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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 

Botič o.p.s. 

 

Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci,  

držíte v rukou výroční zprávu Botič o.p.s. za rok 2016. 

 
Již 23 let realizujeme programy pro děti i dospělé ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr v pražské 
Hostivaři. Společným úsilím našich zaměstnanců, spolupracujících jednotlivců i organizací naplňujeme toto 
unikátní místo aktivitami, v nichž nabízíme návštěvníkům informace i prožitky vedoucí k odpovědnějšímu 
chování k přírodě, životnímu prostředí a úctě k tradicím.  
 
Cíleně pracujeme na zkvalitňování a profesionalizaci našich služeb při zachování přívětivého a přátelského 
ducha naší organizace uvnitř i navenek. Důkazem jsou např. dvě osvědčení, která se nám v roce 2016 
podařilo získat, jmenovitě: logo Certifikovaný poskytovatel environmentální výchovy a plaketa Přírodní 
zahrada pro zahrádku našeho Rodinného centra Mateřídouška.  

 
Těší nás ale především příznivá hodnocení našich služeb ze stran návštěvníků a účastníků našich aktivit. 
Také fakt, že jsou naši pracovníci aktivní v síťových profesních organizacích EVVO, že jsou naši lektoři zváni 
ke spolupráci na projektech dalších organizací, potvrzuje, že se nám se vší pokorou a nadšením daří plnit 
naší organizační vizi: Jsme hrdá, profesionální společnost, zaměřená na EVVO, oblíbená mezi lidmi 
a respektovaná mezi odborníky.  

 
Děkuji za skvělou spolupráci v roce 2016 svým kolegům z Botiče, řadě spolupracujících subjektů, 
zapojeným dobrovolníkům a dalším pomocníkům a podporovatelům. Děkuji také účastníkům našich akcí, 
kterých přes celkově vzrůstající nabídku a možnosti stále přibývá.  
 

Martina Chvátalová 
              ředitelka Botič o.p.s. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název: Botič o. p. s. 
Adresa: Kubatova 32/1 102 00, Praha 10 - Hostivař 
IČ: 01914685  
DIČ: CZ01914685 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem 
v Praze, oddíl O, vložka 1176. 
Číslo účtu: 2400452654/2010 
Statutární a řídící orgán: Mgr. Martina Chvátalová 
Předmět hlavní činnosti: poradenská, informační a vzdělávací činnost v oblasti ochrany 
životního prostředí, kultury a rozvoje občanské společnosti 
Předmět hospodářské (doplňkové) činnosti: pronájmy prostor 

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE  

Obecně prospěšná společnost Botič byla založena v roce 2013 s cílem rozvíjet environmentální vzdělávání, 

výchovu a osvětu (dále EVVO) v Praze v návaznosti na cíle, které dříve naplňoval Základní článek Hnutí 

Brontosaurus Botič. Ten byl založen v roce 1990 a od roku 1994 bylo jeho místem působení Středisko 

ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze 10 (dále SEV Toulcův dvůr). Jednou ze zakladatelek ZČ HB Botič 

byla Emilie Strejčková, která stála také u zrodu SEV Toulcův dvůr v raných 90. letech 20. století. Botič o.p.s. 

založil v roce 2013 Jan Chvátal, tehdejší předseda ZČ HB Botič a zároveň první ředitel Botič o.p.s. (do roku 

2014). 

POSLÁNÍM Botič o. p. s. je pomocí výchovných, vzdělávacích, volnočasových a kulturních aktivit 

soustavně a smysluplně působit na návštěvníky střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, a tím je vést 

k citlivosti a úctě k přírodě i tradicím a k environmentálně odpovědnému jednání. 

K naplnění tohoto poslání realizujeme na Toulcově dvoře environmentálně vzdělávací aktivity pro různé 

cílové skupiny.  

V rodinném centru Mateřídouška pracujeme s dětmi od nejútlejšího věku a s jejich rodiči. Děti 

z mateřských školek se učí v našich ekologických výukových programech objevovat krásu a tajemství 

přírody, starší děti ze škol na programech hledají příčiny a řešení ekologických problémů a získávají odvahu 

k jednání ve prospěch životního prostředí. 

Pro veřejnost pořádáme každoročně větší i menší akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody 

a životního prostředí. Návštěvníky Toulcova dvora seznamujeme s lidovými tradicemi na akcích, jako jsou 

Masopust, Dožínky nebo Staročeský jarmark, žáky základních škol např. prostřednictvím vánočních 

a velikonočních programů.  

Učitelům nabízíme metodickou podporu pro začleňování EVVO do školní výuky formou seminářů, 

konferencí, rozesílkami informačních a metodických materiálů či specializačními studii pro koordinátory 

EVVO ve školách. 

Naší programovou VIZÍ je společnost, v níž lidé pociťují sounáležitost se svým okolím a přijímají 
zodpovědnost za kvalitu svého života a stav životního prostředí. 
 
Vyznáváme a řídíme se těmito HODNOTAMI: 
Šetrnost a vědomá skromnost, Úcta a respekt, Zodpovědnost a samostatnost, Udržitelnost ve vztahu k ŽP 
i organizaci včetně lidí 
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LIDÉ V BOTIČ o. p. s. 

Správní rada 
Jakub Moravec (předseda) 
Renata Chmelová 
Ing. Tomáš Hodina 

Dozorčí rada 
Marie Sovina (předsedkyně) 
Mgr. Blanka Toušková 
Ing. Marcel Rumler 

Ředitelka 
Mgr. Martina Chvátalová 

 

 

Zaměstnanci 
Ing. Tomáš Hodina  
Mgr. Martina Chvátalová  
Ing. Bc. Věra Konůpková  
Mgr. Zdeňka Kožárová  
Bc. Marta Veselá   
 

Ing. Lucie Kulhavá (zaměstnaná v období únor-červen 2016) 

Mgr. Alexandra Němcová  (od srpna 2016 na rodičovské dovolené) 

Lenka Rumlerová (zaměstnaná od září 2016) 

Ing. Vendula Stará (zaměstnaná od září 2016) 

Marta Šušorová (zaměstnaná v období únor-červen 2016) 

Mgr. Šárka Veselá (od srpna 2016 na rodičovské dovolené) 
 
 
 

V roce 2016 zaměstnávala společnost 9 zaměstnanců, přepočteno na celé úvazky na osobu na celý rok 2016 

se jednalo o 5,97 osobo-úvazků. S řadou spolupracovníků (převážně lektorek rodinného centra, 

ekologických výukových programů pro školy a dílen při akcích pro veřejnost) byly uzavírány dohody 

o provedení práce (celkem 68 osob). 

Pracovníci na základě dohod o provedení práce, např.: 
Miroslava Andrová  
Petra Austová 
Eliška Augustinová  
Eva Balášová 
Katka Baštová  
Petronela Černíčková  
Petra Dandová  
Veronika Dvořáčková 
Terezie Eckertová  
Dáša Folková  
Tereza Hnátková  

Halina Holá  
Adéla Hurychová  
Marta Kolerová 
Petra Kostecká  
Tereza Liznová  
Tereza Loučková 
Petra Lukačovičová  
Monika Machovčáková  
Marie Moravcová  
Josef Moravec  

Zuzka Petržílková 
Štěpánka Podroužková 
Anna Pohanková  
Lenka Rumlerová  
Tereza Součková 
Hana Ševčíková 
Silvia Štastná 
Anna Vavřínová 
Iva Veselá - Benešová  
Alžběta Zíková 
a další… 

Na naší činnosti mají kromě výše uvedených nemalé zásluhy i pravidelní 

dobrovolníci, např.:                                       DĚKUJEME!
Kateřina Baštová  
Eliška Bendová  
Rostislav Konůpka 

Jonáš Procházka 
Andrea Romanovská 
Hana Rosová 

Marie Salajková 
Nikola Siegelmanová 
Michal Šindler 
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SPOLUPRÁCE 

Spolupráce na koordinaci a rozvoji SEV Toulcův dvůr  
Botič o.p.s.  je zakládajícím členem zapsaného spolku Toulcův dvůr, 

který sdružuje čtyři neziskové organizace podílející se na chodu Střediska 

ekologické výchovy Toulcův dvůr:  

Botič o.p.s., Envira, o.p.s., Mateřská škola Semínko, o.p.s. a Sdružení 

SRAZ, z.s..      

Společně s partnerskými organizacemi usilujeme o to, aby byl celý areál vhodným zázemím pro praktickou 

aplikaci ekologické výchovy.  

Posláním Toulcova dvora, z.s., k jehož naplnění přispívá Botič svou činností, je vytvářet otevřený prostor 

k prožitkům, které rozvíjejí pozitivní vztah k přírodě a společnosti.            www.toulcuvdvur.cz 

Spolupráce v rámci Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina 
Botič o. p. s. je zakládajícím členem Sítě středisek ekologické 

výchovy Pavučina, což je střešní organizace pro ty, kdo se věnují 

environmentální výchově v České republice. Pavučinu založilo v 

roce 1996 osm organizací z potřeby prohloubit vzájemnou 

spolupráci. Dnes má Pavučina 43 členů a 3 pozorovatele.         

Prostřednictvím Pavučiny probíhala i v roce 2016 spolupráce s dalšími středisky ekologické výchovy z celé 

České republiky. Hospodář společnosti je od roku 2014 členem dozorčí rady SSEV Pavučina. Od dubna 2016 

je ředitelka společnosti členkou výkonného výboru SSEV Pavučina. 

Poslání SSEV Pavučina: Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina usiluje o rozvoj vzdělávání 
a výchovy v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje v České republice. Prosazuje společné 
zájmy členských organizací, podporuje jejich činnost a odborný růst a vytváří prostor pro spolupráci.  
                             www.pavucina-sev.cz 

Spolupráce s dalšími subjekty 
V roce 2016 jsme pokračovali ve spolupráci se sdružením Byznys pro společnost. 

Prostřednictvím programu Zapojím se nám pomáhaly skupiny dobrovolníků 

s přípravou akcí pro veřejnost, pomůcek na výukové programy, či údržbou našich 

zahrádek. V roce 2016 jsme uspořádali 18 dobrovolnických akcí pro 81 firemních                    

dobrovolníků.                         www.zapojimse.cz
                   

 Díky spolupráci s Qualo Training & Mobility, s.r.o. jsme na jaře 2016 realizovali 

desetitýdenní stáž španělské studentky v naší organizaci. Studentka nám 

pomáhala s přípravou pomůcek, fotografováním, aj. drobnými pracemi 

a obohatila naši práci svým osobitým přátelským přístupem.    www.qualo.eu     

Na přípravě některých aktivit spolupracujeme s těmito subjekty: 
 

Klub lidové tvorby, Česká ornitologická společnost, ZO ČSOP Nyctalus, Česká společnost pro 
ochranu netopýrů, PINKY - záchranná stanice pro veverky, Pražská záchranná stanice pro volně 
žijící živočichy, Youth and Environment Europe, Hnutí Brontosaurus, Přírodovědecká fakulta UK 
 
Dlouhodobě spolupracujeme s dětským Oddílem Vodáci, kterému propůjčujeme naše prostory pro konání 
schůzek, na oplátku nám členové oddílu pomáhají při pořádání velkých akcí pro veřejnost.  

                                                                                       www.oddilvodaci.cz   

http://www.toulcuvdvur.cz/
http://www.pavucina-sev.cz/
http://www.zapojimse.cz/
http://www.zapojimse.cz/
http://www.qualo.eu/
http://www.oddilvodaci.cz/
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Cesta ke chlebu - Oceňujeme nedirektivní, 

přátelský přístup lektorky. Žáci si zde vše 

osahají a sami zkusí. Hodně nových 

informací. /ZŠ Praha 10/ 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY: 

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY (EVP)  
 

Příprava a realizace EVP pro předškolní a školní kolektivy v areálu Toulcova dvora je naší stěžejní činností. 

V rámci dvou až čtyřhodinových programů nabízíme mateřským, základním a středním školám možnost 

doplnit výuku o praktickou ekologickou výchovu.  

Toulcův dvůr k tomu nabízí ideální podmínky. K dispozici je zde rozsáhlý přírodní areál (les, louky, mokřad, 

rybníčky…), vybavené učebny v historicky cenných budovách, farma s původními plemeny domácích zvířat 

a člověkem obdělávané plochy (sad, zahrada, pole).   

Nabídka EVP je každoročně aktualizována a do zainteresovaných škol distribuována před zahájením nového 

školního roku. V roce 2016 byla tištěná nabídka rozeslána na 750 adres. V roce 2016 obsahovala naše 

nabídka 10 programů pro mateřské školy, 29 programů pro základní školy a 4 programy pro střední školy. 

Vznikl nový program pro mateřské školy Snídaně pana Toulce, který je zaměřený na lidové tradice v podobě 

pečení chlebových placek a výroby tvarohu. Programy Koza Róza a její kamarádi a Lesní království určené 

pro 1. stupeň ZŠ jsme na základě zájmu učitelů upravili a zařadili také do nabídky pro mateřské školy.  

V roce 2016 jsme realizovali celkem 660 EVP, kterých se zúčastnilo 12 856 dětí.  Programy byly 

realizovány z 29% pro mateřské školy, ze 68,5% pro základní školy a z 2,5% pro SŠ. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

S programem Krok za krokem vodním 

tokem jsme byli velmi spokojeni. 

Zapojení žáků, nadšení a entuziasmus 

hovoří za vše. Jisté, krásné vystupování 

lektorky a její přístup obecně. DÍKY :)      

/ZŠ Praha 15/ 

Odpad nebo poklad? – Veškeré aktivity byly promyšlené, 

krásně na sebe navazovaly. Děti byly nadšené. Mnoho jsme 

se toho o odpadu během hodiny a půl pomocí nejrůznějších 

her a činností naučili. Děkuji! Snad získané vědomosti všichni 

poctivě přeneseme do praxe. /ZŠ z Prahy 4/ 
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RODINNÉ CENTRUM MATEŘÍDOUŠKA 

 
Rodinné centrum nabízí pravidelné i jednorázové programy pro rodiče s dětmi od narození do mladšího 

školního věku. Vytrvale inspirujeme a posilujeme vztah rodič a dítě a příroda tak, aby se nové poznatky 

a dovednosti staly nedílnou součástí jejich každodenního života. 

V roce 2016 nabízela Mateřídouška pravidelně každý týden: 2 programy pro 

nejmenší miminka a 4 programy pro děti ve věku 1-2 roky. Pro děti od dvou let 

jsme nabízeli pestrou škálu programů s environmentální tématikou, zpíváním, 

tvořením či návštěvy u zvířátek. Na jaře jsme nabízeli čtyři dny v týdnu předškoličku 

pro děti - program kde si děti mohou vyzkoušet, jaké je to být sám bez maminky. 

Dva dny byly v krátkém provozu 8-12 hodin a dva dny byly v delším provozu 9-15 

hodin. Ve večerních hodinách k nám přicházely maminky 1x týdně na tvoření z 

přírodních materiálů. Pravidelně každý měsíc jsme nabízeli víkendové akce pro 

rodiče s dětmi: Český rok, Mateřídouškové výlety, Ubytujte ježka a žábu, Ekologická 

domácnost prakticky apod. 

V roce 2016 jsme v centru evidovali na programech pro rodiče s dětmi 1927 

dospělých a 2282 dětských návštěvníků. Na 4 zájmových kroužcích se 

vzdělávalo 56 dětí. Kromě toho jsme také uspořádali 9 příměstských táborů 

s věkovou hranicí 4-12 let, kterých se zúčastnilo celkem 174 dětí. V Jánských 

lázních jsme zorganizovali dva zážitkové environmentálně vzdělávací pobyty 

pro 88 dětí a rodičů.  

Za pomoci dětí z kroužků se nám na jaře podařilo získat pro zahrádku Mateřídoušky 

plaketu "Přírodní zahrada" a na podzim jsme s dětmi z přírodovědného kroužku 

umístili 10 krmítek a 2 budky pro ptáčky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

Dětem se tábor moc líbil, přesněji řečeno byly úplně nadšené. Stále mi 
vyprávějí, co dělaly a zažily. Byl to pro ně silný zážitek a my máme 
velkou radost, že je to tak pozitivně naladilo. Děkujeme. 

 

Ahoj Věro, je mi velmi lito, ale s Larisou a Alanou již 
nebudeme moci chodit do programu Montessori hrátky. 
Našla jsem si práci, a začínám už v květnu. Chtěla bych 
poděkovat za všechny krásné časy, kdy jsme byli spolu :) 
Zažili jsme hodně a moc se naučili, všechny tři. Díky moc! 
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METODICKÁ PODPORA A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V OBLASTI EVVO 

Síť pedagogů ZŠ a SŠ se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V.  

Jedná se o dlouhodobý program Sítě středisek ekologické výchovy 

Pavučina. Jeho cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě 

pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací a podporovat 

učitele při začleňování EVVO jako průřezového tématu do Školních 

vzdělávacích programů. 

Pražskou část sítě M.R.K.E.V. koordinuje Botič o.p.s.. Ročně posíláme učitelům 4 rozesílky materiálů a časopis 

pro ekogramotnost Bedrník. V roce 2016 bylo v síti přihlášeno 14 škol z Prahy. 

V rámci programu M.R.K.E.V. jsme v roce 2016 uspořádali celodenní Setkání pedagogů ZŠ se zájmem 

o EVVO s tématem Palmový olej pro celkem 35 účastníků, především učitelů ZŠ. 

 

Síť pedagogů mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu „MRKVIČKA.“ 

Jedná se o obdobný projekt jako M. R. K. E. V., tentokráte však 

zaměřený na pedagogy mateřských škol. Také u tohoto projektu je 

Botič o.p.s. pražským koordinátorem. 

 V roce 2016 proběhly v rámci Mrkvičky 4 rozesílky informačních a metodických materiálů.  V roce 2016 bylo do 

sítě zapojeno 43 mateřských škol z Prahy. 

Krajská konference EVVO s tématem Děti v přírodě – jde to i v Praze! 
 
V říjnu 2016 jsme s podporou MHMP zrealizovali Krajskou konferenci 
EVVO, zaměřenou na kontakt dětí s přírodou. Počet účastníků 

konference dosáhl 152 osob, z toho 117 účastníků bylo ze škol, 2 
z CVČ nebo RC, 20 z NNO, 7 z univerzit nebo jiných vzdělávacích 
institucí a 6 účastníků ze samosprávy nebo státní správy.  

 
  

Odcházím z konference plna inspirace 

a chuti do práce s dětmi, které sama 

zase něco naučím o přírodě. 

Zajímavé bylo seznámení s výzkumy, 

které potvrzují, že pobyt v přírodě má 

jednoznačně silný pozitivní vliv. Je 

důležité to teď přenést do naší praxe ve 

škole i mezi rodiče. 
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AKCE PRO VEŘEJNOST  
 

Cílem našich akcí pro veřejnost je přibližovat lidem přírodu, učit je ji chránit a také oživovat staré lidové 

tradice a řemesla. Většina programů využívá přímých zážitků a unikátního prostředí Toulcova dvora – 

přírodního areálu, farmy hospodářských zvířat a historických budov. Akce jsou zaměřeny na široké 

spektrum věkových skupin, především však na rodiny s malými dětmi. 

V roce 2016 realizoval Botič o.p.s. celkem 43 programů, dílen, seminářů, vycházek a výstav pro volný 

čas dětí, mládeže a rodin. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 8729 osob.  

 

  
Dobrý večer, chtěl bych poděkovat za dnešní akci v 

Toulcově dvoře, bylo to moc prima. Děti si to užily. 

Je vidět, že vás vaše práce baví! 

Moc mě mrzí, že jsme dnešní akci nestihli, 

těšili jsme se, vaše akce velmi často s chutí 

navštěvujeme. Příště určitě dorazíme! 
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Činnost Botič o.p.s. v roce 2016 v číslech 
 

Činnost Počet akcí Účastníků 

Ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ 660 12 856 

Akce pro veřejnost 43 8 729 

Semináře + přednášky (pedagogové, studenti VŠ, odborná veřejnost) 2 194 

Rodinné centrum Mateřídouška 314 4209 

Dobrovolnické akce 18 81 

Pravidelné kroužky pro děti 4 56 

Pobytové tábory a letní akce mimo Toulcův dvůr 2 88 

Příměstské tábory na Toulcově dvoře 9 174 

Výstavy  - delší než 5 dnů 2 1 400 

Výstavy - kratší než 5 dnů 1 150 

Studenti VŠ, VOŠ na odborné praxi   2 

Studenti SŠ na odborné praxi   3 

Dlouhodobí dobrovolníci   15 

CELKEM 1055 27 957 

          Sešlo se toho hodně….  

 

 

 

 

 

 

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY: 

Pronájmy výukových prostor 
Výukové a společenské prostory Toulcova dvora, které máme v dlouhodobém nájmu, v době, kdy je 

nevyužíváme k našim akcím a programům, pronajímáme dalším organizacím, firmám i jednotlivcům pro 

pořádání jejich především vzdělávacích akcí. K dispozici jsou místnosti s kapacitou 15 až 150 osob. Pronájmy 

doplňují nabídku akcí pro návštěvníky Toulcova dvora a zároveň přinášejí finanční zdroje na dofinancování 

vzdělávacích aktivit organizace. 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 

 

Komentář k příjmům  
Finanční zdroje Botič o. p. s. byly v tomto roce různorodé. Dotační žádosti organizace byly podpořeny 

Magistrátem hl. m. Prahy. V menší míře nás podpořila Městská část Praha 15 a individuální dárci.   

Významnou položku rozpočtu činily příjmy za služby ekologicko-výchovného charakteru, popřípadě jiné 

vlastní činnosti, které tvořily 70,5% rozpočtu. 

Komentář k výdajům 
Největší procento z celkových výdajů bylo použito na personální zajištění aktivit. V roce 2016 tvořily mzdové 

náklady včetně pojistného 63% nákladů organizace. S řadou externích pracovníků byly uzavřeny dohody 

o provedení práce. Zbylé výdaje byly použity na pokrytí provozních nákladů a materiální zajištění 

ekologicko-výchovných aktivit.  

  

Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy a služby celkem 1 503 108 1 611

II. Osobní náklady celkem 2 768 2 768

III. Daně a poplatky celkem

IV. Ostatní náklady celkem 21 2 23

V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 

položek celkem

VI. Poskytnuté příspěvky celkem 1 1

VII. Daň z příjmů celkem

Náklady celkem 4 293 110 4 403

B. Výnosy

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 3 148 108 3 256

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

III. Aktivace celkem

IV. Ostatní výnosy celkem 7 7

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 

položek celkem

VI. Přijaté příspěvky celkem 98 98

VII. Provozní dotace celkem 1 262 1 262

Výnosy celkem 4 508 115 4 623

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 220 220

D. Výsledek hospodaření po zdanění 220 220

Označení Název ukazatele
Činnosti
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Rozvaha 2016 

 

 

Přehled dotačních prostředků čerpaných v roce 2016

 

Označení AKTIVA

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni 

účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 405

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 405

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B. Krátkodobý majetek celkem 2 060 2 056

I. Zásoby celkem

II. Pohledávky celkem 255 245

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 005 1 811

IV. Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem 2 260 2 461

Označení PASIVA

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni 

účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 631 851

I. Jmění celkem

II. Výsledek hospodaření celkem 631 851

B. Cizí zdroje celkem 1 629 1 610

I. Rezervy celkem

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 514 332

IV. Jiná pasiva celkem 1 115 1 278

Pasiva celkem 2 260 2 461

Projekt Donátor Účel čerpání Čerpaná 

částka 

Ekologické výukové programy pro děti MŠ, 

žáky 2.  stupně ZŠ a studenty SŠ v areálu 

Toulcova dvora

HMP, Odbor ochrany prostředí 

MHMP

mzdy 498 660 Kč

Ekologické výukové programy pro žáky 1.  

stupně ZŠ v areálu Toulcova dvora

HMP, Odbor ochrany prostředí 

MHMP

mzdy 498 660 Kč

Osvětové akce pro širokou veřejnost HMP, Odbor ochrany prostředí 

MHMP

OON, služby, mzdy 17 720 Kč

Vzdělávání učitelů zaměřené na efektivní 

naplňování cílů EVVO v MŠ

HMP, Odbor ochrany prostředí 

MHMP

mzdy, OON 1 340 Kč

Moderní technologie v péči o přírodu HMP, Odbor sportu a volného času 

MHMP

OON, služby, materiál, 

nájem, režijní náklady

39 000 Kč

Volný čas dětí a mládeže HMP, Odbor sportu a volného času 

MHMP

OON, služby, materiál, 

nájem, režijní náklady

204 400 Kč

Ekologické výukové programy pro děti MŠ, 

žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ v areálu 

Toulcova dvora

HMP, Odbor ochrany prostředí 

MHMP

mzdy 1 340 Kč

Ekologické výukové programy pro žáky 1.  

stupně ZŠ v areálu Toulcova dvora

HMP, Odbor ochrany prostředí 

MHMP

mzdy 1 340 Kč

Dar na kulturní akce Městská část Praha 15 mzdy, služby OON 60 000 Kč

1 322 460 KčCelkem



Příloha k výroční zprávě: Ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016 auditorem 
  










