774 155 155, na
kterém je zodpovězeno okolo 100 dotazů měsíčně/týdně/denně (dle sezony).
V rámci NSZS je stále řešena řada problémů souvisejících zejména se zákonnými povinnostmi –
získání povolení k provozování stanice, povinný kurz pro osoby pečující o handicapovaná zvířata,
přestavby stanic vynucené vyhláškou o podmínkách chovu handicapovaných zvířat.
Odborným poradním orgánem ÚVR ČSOP v záležitostech Národní sítě je Rada Národní sítě stanic. Na
jaře 2021 došlo k radikální personální obměně zástupců záchranných stanic v této Radě vč. změny
jejího předsedy. Tím se nově stal David Číp. Záchranné stanice si od této změny slibují především
zlepšení komunikace mezi stanicemi a sehnání více finančních prostředků pro NSZS.

9.4. Činnost Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (SMOP)
SMOP má na starosti koordinaci práce s dětmi a mládeží v ČSOP, a to především podporu kolektivů mladých
ochránců přírody (mopíků) a pořádání soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda. V současné podobě vznikl
v roce 2012. Rada SMOP má aktuálně 25 členů. Od posledního Sněmu se Rada SMOP sešla 2×. V mezidobí
probíhala elektronická hlasování.
SMOP ČSOP předkládá zprávy o činnosti na zasedání ÚVR ČSOP. Její předseda i místopředseda jsou členy
ÚVR, předseda současně členem PÚVR. Dále SMOP ČSOP vydává samostatné výroční zprávy, které detailně
informují o činnosti Svazu v oblasti práce s dětmi a mládeží. Výroční zprávy jsou publikovány na webu
www.mopici.cz, na kterém SMOP informuje vedoucí oddílů, činovníky ZO i veřejnost o práci s dětmi a mládeží
v našem Svazu. Další prezentace probíhá pomocí Facebookového účtu.

Hlavní partneři a sponzoři činnosti

MŠMT – podporuje činnost oddílů a národní kola obou soutěží. Výše získané dotace postupně narůstá, přesto
se zatím nepodařilo dosáhnout takové výše jako v letech před rokem 2012.
Lesy ČR – za propagaci 80 000 Kč.
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NET4GAS – již od roku 2013 se daří získávat finanční podporu obou soutěží. Smlouva o podpoře je vždy
vztažena na jednotlivé ročníky, tedy školní roky.
SFŽP – v letech 2019–2021 jsou krajská a národní kola obou soutěží podpořena z úspěšného projektu na jejich
rozvoj a stabilizaci. Letos byl vypsán nový projekt, na který jsme zažádali a zatím nevíme výsledek.

Přehled získaných financí pro SMOP v posledních čtyřech letech
Rok

MŠMT

NET4GAS

oddíly

soutěže

2018

1 500

445

300

2019

1 500

445

500

2020

1 350

126

400

2021

1 215

0

0

2022

1 700

SFŽP

ČSOP –
Ochrana
biodiverzity
-

1 650

176
172
172

800

Uvedené částky jsou v tisících Kč.

Kancelář SMOP ČSOP

Kancelář SMOP ČSOP sídlí v pronajatých prostorách Domu ochránců přírody, v Michelská 5, Praha 4. Aktuálně
v r. 2021 funguje v počtu čtyř zaměstnankyň:
Lenka Žaitliková, ředitelka kanceláře SMOP, projektová manažerka a koordinátorka kurzů SMOP (od
9/2021 DPN)
Renáta Kazdová, zástupkyně ředitelky, finanční manažerka, koordinátorka projektů po Hl.m. Prahu
Irena Drástalová, registrace a podpora MOPíků,
Tereza Rádsetoulalová (DPP), celorepubliková koordinátorka soutěží

Hospodaření SMOP ČSOP
Rozvaha
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A. Vlastní zdroje
II. Výsledek hospodaření celkem
B. Cizí zdroje celkem
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31.12.2018 31.12.2019
0
11
25
39
-25
-28
583
553
29
369
552
182
2
2
583
564
-650
-650
1 233

-688
-688
1 252

31.12.2020
0
52
-52
1884
1175
708
1
1884
-601
-601
2485
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II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

860
146
227
583

860
145
247
564

1160
237
1088
1884

Výkaz zisku a ztráty v letech 2018 – 2020
A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem
III. Osobní náklady celkem
V. Ostatní náklady celkem
VI. Odpisy, prod. majetku, tvorba a použití
rezerv
VII. Poskytnuté příspěvky
NÁKLADY CELKEM
B. VÝNOSY
I. Provozní dotace celkem
II. Přijaté příspěvky celkem
III. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
IV. Ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku
VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

2018
1 584
1 335
1 366

2019
1 498
1 686
1 423

2020

9

4

4 294

4 611

2 691
664
764
6

3 151
317
1 074
31

4 125

4 573

2 765
274
491
194
6
3 730

-169
-169

-38
-38

151
151

722
1 568
1 261
23
5
3 579

9.5. Činnost Komise ekologické výchovy v uplynulém období
Komise v období od X. Sněmu nejednala.
Akreditaci Ekocenter ČSOP dle pravidel stanovených směrnicí každoročně zajišťovala Kancelář ČSOP ve
spolupráci s předsedou KEV J. Zetěkem.
Akreditovaná ekocentra ČSOP
Podle charakteru své činnosti se může Ekocentrum ČSOP akreditovat jako osvětové, výukové, vzdělávací nebo
poradenské (ekoporadna). Jedno ekocentrum přitom může být akreditováno ve více z těchto činností.
Ekocentrum osvětové – hlavní činností je pořádání akcí pro veřejnost (např. Den Země, Vítání ptačího
zpěvu, Ukliďme svět) přednášky, výstavy, exkurze aj.
Ekocentrum výukové – je specializováno na ekovýchovné výukové programy pro děti a studenty ve
školách a v dětských oddílech.
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Ekocentrum vzdělávací – pořádá semináře, workshopy a školení pro pedagogické pracovníky,
zaměstnance veřejné správy, členy neziskových organizací, apod.
Ekocentrum poradenské – jedná se o ekoporadnu, kde jsou zodpovídány dotazy a poskytovány
konzultace širokému spektru klientů.
Počet akreditovaných ekocenter v jednotlivých letech:
2018: 44

2019: 41

2020: 37

2021: 38

10) Rozvaha a výsledovka 2020, Výkaz zisku a ztráty v letech 2018 – 2020

Rozvaha k 31. 12. 2020 (v celých tisících)
AKTIVA

01.01.2020

31.12.2020

40 149

41 302

275

323

73

323

202

0

51 800

53 843

pozemky

26 456

29 113

stavby

20 968

20 325

A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
software
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

2 712

2 712

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 664

1 693

-11 926

-12 864

-73

-136

oprávky ke stavbám

-7 905

-8 595

oprávky k samostatným hm. movitým věcem a souborům hmot. movitých věcí

-2 284

-2 449

oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-1 664

-1 684

13 795

17 695

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
oprávky k softwaru

B. Krátkodobý majetek celkem
II. Pohledávky celkem

3 504

5 016

odběratelé

56

965

poskytnuté provozní zálohy

18

71

5

87

131

0

jiné pohledávky

1 345

1 735

dohadné účty aktivní

1 949

2 158

10 199

12 263

ostatní pohledávky
daň z přidané hodnoty

III. Krátkodobý finanční majetek celkem
pokladna
účty v bankách

107

15

10 092

12 248

92

416

79

66

13

350

53 944

58 997

ostatní cenné papíry
IV. Jiná aktiva celkem
náklady příštích období
příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
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PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem

44 222

47 667

I. Jmění celkem

44 489

46 834

vlastní jmění

44 285

45 615

fondy

204

1 219

-267

833

0

1 100

964

0

-1 231

-267

B. Cizí zdroje celkem

9 722

11 330

III. Krátkodobé závazky celkem

8 694

10 204

151

335

4 189

5 275

0

129

zaměstnanci

367

359

závazky k institucím s.z. a veřejného zdr. poj.

207

200

57

57

0

103

3 690

3 713

Dohadné účty pasivní

33

33

IV. Jiná pasiva celkem

II. Výsledek hospodaření celkem
účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

dodavatelé
přijaté zálohy
ostatní závazky

ostatní přímé daně
daň z přidané hodnoty
jiné závazky

1 028

1 126

výdaje příštích období

62

22

výnosy příštích období

966

1 104

53 944

58 997

PASIVA CELKEM

Výkaz zisku a ztráty v letech 2018–2020
A. Náklady

2018

2019

2020

I. Spotřebované nákupy celkem

5 104
1 399

5 847
612

6 355
1 240

59

68

96

179

217

173

80

45

44

spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
II. Služby celkem
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby

3 387

4 905

4 802

III. Osobní náklady celkem

5 387

6 649

6 308

mzdové náklady

4 078

5 007

4 992

zákonné sociální pojištění

1 316

1 298

1 623

zákonné sociální náklady

11

19

IV. Daně a poplatky celkem

84

123

72

daně a poplatky

84

123

72
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V. Ostatní náklady celkem

23 583

20 744

21 666

odpis nedobytné pohledávky

1

111

20

kursové ztráty

1

jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prod. majetek a tvorba rezerv … celkem
odpisy dlouhodobého majetku

1

23 581

20 633

21 645

795

896

2 084

771

832

939

prodaný dlouhodobý majetek

1 084

prodané cenné papíry a podíly

14

prodaný materiál

24

50

61

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

16

18

28

Poskytnuté členské příspěvky

16

18

28

34 969

34 277

36 513

2018

2019

2020

25 617

25 526

27 183

25 617

25 526

27 183

3 710

4 725

3 364

Náklady celkem
B. Výnosy
I. Provozní dotace celkem
provozní dotace
II. Přijaté příspěvky celkem
přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami

18

přijaté příspěvky (dary)
přijaté členské příspěvky
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
IV. Ostatní výnosy celkem
sml. pokuty a úroky z prodlení, ost. pokuty a penále

2 826

3 531

2 101

884

1 194

1 245

4 832

4 378

5 592

522

530

501

12

13

platby za odepsané pohledávky

5

výnosové úroky

1

zúčtování fondů

488

Jiné ostatní výnosy

1
488

488

29

7

V. Tržby z prodeje majetku celkem

86

82

973

tržby z prodeje dlouhodob. hmot. a nehm. majetku

62

12

912

tržby z prodeje cenných papírů a podílů

20

tržby z prodeje materiálu
Výnosy celkem

24

50

61

34 767

35 241

37 613

Výsledek hospodaření před zdaněním

-202

964

1 100

Výsledek hospodaření po zdanění

-202

964

1 100
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