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1. O nás 

 Občanské sdružení Přírodní zahrada vzniklo v roce 2006 jak dobrovolné, nezávislé 

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

a) vytvořit síť ukázkových „Přírodních zahrad“ 

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

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

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

prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách. 

 

 Občanské sdružení je zapsané ve Spolkovém rejstříku pod spisovou značku L 4280 

vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích. 

 

 Občanské sdružení Přírodní zahrada má k 31.12.2014 37 členů, mezi kterými jsou nejen 

fyzické, ale i právnické osoby – odborníci či zástupci zahradnických firem i soukromé osoby 

z řad laické veřejnosti.  

http://www.prirodnizahrada.com/
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2. Projekt „100 tipů pro zahradu a ještě mnohem víc“ a projekt „Zahradní 

turistika – cestování pro všechny smysly“ v roce 2014 

 

Projekt "100 tipů pro zahradu a ještě mnohem víc" 

V roce 2014 realizovalo Občanské sdružení Přírodní zahrada za podpory Ministerstva 

životního prostředí projekt "100 tipů pro zahradu a ještě mnohem víc". Cílem tohoto 

projektu bylo postavení základů pro rozšíření projektu přírodního zahradničení po celé České 

republice. 
 

V rámci projektu byly aktualizovány webové stránky www.prirodnizahrada.eu. Na 

webu www.prirodnizahrada.com byl informační servis doplněn o on-line poradnu, v rámci 

které odborníci odpovídají na konkrétní dotazy majitelů zahrad.  Byly zde také vypsány 

nejčastější dotazy a odpovědi na ně. Byly odeslány 4 informační bulletiny s tipy pro práce v 

přírodní zahradě v jednotlivých ročních obdobích, představení zajímavých projektů a témat a 

pozvánky na zajímavé akce. Mimo elektronického poradenství poskytovali poradci i osobní 

poradenství přímo na zahradách či na stáncích s poradnou během akcí: 22.9.2014 Evropský 

den bez aut v Českých Budějovicích, 4.10.2014 na slavnosti Jablkobraní v Třeboni a 

18.10.2014 v Třeboni na Veletrhu neziskových organizací. 

           

Z rakouského originálu bylo přeloženo a vydáno 1000 ks informační brožurky "100 

nejlepších tipů pro zahradu" a 3000 ks brožurky "Cesta k zahradní plaketě". Brožurka "100 

nejlepších tipů pro zahradu" nabízí tipy nejen pro uspořádání vlastní přírodní zahrady, ale i 

pro péči o ni přírodě blízkým způsobem a pro uchování "Cesta k zahradní plaketě" osvětluje 

základní kritéria přírodního zahradničení a cestu k tomu, jak získat plaketu Přírodní zahrada. 

Distribuce brožurek probíhala poštou, na stránkách s poradenstvím a při dalších akcích 

ukázkových přírodních zahrad. Brožurka "Cesta k zahradní plaketě" slouží jako bezplatný 

propagační materiál a je i volně ke stažení na webových stránkách sdružení, brožurka "100 

nejlepších tipů pro zahradu" je v nabídce k prodeji. 
 

Přírodní zahradničení oslavilo v roce 2014 již 13 let existence v ČR. Naše občanské 

sdružení oslovilo širokou veřejnost i organizace s prosbou o zaslání informací o projektech či 

příběhů přírodních zahrad. Shromážděné informace byly zpracovány do elektronické 

publikace s cca 30 příběhy zahrad i lidí kolem přírodních zahrad na více než 100 stranách. 
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Aby bylo rozšíření projektu Přírodních zahrad možné a naši poradci to měli co nejblíže 

k zájemcům o poradenství a certifikaci přírodní zahrady, uskutečnilo Občanské sdružení 

Přírodní zahrada Vzdělávací kurz pro nové poradce projektu Přírodní zahrada. V rámci 

tohoto školení bylo vyškoleno 30 nových poradců z celé České republiky. Školení proběhlo 

ve dvou částech, z nichž každá byla pro velký zájem rozdělena do dvou termínů. První část 

školení proběhla v jižních Čechách, druhá na Vysočině. Vzdělávací kurz pro poradce trval 

celkem 5 dní (40 hodin), měl teoretickou i praktickou část. Nově vyškolení poradci již v roce 

2014 certifikovali nové přírodní zahrady. I díky nim máme v České republice momentálně 

zhruba 260 certifikovaných přírodních zahrad. 

      

Navíc jsme tím získali nové spolupracovníky a spolupracující organizace v regionech 

po téměř celé České republice. Co se týče organizací, tak tam se to týká organizací ENVIC, 

o.s. z Plzně, a Krajina a zahrada, o.s. z Liberce. V roce 2015 tuto spolupráci plánujeme 

aktivně rozvíjet a dostávat tak téma přírodního zahradničení blíže lidem v těchto 

regionech. 

 

Projekt "Zahradní turistika - cestování pro všechny smysly" 

 
V roce 2014 realizovalo Občanské sdružení Přírodní zahrada za podpory Ministerstva 

životního prostředí projekt "Zahradní turistika - cestování pro všechny smysly". V rámci 

tohoto projektu Občanské sdružení Přírodní zahrada navázalo na dosažené výsledky a využilo 

poměrně velkou síť ukázkových přírodních zahrad v ČR k jejich propagaci ve větším měřítku. 

 

V rámci Kampaně Rok s přírodními zahradami proběhly malé i větší akce v 

certifikovaných Ukázkových přírodních zahradách. Kampaní se podařilo přispět k rozšíření 

nabídky na vyžití návštěvníků v dané oblasti a ke zvýšení povědomí o existenci zahradní 

turistiky. Na propagaci kampaně byly vytištěny plakáty (formát A2, A3 a A4) a záložky. 

Plakáty byly vylepeny na vybraných místech v České republice. V rámci kampaně proběhly 

tyto akce: 14. a 15.6.2014 se uskutečnil Víkend otevřených zahrad, do této akce se zapojilo 

39 certifikovaných přírodních zahrad, z toho 18 ukázkových. Odhaduje se účast více než 1000 

osob na těchto akcích dohromady. Centrum Veronica Hostětín uspořádala 21.6. "Přírodní 

zahrada - praktický seminář", 28.6. se konal v Balinách u Velkého Meziřící workshop při 

budování terapeutické zahrady, 2.-3.8. proběhl v Ukázkové přírodní zahradě Šelmberk již 3. 

Festival dobové kuchyně, 30.6.-25.8. - Letní pondělní tvoření v Chelčicích "Příroda - 

nejkrásnější umělkyně", 28.9. - Jablečná slavnost v Hostětíně, 10.10. - Seminář Přírodní 

zahrady, bylinky, zámecký park a ještě mnohem víc - semináře se v Mutišově a v Maříži 
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zúčastnilo 49 osob. 24.11.2014 zorganizovalo naše občanské sdružení v Českých Budějovicích 

          
seminář "13 let přírodního zahradničení na jihu Čech" - semináře se zúčastnilo celkem 56 

osob a 15 přednášejících a zástupců prezentujících se ukázkových zahrad. Za všechny akce 

odhadujeme dle získaných informací dosažení počtu 2000 účastníků. 
 

V rámci projektu se uskutečnila 26.-27.9.2014 ve Slavonicích dvoudenní konference k 

zahradní turistice za účasti českých i zahraničních lektorů, zejména z Rakouska. Součástí 

konference byly i exkurze do českých a jedné rakouské ukázkové přírodní zahrady jako 

příklady dobré praxe. Během konference došlo k mezinárodní výměně zkušeností na půdě 

zahradní turistiky a představení možnosti spolupráce s organizacemi působícími v cestovním 

ruchu (Asociace cestovních kanceláří a agentur). Akce se zúčastnilo první den 25 osob a 

druhý den 29 osob. 

          
Občanské sdružení Přírodní zahrada připravilo 11 ucelených balíčků turistických 

nabídek. Balíček představuje kombinaci návštěvy přírodní zahrady s dalším vyžitím v dané 

lokalitě. Jedná se o tipy na výlety po ukázkových přírodních zahradách pro regiony - 

Jihomoravský kraj - Břeclavsko a Hodonínsko, Jihomoravský kraj - Brno a Znojemsko, 

Vysočina - Pelhřimovsko, Vysočina - Havlíčkobrodsko, Vysočina - Jihlavsko, Jihočeský kraj - 

Jindřichohradecko a Novobystřicko, Jihočeský kraj - Prachaticko a Českokrumlovsko, 

Jihočeský kraj - Třeboňsko a Českobudějovicko a Jihočeský kraj - Českobudějovicko, Jihočeský 

kraj - Táborsko, Středočeský kraj - Příbramsko a Benešovsko. Uvedené tipy na výlety jsou v 

elektronické podobě k dispozici na webových stránkách www.prirodnizahrada.eu. 

 

3. Projekt Podporované zaměstnávání cílené MESADA, o.s. 2014 

 

Občanské sdružení Přírodní zahrada také realizovalo projekt prostřednictvím 

organizace MESADA, občanské sdružení, Podporované zaměstnávání cílené. Tento projekt 

byl financován z prostředků EU (Evropského sociálního fondu) a Ministerstva práce a 

sociálních věcí České republiky (Státního rozpočtu ČR) v rámci Operačního programu Lidské 

http://www.prirodnizahrada.eu/
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zdroje a zaměstnanost. Projekt pomohl pokrýt mzdové náklady na pracovní místo. Celkově 

byly profinancovány mzdové prostředky na 1 pracovníka na plný úvazek pro informační 

systém a vzdělávací akce v Ukázkové přírodní zahradě Květinová zahrada Florianus 

v Trvalkové školce Florianus na období od 2.5.2014 do 2.1.2015. 

 

 

4. Jednání a stav orgánů sdružení v roce 2014 

 

Rada Občanského sdružení Přírodní zahrada  

 fungovala v roce 2014 ve složení: Ing. Martin Charvát - předseda, Ing. Martina Petrová – 

místopředsedkyně, Iveta Machátová – členka, Ing. Dana Křivánková – členka, Jan Nussbauer - 

člen. Rada se sešla v roce 2014 celkem dvakrát – dne 15.2. a 24.11. 

 
Revizní komise Občanského sdružení Přírodní zahrada 

 fungovala v roce 2014 ve složení: Jana Bochníčková a Ing. Radovan Hájek. Komise se 

v roce 2015 sešla ke kontrole hospodaření v roce 2014 dne 8.4.2015. 

 
Valná hromada Občanského sdružení Přírodní zahrada 
 

Jednání Valné hromady proběhlo dne 24.4.2015 v Jindřichově Hradci. V rámci 

odborného programu proběhla diskuse na téma rašelina a její obnova, domečky pro hmyzí 

pomocníky a další témata.   V 
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5. Hospodaření sdružení v roce 2014 
 

Výnosy a náklady sdružení v roce 2014 a jejich analýza 
 

Výsledovka analyticky 
Číslo účtu Název účtu Koncový stav 

Náklady 

501100 Spotřeba materiálu kancelářský 45 129,00 

501200 Spotřeba materiálu provozní 917,00 

501900 DKP 348,00 

502100 Spotřeba energie - voda 1 484,00 

502200 Spotřeba energie - elektrika 1 088,00 

504000 Prodané zboží 116 016,68 

50x Spotřebované nákupy 164 982,68 

512000 Cestovné 17 602,00 

518005 Doprava 2 314,00 

518050 Ostatní služby - repre hrazeno z projektu 65 347,00 

518100 Ostatní služby - náklady aktivit 340 825,95 

518200 Poštovné 13 378,00 

518300 Telefon 200,00 

518600 Nájemné 24 300,00 

518800 Ostatní služby 1 530,00 

518900 Ostatní služby nedaňové 800,00 

51x Služby 466 296,95 

521000 Mzdové náklady 328 466,00 

524100 OSSZ 56 181,00 

524200 ZP 20 224,00 

527000 Zákonné sociální náklady 710,00 

52x Osobní náklady 405 581,00 

538000 Ostatní daně a poplatky 100,00 

53x Daně a poplatky 100,00 

543000 Odpis nedobytné pohledávky 641,00 

544000 Úroky 0,28 

545000 Kursové ztráty 5,77 

549000 Jiné ostatní náklady 5 153,41 

54x Ostatní náklady 5 800,46 

554000 Prodaný materiál 0,00 

55x Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 0,00 

  Náklady celkem 1 042 761,09 

Výnosy 

602000 Tržby z prodeje služeb 26,00 

602100 Tržby z prodeje služeb-certifikace 28 153,00 

602800 Tržby z prodeje služeb - ostatní 36 200,00 

604000 Tržby za prodané zboží 157 674,00 

60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 222 053,00 

644000 Úroky 396,83 

649100 účastnický poplatek 184 985,00 

64x Ostatní výnosy 185 381,83 

682200 Přijaté příspěvky 401 733,00 

682300 Přijaté příspěvky - mzdové 101 206,00 

684000 Přijaté členské příspěvky 9 250,00 

68x Přijaté příspěvky 512 189,00 

  Výnosy celkem 919 623,83 

Výsledek hospodaření -123 137,26 
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Hospodářský výsledek byl v roce 2014 záporný. Výnosy činily 919.623,83 Kč, náklady 

činily 1.042.761,09 Kč, hospodářský výsledek roku 2014 je ztráta ve výši 123.137,26 Kč. 
 
Všechny položky výsledovky jsou v souladu s obecně platnými předpisy o 

hospodaření.  
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob již bylo podáno. Výsledkem je 

daňový zisk ve výši 119.361,- Kč. Bylo možné využít odpočitatelnou položku pro neziskové 
organizace (maximum je 300.000,- Kč) a neplatit tudíž žádnou daň. 

V rámci účetnictví byla vedena analytická evidence (podle středisek), zachycující 
realizaci projektů a náklady a výnosy mimo projekty sdružení tak, aby bylo možné 
kontrolovat čerpání projektů. V roce 2014 byly realizovány tři projekty – na účetních 
dokladech jsou označeny jako  
- Projekt 3 – označen zkratkou P3 – jedná se o projekt, v rámci kterého byla placena jedna 

pracovnice přes organizaci MESADA, ta pomáhala v Ukázkové přírodní zahradě 
Trvalkové školky Florianus v Jindřichově Hradci – projekt se jmenuje „Podporované 
zaměstnávání cílené“, byl spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a ze státního 
rozpočtu České republiky. 

- Projekt 5 – označen zkratkou P5 – jedná se o projekt financovaný Ministerstvem 
životního prostředí ČR „100 tipů pro přírodní zahradu a ještě mnohem víc“, v rámci 
kterého byly vydány nové brožurky a vyškoleni noví poradci. 

- Projekt 6 – označen zkratkou P6 -  jedná se o projekt financovaný Ministerstvem 
životního prostředí ČR „Zahradní turistika – cestování pro všechny smysly“, v rámci 
kterého byla uspořádána konference na téma zahradní turistika a vytvořeny tipy na 
výlety po ukázkových přírodních zahradách. 

 
Celkové výnosy v roce 2014 ve výši 919.623,83 Kč byly tvořeny kromě členských 

příspěvků ve výši 9.250,- Kč následujícími příjmy:  
 Tržby z prodeje služeb – vratka poštovného při nevyzvednutí zásilky na dobírku klientem 

– 26,- Kč 
 Tržby z prodeje služeb - certifikace přírodních zahrad – 28.153,- Kč; 
 Tržby z prodeje služeb - ostatní - poradenství a organizace akcí na zakázku – 36.200,- Kč; 
 Tržby za prodané zboží – především příručka Moje přírodní zahrada, ale také drobné 

příjmy za přeprodej dalších brožur – 157.674,- Kč; 
 Úroky – 396,83 Kč;  
 Účastnické poplatky na exkurze, semináře apod. - 184.985,- Kč; 
 Projekt 5 a 6, platby dotace z Ministerstva životního prostředí na oba projekty a 

příspěvek od Města Jindřichův Hradec na provoz (3.000,- Kč), v celkové výši 401.733,- Kč; 
 projekt 3, platby z projektu přes organizaci MESADA na pokrytí mzdových nákladů 

v rámci projektu, vzniklých v roce 2014, ve výši 101.206,- Kč. 
 
Celkové náklady v roce 2014 ve výši 1.042.761,09 Kč byly tvořeny následujícími 

položkami:  
 náklady na spotřebu materiálu ve výši 164.982,68 Kč (z toho kancelářské potřeby a další 

spotřební materiál 46.046,- Kč, nákup nové varné konvice 348,- Kč, spotřeba energie a 
vody 2.572,- Kč a poměrné náklady na prodané příručky 116.016,68 Kč); 
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 osobní náklady 405.581,- Kč, z toho mzdové náklady (tj. hrubé mzdy) 328.466,- Kč, 
zákonné sociální pojištění a zákonné zdravotní pojištění 76.405,- Kč (tj. platby OSSZ a ZP 
za organizaci), zákonné pojištění odpovědnosti při prac. úrazu zam. 710,- Kč;  

 cestovné zaměstnanců 17.602,- Kč; 
 náklady na autobusovou dopravu při akcích 2.314,- Kč; 
 ostatní služby – repre hrazeno z projektu – občerstvení a ubytování na akcích 65.347,- Kč; 
 ostatní služby – náklady aktivit projektů - externí náklady pro realizaci akcí a aktivit 

(tiskové náklady, propagace, lektoři, pronájmy, tlumočení, internet atd.) 315.055,95 Kč; 
 poštovné 13.378,- Kč; 
 telefonní poplatky 200,- Kč; 
 vedení účetnictví a mzdové agendy 28.100,- Kč (za téměř 2 roky); 
 nájemné kanceláře v roce 2014 ve výši 24.300,- Kč; 
 odpis nedobytné pohledávky (nevyzvednutá příručka na dobírku) 641,- Kč; 
 ostatní daně a poplatky 100,- Kč; 
 úroky 0,28 Kč; 
 kursové ztráty 5,77 Kč; 
 ostatní náklady (bankovní poplatky, pojištění platební karty) 5.153,41 Kč. 
 

Součástí rozpočtu Občanského sdružení Přírodní zahrada byla realizace dvou projektů, 
spolufinancovaných z Ministerstva životního prostředí 
  „100 tipů pro přírodní zahradu a ještě mnohem víc“ č. 137/32/14 – celkové náklady 

projektu činily 407.720,50 Kč. Z toho 198.730,- Kč bylo hrazeno z dotace MŽP a zbytek ve 
výši 208.978,50 Kč z vlastních zdrojů vč. příjmů z projektu. 

 „Zahradní turistika – cestování pro všechny smysly“ č. 136/32/14 – celkové náklady 
projektu činily 339.603,- Kč. Z toho 200.000,- Kč bylo hrazeno z dotace MŽP a zbytek ve 
výši 139.603,- Kč z vlastních zdrojů vč. příjmů z projektu. 
 
Součástí rozpočtu sdružení byla také realizace projektu prostřednictvím organizace 

MESADA, občanské sdružení, Podporované zaměstnávání cílené, CZ.1.04/3.3.05/96.00141. 
Tento projekt byl financován z prostředků EU (Evropského sociálního fondu) a Ministerstva 
práce a sociálních věcí České republiky (Státního rozpočtu ČR) v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt pomohl pokrýt mzdové náklady na pracovní místo, a 
to na základě dohody CZ.1.04/3.3.05/96.00141/JH/07 a dohody 
CZ.1.04/3.3.05/96.00141/JH/12. Celkově byly profinancovány mzdové prostředky na 1 
pracovníka pro informační systém a vzdělávací akce v Ukázkové přírodní zahradě Květinová 
zahrada Florianus v Trvalkové školce Florianus, a to ve výši  104.206,- Kč, na období 2.5.2014 
do 2.1.2015. 
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Rozvaha sdružení v roce 2014 a její analýza 
 

Rozvaha analyticky 
Číslo účtu Název účtu Počáteční stav Koncový stav 

Aktiva 
112000 Materiál na skladě 0,00 144 387,20 

11x Materiál 0,00 144 387,20 

132000 Zboží na skladě a v prodejnách 216 095,88 4 090,00 

13x Zboží 216 095,88 4 090,00 

1xx   216 095,88 148 477,20 

211100 Pokladna 968,00 2 816,00 

211200 PokladnaEUR 0,00 0,00 

21x Peníze 968,00 2 816,00 

221300 Účty v bankách KB2: 43-629110217 256 875,19 2 274,98 

221400 Účty v bankách ČSOB 246076988 1 630,23 1 630,35 

221500 Účty v bankách ČSO2: 246077462 5 703,36 12 714,06 

221600 Účty v bankách KB3:107-4218890227 1 548,96 0,00 

221700 Účty v bankách KB4:107-8468920247 0,00 15 056,01 

22x Účty v bankách 265 757,74 31 675,40 

261000 Peníze na cestě 0,00 0,00 

26x Převody mezi finančními účty 0,00 0,00 

2xx   266 725,74 34 491,40 

311000 Odběratelé 11 626,00 10 076,00 

315000 Ostatní pohledávky 0,00 28 200,00 

31x Pohledávky 11 626,00 38 276,00 

335000 Pohledávky za zaměstnanci 0,00 0,00 

33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 0,00 0,00 

388000 Dohadné účty aktivní 2009 0,00 0,00 

388011 Dohadné účty aktivní 2011 0,00 0,00 

388012 Dohadné účty aktivní 2012 0,00 0,00 

38x Přechodné účty aktiv a pasiv 0,00 0,00 

395000 Vnitřní zúčtování 0,00 0,00 

39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 0,00 0,00 

3xx   11 626,00 38 276,00 

  Aktiva celkem 494 447,62 221 244,60 

  
Aktiva sdružení k 31.12.2014 měla hodnotu 221.244,60 Kč (stav k 1.1.2014 činil 

494.447,62 Kč) a byla tvořena následujícími položkami:  

 materiál a zboží na skladě: 148.477,20 Kč (stav k 1.1.2014: 216.095,88 Kč); 

 finanční prostředky: 34.491,40 Kč (stav k 1.1.2014: 266.725,74 Kč), z toho v pokladně 
2.816,- Kč a na bankovních účtech 31.675,40;  

 pohledávky za odběrateli: 38.276,- Kč (stav k 1.1.2014: 11.626,- Kč), z toho pohledávka za 
Mesadou ve výši 28.200,- Kč již byla uhrazena, z faktur zbývají k úhradě již jen dvě z nich, 
v nejbližší době budou zaslány upomínky. 

 

 

 



Výroční zpráva Občanského sdružení Přírodní zahrada za rok 2014 

Občanské sdružení Přírodní zahrada, červen 2015  10 

Rozvaha analyticky 
Číslo účtu Název účtu Počáteční stav Koncový stav 

Pasiva 
321000 Dodavatelé 137 660,00 0,00 

324000 Přijaté zálohy 20 000,00 0,00 

325000 Ostatní závazky 726,76 0,00 

32x Závazky 158 386,76 0,00 

331000 Zaměstnanci 4 200,00 30 751,00 

333000 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 103,00 0,00 

336100 OSSZ 0,00 10 139,00 

336210 VZP 0,00 3 063,00 

336240 VOZP 0,00 1 283,00 

33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 4 303,00 45 236,00 

342000 Ostatní přímé daně -397,00 3 319,00 

346000 Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 0,00 0,00 

34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování -397,00 3 319,00 

368000 Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 394 210,00 357 882,00 

36x Závazky ke společnosti a závazky z upsaných nesplacených cen. papírů a vkladů  394 210,00 357 882,00 

3xx   556 502,76 406 437,00 

931000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 403 796,93 0,00 

932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -465 852,07 -62 055,14 

93x Výsledek hospodaření -62 055,14 -62 055,14 

9xx   -62 055,14 -62 055,14 

  Pasiva celkem 494 447,62 344 381,86 

  Hospodářský zisk celkem   -123 137,26 

Pasiva podniku k 31.12.2014 o stejné hodnotě jako aktiva 221.244,60 Kč (stav 
k 1.1.2014 činil 494.447,62 Kč) byla tvořena následujícími položkami:  

 závazky vůči dodavatelům 0,- Kč (stav k 1.1.2014: 137.660,- Kč);  

 přijaté zálohy 0,- Kč (stav k 1.1.2014: 20.000,- Kč); 

 ostatní závazky 0,- Kč (stav k 1.1.2014: 726,76 Kč); 

 závazky vůči zaměstnancům a OSSZ a zdravotním pojišťovnám celkem 45.236,- Kč (stav 
k 1.1.2014: 4.303,- Kč) – závazky jsou k dnešnímu dny uhrazeny;  

 zúčtování daní (tvořené závazkem vůči FÚ v souvislosti s výplatou mezd) ve výši 3.319,- 
Kč (stav k 1.1.2014: -397,- Kč) – závazek vůči Finančnímu úřadu již byl uhrazen;  

 závazky vůči účastníkům sdružení – půjčky od členů sdružení na předfinancování projektu 
ve výši 357.882,- Kč (k 1.1.2014: 394.210,- Kč) – v roce 2014 byla část uhrazena; 

 dále výsledek hospodaření za předchozí roky, tj. neuhrazená ztráta za minulé roky ve výši 
62.055,14 Kč a ztráta roku 2014 ve výši 123.137,26 Kč. 

 

Stav majetku a zásob sdružení k 31.12.2014 
 

Občanské sdružení Přírodní zahrada nemá k 31.12.2014 žádný hmotný investiční 

majetek (HIM) nad 40 tis. Kč, má pouze drobný hmotný investiční majetek v hodnotě 
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45.622,- Kč (modem, rychlovarná konvice, nábytek, notebook, fotoaparát a multifunkční 

tiskárnu). 

Sdružení má k 31.12.2014 zásoby v hodnotě 148.477,20 Kč, a to 520 ks příručky Moje 

přírodní zahrada a 1.000 ks brožurky 100 nejlepších tipů pro zahradu a další materiály na 

prodej od jiných vydavatelů v hodnotě 4.090,- Kč. 

 

 

 

Zprávu zpracovala: Ing. Martina Petrová, místopředsedkyně sdružení a projektová a finanční 

manažerka 

 
 
 

 
Aktivity Občanského sdružení Přírodní zahrada byly v roce 2014 

spolufinancovány z těchto zdrojů: 

 
 
 
Ministerstvo životního prostředí ČR 
 
 
 
Státní rozpočet ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 


