




V  roce 2014 jsme dokončovali proces 
transformace. Na pravidelných schůzkách 
členové správní rady připravovali jinou 
strukturu organizace tak, aby co nejlépe 
odpovídala hlavním cílům Toulcova dvora. 
Společně s  právníky jsme řešili novou právní 
formu organizace a její stanovy.14. října 2014 
jsme na posledním jednání správní rady schválili 
všechny dokumenty a   ze Zájmového sdružení 
Toulcův dvůr se stal Toulcův dvůr, zapsaný 
spolek. Zúročili jsme tím naše celoroční úsilí, 

v součtu se jednalo celkem o více než 400 hodin intenzivní práce. Všem členům 
správní rady děkuji za obrovskou aktivitu. Velice si jí vážím.

Mimo transformace jsme se věnovali všem výchovným a vzdělávacím aktivitám, 
které jsou na Toulcově dvoře již běžné. Každý den chodily děti na výuku, ať již v rámci 
environmentálních výukových programů, nebo do mateřské školy, rodiny mohly 
navštívit dopolední nebo odpolední akci, věnovali jsme se pravidelným volnočasovým 
aktivitám pro děti a mládež, celá řada přednášek byla připravena i pro dospělé.

V naší práci se snažíme nejen o to, aby nabídka byla obsáhlá a zajímavá, ale také 
o pestrost programů a především o jejich kvalitu. Počty účastníků vzdělávacích 
akcí i volnočasových aktivit nás zavazují k  tomu, abychom se stále posouvali. 
Máloco nás povzbudí víc než pochvala od návštěvníků areálu: “Jsme tady letos 
již počtvrté, rádi se sem vracíme. Máte to tady moc hezké a vždycky se něco 
zajímavého dozvíme.“

Podobné zpětné vazby nás motivují k  tomu, aby přírodní areál byl vždy 
obhospodařován podle managementu péče, aby zvířata z  farmy byla zdravá 
a spokojená, aby se o Toulcovu dvoru všichni dozvídali potřebné informace 
a  veškeré aktivity byly dobře připravené a skvěle zrealizované. Spokojenost 
návštěvníků je to, co nás motivuje k další práci.

Ing. Lenka Skoupá
Předsedkyně Správní rady ZS TD 1
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Identif ikační údaje, struktura a organizace 
Toulcův dvůr, z.s. je tvořen čtyřmi řádnými členskými organizacemi a 
jednou organizací, která je čestným členem. 

Členské organizace svojí činností naplňují poslání Střediska ekologické 
výchovy, vlastní zájmové sdružení především spravuje magistrátem 
hl. m. Prahy pronajaté budovy a areál Toulcova dvora.

Sídlo: 
Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr 
Kubatova 32/1, Praha 102 00
IČ: 62 93 41 71
DIČ: CZ 62 93 41 71

Členské organizace: 
Botič o.p.s.
Sdružení SRAZ, z.s.
Mateřská Škola Semínko, o.p.s. 
ENVIRA, o.p.s.

Čestný člen
4. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody

Předsedkyně 
Ing. Lenka Skoupá
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Poslání, vize a hodnoty organizace 

Poslání

Poslání spolku je vytvářet otevřený prostor k prožitkům, které rozvíjejí 
pozitivní vztah k přírodě a společnosti.

Účelem spolku je:
•	 provozování Střediska ekologické výchovy hl.m. Prahy Toulcův dvůr,

•	 podpora a ochrana oprávněných zájmů členů spolku,

•	 činnosti podporující ochranu životního prostředí a ekologická 

výchova, vzdělávání a osvěta.

Spolek může vykonávat rovněž vedlejší hospodářskou činnost.

Hodnoty spolku

1. Ohleduplnost k životnímu prostředí

2. Kvalita služeb

3. Dodržování etických zásad

•	 Vstřícná komunikace

•	 Otevřenost

•	 Loajalita

•	 Prospěšnost

4. Politická neutralita

5. Práce v týmu – výsledek není dílem jednotlivce

6. Kontinuita činnosti organizace

výroční zpráva 2014
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Transformace organizace
V roce 2013 jsme zahájili první část transformace Zájmového sdružení 
Toulcův dvůr. Došlo k vyčlenění organizace ENVIRA, o.p.s. se sociálním 
podnikem. Zájmové sdružení Toulcův dvůr se stalo především zastřešující 
organizací, která koordinuje aktivity a prosazuje zájmy svých členů. 

V roce 2014 vešel v platnost nový Občanský zákoník a naší snahou 
bylo transformovat stávající zájmové sdružení tak, aby nová organizace
co nejlépe odpovídala hlavním cílům Toulcova dvora. Hledali jsme společně 
s odborníky vhodnou právní formu. Zvolili jsme zapsaný spolek, který bude 
sdružovat environmentálně zaměřené organizace, sídlící v Toulcově dvoře.

14. října 2014 jsme schválili všechny dokumenty a náš nový název je:  
Toulcův dvůr, zapsaný spolek. 

Na funkci předsedkyně spolku setrvala ing. Lenka Skoupá, statutárním 
orgánem se stala členská schůze. Od listopadu 2014 již zapsaný spolek 
pracuje podle nových stanov. 

Věříme, že celý proces 
a nová struktura přispějí 
k usnadnění vnitřních 
procesů v  organizaci 
a  pomohou naší trvalé 
snaze o poskytování 
kvalitních služeb.
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V rodinném centru Mateřídouška pracujeme s dětmi od nejútlejšího 
věku a s jejich rodiči. 

Školkové děti se v našich programech učí především objevovat krásu 
a tajemství přírody, starší děti se učí hledat příčiny a řešení ekologických 
problémů a získávají odvahu k jednání ve prospěch životního prostředí. 

Učitelům nabízíme metodickou podporu pro začleňování ekologické 
výchovy (EVVO) do výuky formou seminářů a rozesílkami informačních 
a metodických materiálů. 

Akce zaměřené na poznávání a oživení lidových tradic nabízíme 
veřejnosti například v podobě akcí, jako jsou Dožínky, Staročeský jarmark 
nebo Masopust, školám v podobě vánočních a velikonočních programů.

Nabízíme informace a prožitky vedoucí k odpovědnějšímu chování 
k přírodě, životnímu prostředí a úctě k tradicím.
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Botič o.p.s. a Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič

Příroda, ekologie, tradice – vzdělávání, výchova a osvěta.

Naší vizí je společnost, v níž lidé pociťují sounáležitost se svým okolím 
a přijímají zodpovědnost za kvalitu svého života a stav životního prostředí. 
Na Toulcově dvoře působíme od založení Střediska ekologické výchovy 
hl. m. Prahy Toulcův dvůr, tj. od roku 1994. Usilujeme o zvýšení 
ekogramotnosti obyvatel Prahy, zaměřujeme se především na děti 
a rodiny s dětmi. 
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věku a s jejich rodiči. 
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Aktivity na Toulcově dvoře:

•	 ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ,

•	 velké i menší akce pro veřejnost – tradiční jarmarky a oslavy, 

exkurze, přednášky, dílny,

•	 programy a akce Rodinného centra Mateřídouška,

•	 příměstské tábory pro předškolní i školní děti,

•	 semináře pro pedagogy a specializační studium pro koordinátory 

EVVO v MŠ,

•	 metodická podpora učitelů – projekt M.R.K.E.V. a Mrkvička,

•	 ekoporadna a knihovna,

•	 vzdělávací, odpočinkové a teambuildingové akce na klíč pro firmy,

•	 pronájem výukových a společenských prostor Toulcova dvora.

V roce 2014 pracovalo v Botiči 11 stálých zaměstnanců, spolupracujeme 
s desítkami externích pracovníků a vážíme si pomoci dlouhé řady 
firemních i individuálních dobrovolníků.

Jsme členem Zapsaného spolku Toulcův dvůr a Sdružení středisek 
ekologické výchovy Pavučina.

Botič o.p.s. je nástupnickou organizací ZČ HB Botič, v průběhu roku 
2014 došlo k převodu většiny aktivit a zaměstnanců ze ZČ HB Botič na 
Botič o.p.s.. 
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Mateřská škola Semínko, o.p.s.

Sklizeň celého roku záleží na jaře, kdy se seje.

Semínko je neziskovou organizací, mateřskou školou s environmentálním 
vzdělávacím programem. Byla založena v roce 2003 Emilií Strejčkovou, 
rovněž zakladatelkou Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr.

Děti ve školce tráví mnoho času venku v přírodě se zvířaty. Správný životní 
styl a zdravé stravování (z velké části biopotravinami) a kontakt s přírodou, 
dělají ze Semínka velmi výjimečnou mateřskou školu. Děti tu prožívají plný 
harmonický rozvoj pod dohledem kvalifi kovaných pedagogů.

Do výchovy jsou zařazeny prvky prožitkové pedagogiky a tradiční 
lidové kultury. Do tříd také dochází zahraniční dobrovolníci, kteří 
s dětmi hovoří anglicky a španělsky. 

Jako první v České republice jsme otevírali třídu typu lesní mateřské 
školy Lesníček s kapacitou 15 dětí. V této třídě probíhalo i pokusné 
ověřování Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Patříme mezi 
přední odborníky v oboru lesních školek.

výroční zpráva 2014
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Aktivity na Toulcově dvoře:

•	 dvě třídy ekologické Mateřské školy Semínko po 23 dětech,

•	 dvě třídy lesní třídy Lesníček po 15 dětech,

•	 příměstské tábory,

•	 letní škola pro pedagogy a průvodce lesních mateřských škol,

•	 kroužky,

•	 projekty mezinárodní spolupráce,

•	 exkurze a semináře o předškolní pedagogice a zdravém stravování,

•	 stáže pro pedagogy a dobrovolníky.

V Mateřské škole bylo v roce 2014 zaměstnáno 16 osob a přihlášeno  
82 dětí ve věku 3-7 let. 

Co přinesl rok 2014 do Semínka? Mateřská škola Semínko oslavila  
v roce 2014 deset let existence. Na podzim proběhla zahradní slavnost.  
Na slavnosti vystoupily současné děti i absolventi. 

V rámci deseti let existence MŠ dostala zahrada nově zrekonstruovaný 
plot s ekovýchovnými prvky. 

Díky finanční podpoře z Operačního programu Praha – Adaptabilita 
otevřela Mateřská škola Semínko v roce 2014 dvě adaptační třídy se 
střídavou docházkou, které navštěvují děti rodičů na rodičovské dovolené 
nebo do dvou let po jejím ukončení. V roce 2014 zahájila Mateřská škola 
Semínko pravidelné Supervize týmu a vedení. 
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Sdružení SRAZ, z.s. - Společně za radostí a zdravím

Přejeme si našimi programy propojovat svět lidí, zvířat a přírody do 
harmonického celku.

Posláním organizace je vytvářet prostor pro vzájemné setkávání a porozumění. 
Nosným programem našeho sdružení je využití aktivit a kontaktu se zvířaty 
k terapeutickému působení, podpoře zdraví, obohacení života, integraci 
a rozvíjení pozitivního vztahu mezi člověkem a zvířetem. 

Sdružení SRAZ, z.s. je organizace spokojených a kreativních lidí, inspirující 
svým programem k zodpovědnému přístupu k lidem, k přírodě a sobě 
samému. Jsme stabilní organizací s profesionálním týmem zaměstnanců.

SRAZ vznikl v roce 1996, od roku 1999 aktivně působíme  v Toulcově dvoře, 
podílíme se na správě areálu a zajištění pestré celoroční nabídky programů. 
Vytvořili jsme zde ojedinělou výukovou a socioterapeutickou farmu 
s expozicí původních českých plemen hospodářských zvířat, která je vedena 
v duchu welfare – životní pohody zvířat.

Věnujeme se hiporehabilitaci, která přináší 
jedinečný způsob terapie prostřednictvím 
koně se silným motivačním nábojem. Jsme 
akreditovaným střediskem praktické výuky 
České hiporehabilitační společnosti. Terapeuti 
i koně prošli specializačními zkouškami, 
s našimi klienty pracujeme dlouhodobě.

Pro výuku jezdectví jsme vytvořili vlastní 
metodiku „Komunikačně-jezdeckého pro-
gramu s koňmi“, která učí s úsměvem. Při 
výuce je důležitá životní pohoda člověka 
i koně, práce s tělem a myslí, vzájemný roz-
voj důvěry a respektu.
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Aktivity na Toulcově dvoře

•	 hiporehabilitace,

•	 environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, 

•	 spolupráce s VŠ

•	 prázdninové mimopražské programy, 

•	 volnočasové kroužky a příměstské tábory, 

•	 sociální začleňování, 

•	 jezdecká škola.

SRAZ měl v minulém roce 15 stálých zaměstnanců. Dlouhodobě 
spolupracuje s ČZU, s VÚŽV Uhříněves, s řadou odborníků, externistů, 
fi remních i individuálních dobrovolníků. Naši klubovou základnu tvoří 
přes 400 členů zapojených do našich aktivit. Informační Zpravodaj
rozesíláme na 1 200 e-mailových adres. 

Organizace je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, 
České hiporehabilitační společnosti a Toulcova dvora, z.s.
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ENVIRA, o.p.s.

ENVIRA, o.p.s. vznikla 11. 10. 2013 vyčleněním ze Zájmového sdružení 
Toulcův dvůr. Od 1. 1. 2014 byli pod ENVIRU převedeni všichni 
zaměstnanci sociálního podniku ze Zájmového sdružení Toulcův dvůr. 
Jsme členem Toulcův dvůr, z. s. a Komory zaměstnavatelů zdravotně 
postižených.

Vize
V oblasti veřejně prospěšné činnosti: „Poskytujeme pracovní příležitosti 
lidem, kteří mají ztíženou cestu na trh práce.“

V oblasti ekonomické doplňkové činnosti: „Šetrně k přírodě, poctivě  
k člověku.“

ENVIRA, o.p.s. je sociálním podnikem, respektive integračním sociálním 
podnikem, založeným za účelem začleňování znevýhodněných osob na 
trh práce a do společnosti. Osoby se zdravotním postižením tvoří více 
než 50% zaměstnanců společnosti.  Zaměstnávání OZP probíhá dvěma 
způsoby. ENVIRA, o.p.s. má vymezená chráněná pracovní místa pro 
dlouhodobé zaměstnávání a druhým způsobem je tréninkový program, 
což je pracovní příprava na jiné zaměstnání, který rozšiřuje naši nabídku 
pracovních pozic pro OZP.

Sociální podnik ENVIRA, o.p.s. sestává ze čtyř provozů, které podporují 
činnost Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Ve všech 
provozech pracují lidé s postižením na něčem, co jim dává opravdový 
smysl a práce jim pomáhá překonávat jejich těžkou životní situaci. 
V průběhu roku 2014 jsme zaměstnávali celkem 52 pracovníků se 
zdravotním postižením, 28 z nich v rámci tréninkového programu.

ENVIRA, o.p.s. zajišťuje po celý rok environmentálně odpovědnou 
správu budov a areálu Toulcova dvora. Údržba mokřadu a květnaté 
louky probíhá dle dříve připraveného plánu péče o tyto přírodní prvky. 

výroční zpráva 2014
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V informačním centru poskytujeme informace, předáváme kontakty, 
pořádáme pravidelné prohlídky Toulcova dvora a přednášky, vedeme kroniku 
Toulcova dvora.  Spravujeme jedinou pražskou questingovou trasu.

Aktivity na Toulcově dvoře

•	 správa a údržba budov a areálu SEV Toulcův dvůr,

•	 provoz Informačního centra SEV Toulcův dvůr,

•	 provoz keramické dílny,

•	 provoz Zdravé jídelny.

V roce 2014 se společnost začala zaměřovat na drobnou truhlářskou 
výrobu, v rámci Zdravé jídelny rozšířila svůj sortiment a nabídku. Stále 
více se orientujeme na místní produkty a lokální dodavatele.
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Celkový přehled činností

Jméno organizace BB TD, z.s. SRAZ

akcí účastníků účastníků počet akcí účastníků

environmentální výukové programy pro 
školy

833 12 339 176 2 848

akce pro veřejnost 56 9 643 15 1 145

semináře (pedagogové, studenti VŠ, 
odborná veřejnost)

8 137 30 621

specializační studia pro pedagogy 1 24

Rodinné centrum Mateřídouška 440 4 300

dobrovolnické akce 6 77

pravidelné kroužky pro děti 5 40 28 287

pobytové tábory a letní akce mimo Toulcův 
dvůr

1 74 9 204

příměstské tábory na Toulcově dvoře 6 104 9 217

výstavy  - delší než 5 dnů 1 1 331 1 608

členové  klubu 487

studenti VŠ, VOŠ na odborné praxi 3 33

studenti SŠ na odborné praxi 3 11

dlouhodobí dobrovolníci 3

klienti hiporehabilitace 1 698 lekcí 83

počet zaměstnaných OZP

počet dětí ve výuce MŠ 

návštěvníci areálu mimo akce 40 000

počet návštěv v Infocentru

počet prohlídek TD

dotazy do ekoporadny 42 42

CELKEM 1 393 28 043 40 000 274 6 621
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TOULCŮV DVŮR

Celkový přehled činností

 Jméno organizace ENVIRA Semínko CELKEM

akcí účastníků akcí účastníků

environmentální výukové programy pro 
školy

0 15 187

akce pro veřejnost 9 115 0 10 903

semináře (pedagogové, studenti VŠ, 
odborná veřejnost)

3 38 6 90 886

specializační studia pro pedagogy 0 24

Rodinné centrum Mateřídouška 0 4 300

dobrovolnické akce 26 508 4 160 745

pravidelné kroužky pro děti 2 15 4 40 382

pobytové tábory a letní akce mimo Toul-
cův dvůr

0 278

příměstské tábory na Toulcově dvoře 1 26 347

členové  klubu 1 939

studenti VŠ, VOŠ na odborné praxi 0 487

studenti SŠ na odborné praxi 5 80 116

dlouhodobí dobrovolníci 2 30 46

pracovní terapie pro osoby s postižením 6 9

klienti hiporehabilitace 0 83

počet zaměstnaných OZP 50 1 51

počet dětí ve výuce MŠ 86 86

návštěvníci areálu mimo akce 40 000

počet návštěv v Infocentru 3360 3 360

počet prohlídek TD 45 550 550

dotazy do ekoporadny 42

CELKEM 85 4638 20 519 74 271

Č
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Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Minulý rok navštívilo areál a farmu Toulcova dvora celkem 40 000 lidí.

výroční zpráva 2014

Práce s dětmi Vzdělávání dospělých

MŠ Semínko 46 dětí/šk. rok VŠ výuka (přednášky) 478 studentů

LMŠ Lesníček 30 dětí/šk. rok Studentské odborné praxe 79 studentů

EVP pro MŠ, ZŠ, SŠ 15 187 dětí Odborné semináře 357 účastníků

Kroužky (5-18 let) 382 dětí Akreditované vzdělávání 24 účastníků

Příměstské a pobytové tábory 347 a 188 dětí Počet zaměstnaných osob se 
zdravotním postižením 50 zaměstnanců

HR pro děti a mládež se 
zdravotním znevýhodněním

68 dětí Firemní dobrovolníci 745 účastníků

Práce s rodinou

Rodinné centrum 4 400 návštěvníků

Jednorázové akce pro veřejnost 12 000 návštěvníků

Pravidelné kontaktní ježdění 30 rodin

Pobytové akce s programem 105 účastníků

Intenzivní hiporehabilitační 
pobyt

11 rodin

Č
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Financování Toulcova dvora jeho struktura

TOULCŮV DVŮR
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31,5	  

8,2	  

Podíl	  EVVO	  na	  činnos/	  SEV	  Toulcův	  dvůr	  	  
(v	  mil.	  Kč)	  v	  roce	  2014	  

EVVO	  

ostatní	  ak2vity	  

0,3	  
5	  

26,2	  

Zdroje	  financování	  EVVO	  v	  SEV	  Toulcův	  dvůr	  
	  (v	  mil.	  Kč)	  v	  roce	  2014	  

granty	  MŽP	  

EVVO	  podpořené	  odborem	  ochrany	  prostředí	  MHMP	  +	  zajištění	  podmínek	  pro	  EVVO	  

ostatní	  zdroje	  

Zdroje	  financování	  EVVO	  v	  SEV	  Toulcův	  dvůr	  
2,2	  

2,8	  

Struktura	  financování	  z	  odboru	  ochrany	  
prostředí	  MHMP	  

	  (v	  mil.	  Kč)	  v	  roce	  2014	  

zajištění	  podmínek	  pro	  EVVO	   granty	  MHMP	  
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Granty řešené v roce 2014

Grant MHMP „Ochrana a údržba cenných biotopů v areálu 
SEV Toulcův dvůr“

Náplní projektu byla péče o cenné biotopy v areálu 
Toulcova dvora. Byla provedena údržba a výroba 
ptačích budek. Po celý rok probíhalo kontinuální 
vypásání travních ploch o celkové výměře 
cca 4 ha prostřednictvím všech druhů domácích 
zvířat chovaných v Toulcově dvoře. Nedopasky 
byly pravidelně koseny křovinořezem. Bylo 

vyrobeno 90 metrů dřevěného hrazení kolem suché květnaté louky a 120 m 
dřevěného hrazení náletové javořiny. V létě proběhlo kosení rákosin 
o celkové rozloze 0,5 hektaru. Na čtyřech lokalitách v rámci mokřadních 
společenstev v areálu SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr bylo na ploše 
215 metrů čtverečních provedeno odtěžení sedimentu o celkovém objemu 
150 metrů krychlových. Poskytnutá částka od MHMP byla 116 500 Kč.

Grant MHMP „Informační centrum jako místo pro praktické 
environmentální vzdělávání“

 V rámci projektu proběhlo prostřednictvím 
Infocentra 11 osvětových přednášek 
s environmentální tématikou. Jednalo 
se převážně o cestovatelské a včelařské 
přednášky. Dále byly v rámci projektu 
propagovány významné environmentální 
akce SEV Toulcův dvůr, jako jsou například 

Den Země, Den zvířat, Dožínkový jarmark a další. Všechny tyto akce 
byly propagovány přes různé informační kanály. Pracovníci Infocentra 
během celého roku zajišťovali po Toulcově dvoře následující exkurze: 
Život na statku, Přírodní biotopy v Toulcově dvoře a Včely a včelařství 
v Toulcově dvoře. Poskytnutá částka od MHMP byla 200 000 Kč.

výroční zpráva 2014
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Grant MHMP „Obnova a údržba sadu v Toulcově dvoře, vzdělávání 
v oboru sadařství“

V rámci řešeného projektu bylo dovezeno 
a zasazeno 50 podnoží vysokokmenných třešní 
z VŠÚO Holovousy, na které byly během 
výukových seminářů naroubovány stávající 
odrůdy z našeho sadu. Provedl se výchovný řez 
52 ks mladých stromků vysazených v minulých 
letech a byla zajištěna jejich ochrana. Prováděla 

se pravidelná péče o mladé stromky i podnože (postřik proti škůdcům, 
zalévání) Průběžně se prováděl zmlazovací a zdravotní řez starých 
stromů – jedná se asi o 60 stromů na konci produktivního věku, které 
udržujeme. V rámci projektu proběhly následující semináře: Roubování 
ovocných dřevin (vedl Ing. Aleš Matějíček, Ph.D.), Řez peckovin, výchova 
a údržba (Doc. Ing. Josef Sus, CSc.) a Řez peckovin, výchova a údržba
(Doc. Ing. Josef Sus, CSc.) Poskytnutá částka od MHMP byla 95 000 Kč.

TOULCŮV DVŮR
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Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014 (tis. Kč)

výroční zpráva 2014

stav k poslednímu dni účetního období stav k prvnímu  dni účetního období

A. Náklady Hlavní Hospodářská Celkem Hlavní Hospodářská Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem 122 61 183 495 3 090 3 585

II. Služby celkem 374 340 714 785 976 1 761

III. Osobní náklady celkem 51 125 176 2 905 2 631 5 536

IV. Daně a poplatky celkem 0 0 0 0 5 5

V. Ostatní náklady celkem 4 506 232 4 738 2 341 58 2 399

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a opravných položek 
celkem

0 93 93 137 148 285

VII. Daň z příjmu 0 0 0 0 0 0

Náklady celkem 6 663 6 908 13 571 2 387 6 040 8 427

stav k poslednímu dni účetního období stav k prvnímu  dni účetního období

B. Výnosy Hlavní Hospodářská Celkem Hlavní Hospodářská Celkem

I. Tržby za vlastní výkony a zboží 
celkem

14 1 146 1 160 13 6 828 6 841

II. Změna stavu vnitroorganizač-
ních zásob celkem

0 0 0 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 8 0 8 156 270 426

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování 
rezerv a opravných položek celkem

0 0 0 0 12 12

VI. Přijaté příspěvky celkem 1 0 1 72 0 72

VII. Provozní dotace celkem 4 612 0 4 612 6 304 87 6 391

Výnosy celkem 4 635 1 146 5 781 6 545 7 197 13 742

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním

-418 295 -123 -118 289 171

D. Výsledek hospodaření po 
zdanění

-418 295 -123 -118 289 171
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Účetní rozvaha 
Rozvaha k 31. 12. 2014 (tis. Kč)

TOULCŮV DVŮR

AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 140 47

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 666 666

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -526 -619

B. Krátkodobý majetek celkem 2 660 1 062

I. Zásoby celkem 0 0

II. Pohledávky celkem 1 071 878

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 584 177

IV. Jiná aktiva celkem 5 7

Aktiva celkem 2 800 1 109

PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 3 471

I. Jmění celkem 423 594

II. Výsledek hospodaření celkem 171 -123

B. Cizí zdroje celkem 2 206 638

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 60 13

III. Krátkodobé závazky celkem 2 049 621

IV. Jiná pasiva celkem 97 4

Pasiva celkem 2 800 1 109
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Spolupráce s dalšími subjekty
Toulcův dvůr, z.s. a jeho členské organizace se zapojují do činností  
v sítích, asociacích a střešních organizacích v oblastech, ve kterých působí.

Dlouholetá spolupráce s vysokými školami a výzkumnými ústavy 
dává možnost kvalitativního posunu po odborné stránce. Toulcův dvůr 
z.s. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací a spolupracuje  
s platformou Byznys pro společnost.

Poděkování
Děkujeme všem členským organizacím a jejich zaměstnancům, kteří se 
aktivně podílejí na fungování Toulcova dvora jako harmonického celku.

Děkujeme všem dobrovolníkům a firmám, kteří věnují svůj čas i finance 
na to, aby byl Toulcův dvůr krásné místo, kde lze smysluplně trávit čas.

Děkujeme všem dalším, kteří nám pomáhají v naší každodenní práci  
ať již přímým zapojením, pomocí nebo třeba jenom zpětnou vazbou.  
Bez vás bychom se neposouvali nikam dál.
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