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Činnost 
 

V roce 2016 jsme úspěšně dokončili projekt „Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření 
v povodí Moravy“, podpořený z programu CZ.02 v rámci fondů EHP. Kromě pokračujícího úsilí připravit 
a získat povolení pro další revitalizační projekty a rozvoje ekofarmy v Beskydem jsme se také více 
věnovali práci v pracovních skupinách a komisích se snahou ovlivnit podobu vznikajících politik a 
koncepcí dotýkajících se ochrany řek a říční krajiny.   

 

Projekt revitalizace soutoku Vřesůvky a Malého potoka v Čehovicích 

Lokalitu pravidelně navštěvujeme, a v případě potřeby provádíme drobné zásahy napomáhající 
přirozený rozlivům či zlepšující podmínky pro ohrožené druhy rostlin a živočichů. 

 

 

Územní řízení 

Stále pokračují územní řízení na dvě další revitalizace – říčka Stouska v obci Ústín a nadjezí Tážalského 
jezu na řece Moravě. V roce 2016 jsme se úspěchu nedočkali – s předjednanou právní pomocí to 
zkoušíme dále.  

Péče o pozemky v říční krajině, management středního lesa 

V roce 2016 jsme dále pokračovali v obhospodařování Biocentra Čehovice, kde poskytujeme odborné 
služby obci, která zde hospodaří metodou středního lesa.  



Obnovování tradičního hospodaření v lokalitě Jezerné u Velkých Karlovic probíhalo na cca 8 ha. 
Udržujeme stádečko 6 ovcí valašek, pro pastvu dále využíváme dalších 14 ks ovcí v soukromém 
vlastnictví. Hlavním cílem provozu ekofarmy je však údržba krajiny – na obhospodařované ploše se 
vyskytují cenné orchidejové louky, pro které realizujeme optimální management. Pro další období 
plánujeme rozšíření obhospodařovaných ploch o další 2 ha. Dlouhodobějším záměrem je využití dřevní 
hmoty z čištění obhospodařovaných luk od náletu pro revitalizace drobných vodních toků na 
pronajatých pozemcích.  

Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy 

V roce 2016 jsme dokončili tento projekt, ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. V tomto 
roce jsme především předjednávali navržená opatření a seznamovali s nimi širší veřejnost. V rámci 
propagačních aktivit jsme také vydali brožuru „Klima se mění, co změníme my?“ a on-line aplikaci 
„Zadaptuj si krajinu“ – můžete si ji vyzkoušet na adrese http://www.minihry.koaliceproreky.cz/. 
Uspořádali jsme tři krajské semináře a jednu celostátní konferenci a v červnu jsme výslednou studii 
předali dotčeným krajským úřadům, správcům toků a MŽP ČR. Projekt získal ocenění v soutěži 
„Adaptační opatření roku 2015“ v kategorii přijímaných opatření. 

Obnova krajinných struktur v obci Vrbátky   

V roce 2016  úspěšně proběhl projekt „Obnova krajinných struktur v obci Vrbátky“, který společně 
řešily obec Vrbátky a spolek Koalice pro řeky, a který finančně podpořilo Ministerstvo životního 
prostředí. Cílem tohoto projektu byla obnova dřevinných porostů v katastrech obcí Dubany, Vrbátky a 
Štětovice. Na základě důkladné analýzy a terénního šetření jsme se rozhodli dostupné prostředky 
využít na opatření ve Štětovicích, kde se nacházela alej s porosty hybridních topolů ve stavu 
ohrožujícím bezpečnost procházejících občanů a na další přestárlé porosty podél starého zavlažovacího 
kanálu (grechtu), směřujícího do Blaty. 
 
Ovlivňování politik a koncepcí 
 
Prezentace výsledků činnosti Koalice pro řeky na řadě konferencí a seminářů přispěla k tomu, že jsme 
byli pozvání do dvou významných pracovních skupin a komisí, jmenovitě pracovní skupiny pro přípravu 
Národního akčního plánu pro adaptační opatření v ČR a Komise pro plánování v oblasti vod. Zejména 
v prvně jmenované pracovní skupině se našim dvěma zástupcům podařilo do konečné podoby 
Národního akčního plánu prosadit řadu progresivních opatření. 
 
Patroni potoků  
Dobrovolnické skupiny, jejichž činnost jsme pomáhali rozběhnout v předcházejícím roce, pokračují 
v činnosti již samostatně.  

  

http://www.minihry.koaliceproreky.cz/


 

Poděkování 
 
V roce 2016 podpořili finančně naši činnost: 

Projekt „Zavádění retenčních a infiltračních opatření v povodí Moravy“ byl v rámci programu CZ.02 
podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 

  
Ministerstvo životního prostředí ČR 
 
 
Děkujeme za spolupráci i našim partnerům, dodavatelům a subdodavatelům: 
 
Atelier FONTES, s.r.o. 
AgPOL, s.r.o. 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Univerzita Palackého v Olomouci 
 
a spolupracujícím obcím, zejména obcím Čehovice, Ústín, Vrbátky a Kožušany  
 

  



Finanční zpráva 
 

 



 
  



 

  



 
  



 
 

             Příloha k účetní závěrce Koalice pro řeky z.s.,  
                  za účetní období 1.1.2016 do 31.12.2016 

 
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 nastala 
významná událost a to, změna sídla adresy. 
 

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. 
Účetní jednotka nemá žádné závazky kryté plnohodnotnou zárukou. 
Účetní jednotka má úvěr u České spořitelny ze dne 17.9.2015 ve výši  
1 000 000,- Kč 
 

j) Účetní jednotka nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze. 
 

k) Hospodářský výsledek uvedený ve výkazu zisků a ztrát – ztráta ve výši 
15 256,55 je z hlavní činnosti. Jednotka neprováděla v tomto roce vedlejší  

            činnost. 
 

l) Průměrný evidenční počet zaměstnanců v pracovním poměru je 3,4 
 

          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                         304 709 
Operační program životního prostředí               780 122 
Úřad práce                                                             178 548 
 
 

           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  0 Kč  
 

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

t) Sdružení získalo členské příspěvky v úhrnné hodnotě 2 500 Kč  
 

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

v) Přehled o hmotném majetku: 
           Na začátku roku 6ks ovcí v hodnotě 44 800,- na konci roku 22 400,- 

Přírůstky ani úbytku během roku nebyly. 

w)  Výši opravných položek: žádné 

            Výše oprávek na začátku účetního období 11 200,- a na konci   

            účetního období 33 600,- a jejich snížení o 22 400,- během účetního    

           období. 

 

 

 

 



Seznam přijatých dotací: 
 

Ministerstvo životního prostředí:  

Projekt „Obnova krajinných struktur v obci Vrbátky  200 000 Kč 

Národní výzvy pro podporu přípravy projektů LIFE: 104 709 Kč 

Program CZ.02 fondů EHP - rrojekt Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních 
opatření v povodí Moravy:               780 122 Kč 

Úřad práce – podpor SÚPM                  178 548 Kč 
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