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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 

Botič o. p. s. 

 

Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci,  
držíte v rukou výroční zprávu Botič o. p. s. za rok 2015. 

 
Již 22 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.  
 

Abychom ještě zlepšili naše služby, rozhodli jsme se v létě 2015 zažádat o certifikační audit 

a získat oprávnění používat značku „Certifikovaný poskytovatel environmentální výchovy“. 

V rámci téměř půl roku trvající přípravy jsme v druhém pololetí roku 2015 např. zapracovali na 

našem strategickém plánu, zrevidovali poslání, vizi a pojmenovali sdílené hodnoty, formulovali 

jsme lépe cíle našich výukových programů, zavedli jsme řadu opatření ve prospěch zlepšení 

ekologického provozu naší společnosti, atd. Naše úsilí bylo v lednu 2016 korunováno úspěchem – 

při auditu jsme uspěli a můžeme tak, stejně jako dalších 10 organizací z celé ČR, používat logo 

EV+! Především však vnímám jako přínos pro naši organizaci samotný proces certifikace, který 

nám pomohl zkvalitnit naše služby i fungování.  

Těch, kdo věnovali svou energii  rozkvětu Botiče a potažmo Toulcova dvora v roce 2015, je 

mnoho. Děkuji všem zaměstnancům, dalším pracovníkům, dobrovolníkům, členům správní i 

dozorčí rady, aj. spolupracujícím osobám za podporu a společné úsilí. Jsem vděčná, že mohu být 

toho všeho součástí. 

 

 
 

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). 

Dlouhodobý proces transformace ZČ HB Botič do 

Botič o. p. s. byl započat v roce 2013 v návaznosti na 

změnu občanského zákoníku. Právní forma obecně 

prospěšné organizace lépe odpovídá profesio-

nálnímu založení naší organizace, zaměření a 

objemu aktivit a je přehlednější pro spolupracující 

organizace a dárce. Věříme, že touto složitou postupnou změnou se nám daří zpřehlednit 

fungování naší organizace pro spolupracující organizace a dárce i zkvalitňovat námi nabízené 

aktivity. 

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. 

 
Naší každodenní činností i dlouhodobým plánováním směřujeme k naplnění této vize: 
Jsme hrdá, profesionální společnost, zaměřená na EVVO, oblíbená mezi lidmi a respektovaná 
mezi odborníky.  
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SPOLUPRÁCE 

Spolupráce na koordinaci chodu a rozvoji SEV Toulcův dvůr  

Botič o. p. s. je členem zapsaného spolku Toulcův dvůr, který 

sdružuje čtyři neziskové organizace podílející se na chodu 

Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr.  

Členskými organizacemi Toulcův dvůr, z.s. v roce 2015 byli: 

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

a Sdružení SRAZ, z.s.. Posláním spolku je vytvářet otevřený 

prostor k prožitkům, které rozvíjejí pozitivní vztah k přírodě a společnosti. 

Společně s partnerskými organizacemi usiluje Botič o to, aby byl celý areál vhodným zázemím pro 

praktickou aplikaci ekologické výchovy. Pracovníci Botič o. p. s. se i v roce 2015 podíleli na 

koordinaci chodu Toulcova dvora. Ředitelka a hospodář společnosti se aktivně účastnili 

každotýdenních jednání členské schůze Zapsaného spolku Toulcův dvůr, aktivně se na podzim 

2015 zapojili do tvorby strategického plánu TD, z.s.. Pracovníci společnosti byli členy řady 

pracovních skupin, zřízených pro koordinaci společných aktivit.  

V dubnu 2015 spolupořádal Botič pro hosty z řad zastupitelů městských částí, zástupců MHMP, 

Lesů HMP a spolupracujících firem Den otevřených dveří Toulcova dvora. Akce se zúčastnilo cca 

25 pozvaných pražských politiků a úředníků. 

Botič o. p. s. je aktivním členem Sítě středisek 

ekologické výchovy Pavučina. Prostřednictvím 

Pavučiny probíhala i v roce 2015 úzká spolupráce 

s dalšími zhruba 40 středisky ekologické výchovy z 

celé České republiky. Hospodář společnosti je od roku 2014 členem dozorčí rady SSEV Pavučina. 

Ředitelka Botič o. p. s. je od roku 2014 členkou Poradní skupiny EVVO 

zřízené  Hlavním městem Prahou, jejím prostřednictvím se tak společnost 

podílí na směřování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

v Praze. V roce 2015 byla ředitelka společnosti členkou Řídícího výboru, 

který spolupracoval na tvorbě Krajské koncepce EVVO HMP pro roky 

2016-2025. 

V roce 2015 pokračovala úspěšná spolupráce s Fórem dárců na projektu 

firemního dobrovolnictví. Skupiny dobrovolníků nám pomáhají s 

přípravou akcí pro veřejnost, pomůcek na výukové programy, či pracují 

na zahrádkách. Především na zahrádce Rodinného centra Mateřídouška 

odvedli velký kus práce při úpravě a zpevňování terasových záhonů. 

 

 

Na přípravě některých aktivit pro veřejnost 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.   
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LIDÉ V BOTIČ o. p. s. 
 

Při strategickém plánování v roce 2015 jsme společně pojmenovali hodnoty, kterými se řídíme. 
Patří mezi ně: Ohleduplnost, Šetrnost a vědomá skromnost, Zdravá sebedůvěra, Odvaha, Úcta a 
respekt, Citlivost, Zodpovědnost a samostatnost, Udržitelnost ve vztahu k ŽP i organizaci 
včetně lidí, Vnitřní motivace k plnění našeho poslání. 
 

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. Věra Konůpková  
Mgr. Zdeňka Kožárová  

Petr Lukáš 
Mgr. Alexandra Němcová  
Bc. Marta Veselá   
Mgr. Šárka Veselá 

RNDr. Dagmar Chytilová 
(do IX. 2015) 
Eva Kopecká (do VI. 2015) 

 
V roce 2015 zaměstnávala společnost 10 zaměstnanců. S řadou spolupracovníků (převážně 

lektorek rodinného centra) byly uzavírány dohody o provedení práce.  

Pracovníci na základě dohod o provedení práce 
Miroslava Andrová 
Petra Austová 
Eliška Augustinová 
Katka Baštová    
Petronela Černíčková    
Petra Dandová  
Dáša Folková  
Pavlína Hillerová  
Tereza Hnátková   

Halina Holá    
Jiřina Hovorková    
Adéla Hurychová    
Pavla Kuhnová    
Petra Kostecká 
Tereza Liznová 
Petra Lukačovičová    
Monika Machovčáková 
Jana Maršálková    

Marie Moravcová  
Josef Moravec  
Anna Pohanková   
Andrea Romanovská  
Lenka Rumlerová  
Marie Salajková   
Silvia Šťastná    
Iva Veselá - Benešová    
Alžběta Zíková a další…  



5 
 

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 2015 byla tištěná nabídka rozeslána na 732 adres. 

Aktuální nabídka programů je zveřejněna též na internetových stránkách Toulcova dvora v sekci 

vzdělávání pro školy a školky. V roce 2015 obsahovala naše nabídka 7 programů pro mateřské 

školy a 31 programů pro základní a střední školy. Vznikl nový program pro 1. stupeň ZŠ s názvem 

Stromy a lidé a s využitím metodiky RUR a konzultací s Janem Činčerou byl vytvořen program 

Včela v síti života. Každoročně nabízíme školám 4 sváteční programy (vánoční a velikonoční, Den 

stromů a Den Země).  

V roce 2015 jsme realizovali celkem 664 EVP, kterých se zúčastnilo 12 436 dětí.  Programy byly 

realizovány z 22,6% pro mateřské školy, ze 75% pro základní školy a z 2,4% pro SŠ.  
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RODINNÉ CENTRUM MATEŘÍDOUŠKA 

 
 
Rodinné centrum nabízí pravidelné i jednorázové programy pro rodiče s dětmi od narození. 
Naším cílem je chystat zajímavé programy pro naše malé i velké návštěvníky. Chceme vytrvale 
inspirovat a posilovat vztah rodič a dítě a příroda tak, aby se nové poznatky a dovednosti staly 
nedílnou součástí jejich každodenního života.  
 

V roce 2015 nabízela Mateřídouška pravidelně každý týden: 2 programy pro nejmenší miminka a 
4 programy pro děti ve věku 1-2 roky. Pro děti starší dvou let jsme nabízeli pestrou škálu 
programů s environmentální tématikou, zpíváním, tvořením či návštěvy u zvířátek. Dva dny v 
týdnu jsme nabízeli také předškoličku pro děti - program kde si děti mohou vyzkoušet, jaké je to 
být sám bez maminky. Ve večerních hodinách k nám přicházely maminky 1x týdně na cvičení pro 
dospělé či tvoření z přírodních materiálů.  
 

V roce 2015 navštívilo centrum na programech pro rodiče s dětmi 1913 dětí a 1683 rodičů. Na 5 
zájmových kroužcích se vzdělávalo 54 dětí. Kromě toho jsme také uspořádali 8 příměstských 
táborů (z toho 6 táborů bylo pětidenních a 2 dvoudenní) s věkovou hranicí 4-12 let, kterých se 
zúčastnilo celkem 141 dětí. Dále jsme v krásném středisku Jánské Lázně organizovali dva 
zážitkové, environmentálně vzdělávací pobyty pro 98 dětí a rodičů.  
 

 

AKCE NA KLÍČ 
V roce 2015 jsme pro objednané skupiny připravili ve spolupráci s ostatními organizacemi 
Toulcova dvora 9 akcí na klíč. 



7 
 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
Kromě výše uvedených 8 příměstských táborů, pořádaných pod hlavičkou 
RC Mateřídouška, proběhly o letních prázdninách 2015 další 2 pětidenní 
přírodovědně a badatelsky zaměřené tábory s názvem Za tajemným 
Bašotem, kterých se zúčastnilo celkem 39 dětí. 
 

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 2015 realizoval Botič o.p.s. celkem 46 programů, dílen, seminářů, vycházek a výstav pro 

volný čas dětí, mládeže a rodin. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 8538 osob.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ EVP  
Na podzim 2015 jsme zrealizovali dva třídenní semináře pro 

převážně pražské lektory EVP. Celkem bylo proškoleno 36 

lektorů. Mezi účastníky byli např. pracovníci Ekocentra 

Koniklec, Ekodomova, Ekocentra Podhoubí, Sdružení SRAZ, 

SEV Lesů HMP, ČSOP.  
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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 2015 bylo v síti přihlášeno 14 škol z Prahy. 

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 2015 proběhly v rámci Mrkvičky 4 rozesílky informačních a metodických materiálů. Učitelé 

dostali kromě informačních bulletinů řadu cenných publikací.  V roce 2015 bylo do sítě zapojeno 39 

mateřských škol. 

Konference EVVO 

Na podzim 2015 pořádal Botič o.p.s. na Toulcově dvoře dvě konference určené zejména pro 

učitele: Krajskou konferenci EVVO pro 98 osob, a Setkání pedagogů MŠ se zájmem o EVVO pro 

64 osob.  

 

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.  



9 
 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ  

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 

Označení Název ukazatele 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. Náklady       

I. Spotřebované nákupy celkem 465 191 656 

II. Služby celkem  1 275 166 1 441 

III. Osobní náklady celkem 2 840 489 3 329 

IV. Daně a poplatky celkem       

V. Ostatní náklady celkem 10 3 13 

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

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1   1 

VIII. Daň z příjmů celkem       

  Náklady celkem 4 591 849 5 440 

B. Výnosy       

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 3 094 1 062 4 156 

II. 
Změna stavu vnitroorganizačních zásob 
celkem       

III. Aktivace celkem       

IV. Ostatní výnosy celkem   1 1 

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

VI. Přijaté příspěvky celkem 25   25 

VII. Provozní dotace celkem 1 543   1 543 

  Výnosy celkem 4 662 1 063 5 725 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 71 214 285 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 71 214 285 

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

Magistrátem hl. m. Prahy a MŽP. Významnou položku rozpočtu činily příjmy za služby ekologicko-

výchovného charakteru, popřípadě jiné vlastní činnosti, které tvořily 72,5% rozpočtu. 

Komentář k výdajům 
Největší procento z celkových výdajů bylo použito na personální zajištění aktivit. V roce 2015 tvořily 

mzdové náklady včetně pojistného 61% 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.  
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Rozvaha 2015 

Označení AKTIVA 
Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu 
dni účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem     

I. 
Dlouhodobý nehmotný majetek 
celkem     

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem     

III. 
Dlouhodobý finanční majetek 
celkem     

IV. 
Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem     

B. Krátkodobý majetek celkem 1 690 2 260 

I. Zásoby celkem 38 194 

II. Pohledávky celkem 30 61 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 622 2 005 

IV. Jiná aktiva celkem     

  Aktiva celkem 1 690 2 260 

Označení PASIVA 
Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu 
dni účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 345 631 

I. Jmění celkem     

II. Výsledek hospodaření celkem 345 631 

B. Cizí zdroje celkem 1 345 1 629 

I. Rezervy celkem     

II. Dlouhodobé závazky celkem 11 10 

III. Krátkodobé závazky celkem 287 504 

IV. Jiná pasiva celkem 1 047 1 115 

  Pasiva celkem 1 690 2 260 

Přehled dotačních prostředků čerpaných v roce 2015 
Projekt Donátor  Účel čerpání  Čerpaná částka  

Ekologické výukové programy pro 

děti MŠ, žáky 2. stupně ZŠ a 

studenty SŠ v areálu Toulcova 

dvora 

Hl. m. Praha, Odbor 

městské zeleně a 

odpadového hospodářství 

MHMP  

mzdy 472.699 Kč  

Ekologické výukové programy pro 

žáky 1. stupně ZŠ v areálu 

Toulcova dvora 

Hl. m. Praha, Odbor 

městské zeleně a 

odpadového hospodářství 

MHMP  

mzdy 486.100 Kč 

Osvětové akce pro veřejnost v 

areálu Toulcova dvora 

Hl. m. Praha, Odbor 

městské zeleně a 

odpadového hospodářství 

OON, služby, 

mzdy 

62.500 Kč  
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MHMP 

Přímý kontakt dětí s přírodou 

v areálu Toulcova dvora 

MŽP materiál, 

mzdy, OON 

200.000 Kč 

Ekologické výukové programy pro 

školní a předškolní kolektivy 

v areálu Toulcova dvora 

MŽP mzdy 200.000 Kč 

Volný čas dětí a mládeže Hl. m. Praha, Odbor 

sportu a volného času 

MHMP 

OON, služby, 

materiál, 

nájem 

119.000 Kč 

Ekologické výukové programy pro 

děti MŠ, žáky 2. stupně ZŠ a 

studenty SŠ v areálu Toulcova 

dvora 

Hl. m. Praha, Odbor 

ochrany prostředí MHMP  

mzdy 1.340 Kč  

Ekologické výukové programy pro 

žáky 1. stupně ZŠ v areálu 

Toulcova dvora 

Hl. m. Praha, Odbor 

ochrany prostředí MHMP  

mzdy 1.340 Kč 
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Příloha k výroční zprávě: Ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015 auditorem 

 


