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Obnova krajinných struktur v obci Čehovice 
 

V roce 2018 jsme se věnovali 
především dalšímu zvýšení přírodních 
hodnot na území obce Čehovice, kde 
se nachází jak naše první dokončená 
revitalizace (soutok Vřesůvky a 
Malého potoka), tak území biocentra, 
kde uplatňujeme hospodaření 
metodou tzv. středního lesa. Díky 
podpoře MŽP a Nadace Ivana 
Dejmala jsme loni mohli uskutečnit 
následující aktivity: 

 

 

1. Vytvořili jsme tůně pro obojživelníky na území biocentra 

Tůně jsme ručně vykopali během léta a podzimu 2018. Vytvořili jsme 3 tůně o průměru 3 m, 5 
m a 7 m o maximální hloubce 0,8 m až 1, 3 m. Podstatnou část tůní tvoří litorální pásmo, 1 
mělčí tůň o hloubce 0,8 m bude periodicky vysychat. Během tvorby tůní jsme na jejich místě 
vykáceli vrby. Okolí tůní jsme prosvětlili a oseli směsí mokřadních trav a bylin. 

2. Převedli další fragmenty vysokého lesa na selský (střední) les na území biocentra 

V lokalitě v okolí tůní jsme pokračovali v převodu vysokého lesa na střední s prosvětlením 
porostu a ponecháním výstavků, aby mohlo docházet k obrůstání pařezů. Proškolili jsme 
rovněž pracovníky Obecního úřadu, kteří budou v obhospodařování středního lesa v 
následujících letech pokračovat. 

3. Ořezali jsme hlavaté vrby a pokosili louky v lokalitě soutoku Vřesůvky a Malého potoka a 
Lamplotova háje 

V Lamplotově háji a okolí jsme ořezali cca 100 vrb na hlavu. 
Dřevo z ořezů zejména starších vrb jsme ponechali obci jako 
topivo. Zároveň jsme pro obec zpracovali plán další údržby 
lokality. V lokalitě jsme ve spolupráci s obcí zajistili posečení 
vlhkých luk na ploše cca 0,5 ha. 

 

4. Založili jsme ovocnou alej v lokalitě soutoku Vřesůvky a Malého potoka 

Podél polní cesty byly vysazeny ořešáky (Juglans regia) a třešně ptačí (Prunus avium) (celkem 
15 kusů) s podrostem 15 keřů, především líska (Corylus avellana), svída dřín (Cornus mas), 



brslen evropský (Euonymus europaeus), dřišťál obecný (Berberis vulgaris) a střemcha 
hroznovitá (Prunus padus). Tato alej s keřovým patrem bude tvořit ochranný pás kolem 
lokality. Délka aleje je cca 120 m. 

5. Dosadili jsme dřeviny v nivě soutoku Vřesůvky a Malého potoka 

Dosadili jsme pět stromů a patnáct keřů ke zpestření 
druhové skladby. Jedná se o hrušeň polničku (Pyrus 
communis), jabloň lesní (Malus sylvestris), jeřáb 
oskeruši (Sorbus domestica) a také o keře – především 
líska (Corylus avelana), svída dřín (Cornus mas), brslen 
evropský (Euonymus europaeus), dřišťál obecný 
(Berberis vulgaris) a střemcha hroznovitá (Prunus 
padus). 

 

 

 

6. Obnovili jsme bylinné patro v obou lokalitách 

Připravené plochy jsme oseli směs semen nasbíraných bylin jarního a letního aspektu lužního 
lesa (dodaných spolkem Sagittaria). Výsadby budou monitorovány i v dalších letech. 

 
Konference Říční krajina 
V listopadu 2018 jsme také zorganizovali další ročník 
konference Říční krajina, tentokrát ve spolupráci 
s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Letošní ročník 
byl mimořádně úspěšný, o čemž svědčí rekordní počet 
účastníků (119), i jejich pochvalná hodnocení celé akce. 

 

 

 

 

V rámci konference proběhla také exkurze s výkladem 
projektanta Martina Suchardy k revitalizacím v Prokopského 
údolí. 

 

 



Další činnost 
V průběhu roku 2018 jsme také, jako už každoročně, zpracovávali plány péče a inventarizační 
průzkumy pro Olomoucký kraj. Tato činnost nám nejen přináší finanční prostředky, ale také 
umožňuje se podrobně seznámit s maloplošnými chráněnými územími tohoto kraje, takže 
můžeme do budoucna uvažovat o projektech na ochranu a zvýšení jejich přírodních hodnot. 

 

 

 

 

 

Za finanční podporu v roce 2018 děkujeme: 
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Koalice pro řeky z.s. Rok: 2018 Dne: 17.06.2019 Tisk vybraných záznamůIČ: 22863010

Číslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stavNázev účtu

Aktiva
026 Dospělá zvířata a jejich skupiny 56 000,000,000,0056 000,00 0,00
086 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíř -56 000,000,000,00-56 000,00 0,00
211 Peněžní prostředky v pokladně 237,00-2 899,0059 700,003 136,00 62 599,00
221 Peněžní prostředky na účtech 234 486,1735 556,26813 789,44198 929,91 778 233,18
311 Odběratelé 0,000,00301 882,590,00 301 882,59
314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 15 990,00-6 495,00-6 495,0022 485,00 0,00
385 Příjmy příštích období 0,00-140 000,000,00140 000,00 140 000,00

364 550,91 1 168 877,03 1 282 714,77 250 713,17-113 837,74Aktiva celkem

Pasiva
321 Dodavatelé 110 722,0061 147,00524 424,6249 575,00 585 571,62
325 Ostatní závazky 0,00-522,00522,00522,00 0,00
331 Zaměstnanci 18 500,00-14 118,00144 118,0032 618,00 130 000,00
336 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojišt 0,00-18 634,0018 634,0018 634,00 0,00
342 Ostatní přímé daně 880,00-2 730,0011 730,003 610,00 9 000,00
343 Daň z přidané hodnoty 8 069,450,000,008 069,45 0,00
346 Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpo 0,000,00193 490,000,00 193 490,00
379 Jiné závazky 908 369,88-30 000,00170 000,00938 369,88 140 000,00
931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00702 626,280,00-702 626,28 702 626,28
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -686 847,42-702 626,28702 626,2815 778,86 0,00

364 550,91 1 765 544,90 1 760 687,90 359 693,91-4 857,00Pasiva celkem

-108 980,74

-108 980,74

Hospodá řský zisk celkem

Hospodá řský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018
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Koalice pro řeky z.s. Rok: 2018 Dne: 17.06.2019 Tisk vybraných záznamůIČ: 22863010

Název účtu
Číslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Náklady
501000 41 590,0041 590,0041 590,000,00Spotřeba materiálu 0,00
502000 5 579,005 579,005 579,000,00Spotřeba energie 0,00
50x Spot řebované nákupy 47 169,00 0,00 47 169,0047 169,000,00

512000 3 185,003 185,003 185,000,00Náklady na cestovné 0,00
518000 516 093,62516 093,62516 093,620,00Ostatní služby 0,00
518220 13 856,0013 856,0026 112,000,00Nájem 12 256,00
518810 16 200,0016 200,0016 200,000,00Zpracování účetnictví 0,00
51x Služby 561 590,62 12 256,00 549 334,62549 334,620,00

521100 130 000,00130 000,00130 000,000,00Mzdové náklady DPP 0,00
52x Osobní náklady 130 000,00 0,00 130 000,00130 000,000,00

538000 32,5632,5632,560,00Ostatní daně a poplatky 0,00
53x Daně a poplatky 32,56 0,00 32,5632,560,00

545000 36,5836,5836,580,00Kurzové ztráty 0,00
549000 4 678,004 678,004 678,000,00Jiné ostatní náklady 0,00
54x Ostatní náklady 4 714,58 0,00 4 714,584 714,580,00

581000 7 000,007 000,007 000,000,00Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organiza 0,00
582000 2 000,002 000,002 000,000,00Poskytnuté členské příspěvky 0,00
58x Poskytnuté p říspěvky 9 000,00 0,00 9 000,009 000,000,00

0,00 752 506,76 12 256,00 740 250,76740 250,76Náklady celkem

Výnosy
602000 379 982,59379 982,590,000,00Tržby z prodeje služeb 379 982,59
60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 0,00 379 982,59 379 982,59379 982,590,00

644000 171,43171,430,000,00Výnosové úroky 171,43
64x Ostatní výnosy 0,00 171,43 171,43171,430,00

682000 7 626,007 626,000,000,00Přijaté příspěvky (dary) 7 626,00
682100 50 000,0050 000,000,000,00Nadace 50 000,00
68x Přijaté p říspěvky 0,00 57 626,00 57 626,0057 626,000,00

691000 193 490,00193 490,000,000,00Provozní dotace 193 490,00
69x Provozní dotace 0,00 193 490,00 193 490,00193 490,000,00

0,00 0,00 631 270,02 631 270,02631 270,02Výnosy celkem

-108 980,74Hospodá řský zisk celkem

-108 980,74Hospodá řský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018



 

 

 

             Příloha k účetní závěrce Koalice pro řeky,  

                  za účetní období 1.1.2018 do 31.12.2018 
 

a) Název účetní jednotky:            Koalice pro řeky, z.s. 
Sídlo účetní jednotky:              120 00 Praha 2, Lužická 1892/7 
Právní forma:                            zapsaný spolek 
Posláním účetní jednotky:       Ochrana přírody a krajiny, ochrana a tvorba 
životního prostředí, podpora veřejnosti v jejím zapojování do ochrany přírody a 
krajiny či ochrany a tvorby životního prostředí 
 
Účetní jednotka neprovozuje  vedlejší činnost. 
 
Statutárním orgánem předseda, místopředseda a tajemník ve složení: 
                                                        David Pithart (předseda) 
                                                        Jana Vitnerová (místopředseda) 
                                                        Vlastimil Karlík (tajemník)   
  

b) Účetní jednotka je zapsána u Městského soudu v Praze L 21739. 
 
c) Účetní období je kalendářní rok. 

Účetní jednotka nevytváří opravné položky ani rezervy. 
 

d) Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala 
významná událost. 
 

e) Účetní jednotka nemá přímý ani nepřímý podíl na jiných společnostech. 
 

f) Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni žádné splatné závazky pojistného 
na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
veřejného zdravotního pojištění a nemá evidované daňové nedoplatky u 
místně příslušných finančních orgánů. 
 

g) Účetní jednotka nemá žádné akcie nebo podíly. 
 

h) Účetní jednotka nemá žádné majetkové cenné papíry, vyměnitelné ani prioritní 
dluhopisy ani podobné cenné papíry nebo práva. 



 
i) Účetní jednotka nemá žádné závazky splatné déle než za pět let. 

 
j) Účetní jednotka nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze. 

 
k) Hospodářský výsledek uvedený ve výkazu zisků a ztrát – ztráta ve výši 

108 980,74 je z hlavní činnosti. Jednotka neprováděla v tomto roce vedlejší  
            činnost. 

 
l) Průměrný evidenční počet zaměstnanců v pracovním poměru je 3. 

 
          Organizace zaměstnává brigádníky na dohody mimo pracovní poměr. 
 

m) Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních a kontrolních orgánů 
z titulu jejich funkce činí 0 Kč. 
 

n) Účetní jednotka neuzavřela za vykazované účetní období žádné obchodní 
smlouvy nebo jiné smluvní vztahy s členy statutárních a kontrolních orgánů a 
jejich rodinnými příslušníky ani firmami, kde tito lidé působí. 
 

o) Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům statutárních a kontrolních orgánů 0 
Kč. 
 

p) Významné položky z rozvahy a výkazu zisků a ztrát, u kterých je uvedení 
podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace nejsou žádné. 
 
Přehled přijatých provozních dotací: 
Ministerstvo životního prostředí                         193 490 
Grant nadace Ivana Dejmala                                 50 000 
 

           Přehled přijatých investičních dotací: 
 Žádné investiční dotace nebyly přijaty. 
 
 

q) Výpočet hospodářského výsledku nebyl ovlivněn způsoby oceňování 
finančního majetku. 
 
 

r) Sdružení získalo dary v úhrnné hodnotě  6 126 Kč  
 

s) Společnost neměla příjmy podléhající dani z příjmu právnických osob. 
    

t) Sdružení získalo členské příspěvky v úhrnné hodnotě 1 500 Kč  
 



u) Přehled o veřejných sbírkách: Žádné veřejné sbírky nebyly uspořádány 
 

v) Přehled o hmotném majetku: 
           Na záčátku roku 6ks ovcí v hodnotě 0,- na konci roku 0,- 

Přírůstky ani úbytku během roku nebyly. 
 
 

w)  Výši opravných položek: žádné 

            Výše oprávek na začátku účetního období 56 000,- a na konci   

            účetního období 56 000,-.  

 
 

 

 

V Praze dne 12.2.2019 

 

Vypracovala: Jana Šmerdová 

 

Schválil:  Vlastimil Karlík, tajemník       
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