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Úvodní slovo  
předsedkyně správní rady 

Vážení a milí příznivci Nadačního fondu Zelený poklad,

když jsem Vám v závěru svého loňského ohlédnutí za uplynulým rokem přála, 
aby pro Vás byl rok 2020 inspirativním začátkem něčeho nového, ani ve snu 
by mne nenapadlo, jak budou tato slova znít o rok později. Nemám v úmyslu 
zde hovořit o tom, čím se celý svět od loňského ledna zabývá. 

Je jasné, že „starý svět“ loni skončil a my jsme svědky formování 
světa nového. Čím dříve přestaneme lpět na starých jistotách, čím dříve si 
uvědomíme nové možnosti, tím snáze se jako jedinci i celá společnost se 
změnou vyrovnáme. 

V loňském roce se vše výrazně zpomalilo. U projektů podpořených 
Nadačním fondem Zelený poklad jsme se spíše než s hladkým průběhem 
realizace setkávali s žádostmi o prodloužení termínů. I přesto Nadační 
fond Zelený poklad poskytl 11 nových nadačních příspěvků v celkové výši 
1.315.231 Kč. Mezi zajímavé projekty patří například revitalizace části dvora 
Waldorfské základní školy Dobromysl v Plzni, kde bude svedena dešťová voda 
z části střech a použita v zahradním designu. Dalším zajímavým projektem 
je vytvoření ekoučebny na Střední průmyslové škole stavební v Plzni, jejímž 
cílem je intenzivněji a hlavně praktičtěji zakomponovat ekologické přístupy 
do odborné výuky. 

Nadační fond Zelený poklad i v roce 2020 pokračoval ve spolupráci 
s bavorskou ekologickou stanicí Lias-Grube v realizaci přeshraničního 
projektu „Voda- Wasser“. Vzhledem k jeho charakteru však byla většina 
projektových aktivit pozastavena a přeložena na rok 2021. Doufejme, že 
v tomto roce na úspěšnou spolupráci navážeme, byť nejspíš v nových 
formách a novými způsoby setkávání.

Děkuji všem členům správní rady a zaměstnancům Nadačního fondu 
za jejich nasazení a nadšení. Děkuji všem našim dárcům, na prvním místě 
statutárnímu městu Plzeň, za štědrost, bez které by nebylo možné reali-
zovat všechno to smysluplné, co se nám v minulém roce zdárně podařilo 
dovést do konce. 

Děkuji vám všem za přízeň, velmi si jí ceníme.
 
 
Lucie Davídková 
předsedkyně správní rady
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Jak pomáháme

Nadační fond Zelený poklad podporuje ochranu životního prostředí pro-
střednictvím následujících grantových programů: 

* Základní grantový program

* Nás učí příroda

* Ani kapka nazmar

Grantový program Ani kapka nazmar jsme poprvé vyhlásili v roce 2016. 
Jeho prostřednictvím se chceme přidat k iniciativám prosazujícím změnu 
v hospodaření s dešťovými vodami v zastavěném území.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jsme velmi rádi, že jsme  
v roce 2020 mohli díky podpoře 

našeho zřizovatele statutárního 
města Plzně a dalších dárců 

podpořit 11 projektů celkovou 
částkou 1 315 231 Kč.
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Projekty podpořené 
v Základním grantovém  
programu

V roce 2020 byly podpořeny 3 projekty  
celkovou částkou 412 735 Kč.

Základní grantový program je stálým programem Nadačního fondu Zelený 
poklad. Z jeho prostředků jsou podporovány projekty, které významně 
zlepšují životní prostředí na území města Plzně. Podporu získávají jak přímé 
realizace, tak i projekty environmentální výchovy zaměřené nejenom na děti 
a mládež, ale i širokou veřejnost. 

Jsme vždy velmi rádi, když se do ekologického vzdělávání intenzivně zapojí 
střední škola. Tentokrát se jedná o Střední školu stavební, kde zařídí novou 
ekologickou učebnu a budou se ucházet o mezinárodní certifikát Ekoškoly. 
Novým žadatelem je i organizace PANAMO, která v roce 2021 připraví již 
tradiční festival Můj život s… Tentokrát s tématem životního prostředí. 
 

Číslo smlouvy: 3/2020
Obdarovaný: Střední průmyslová škola stavební
Projekt: Ekoučebna aneb učíme se bydlet udržitelně
Částka: 160 735 Kč
Dárce: město Plzeň

Střední průmyslová škola stavební se chce v souladu se svým zaměřením 
soustředit na hlubší uchopení myšlenky udržitelného bydlení a zavést ji 
do výuky. V rámci projektu zřídí ukázkovou a praktickou učebnu, kde bude 
probíhat environmentální výuka. Zároveň se hodlají ucházet i o mezinárodní 
certifikaci Ekoškoly a podpořit u žáků samostatnost a vlastní iniciativu v eko-
logických tématech. Nově vzniklý tým Ekoškoly bude ve škole organizovat 
workshopy a přednášky s ekologickou tématikou.
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Číslo smlouvy: 9/2020
Obdarovaný: JOHAN, zapsaný ústav
Projekt: Plzeňské ozvěny Ekofilmu 2021
Částka: 142 000 Kč
Dárce: město Plzeň

Ekofilm je jedním z nejstarších mezinárodních filmových festivalů s témati-
kou životního prostředí. Poslední 46. ročník přichází s otázkou JE SPOTŘEBA 
POTŘEBA? Toto téma bude akcentováno i v plzeňských Ozvěnách. Program 
bude připraven především pro žáky a žákyně základních a středních škol, ale 
i pro širokou veřejnost. Přehlídka nabídne snímky oceněné porotou a výběr 
z filmů, které soutěžily v letošním ročníku v kategoriích Krásy přírody; České, 
slovenské a středoevropské filmy a Krátké filmy. Projekce budou doplněny 
besedami s odborníky na témata, jichž se filmy dotýkají. Za šest let, co 
se Ozvěny Ekofilmu v Plzni konají, si festival získal své stálé diváky, a to 
nejenom mezi studenty.

Číslo smlouvy: 10/2020
Obdarovaný: PANAMO 
Projekt: Můj život na planetě / Nové místo
Částka: 110 000 Kč
Dárce: město Plzeň

Festival Můj život s… se každoročně věnuje jednomu z aktuálně diskutova-
ných společenských témat. V roce 2021 půjde o životní prostředí. Součástí 
festivalového programu bude vzdělávací projekt Nové místo, určený žákům 
základních a středních škol i široké veřejnosti. Projekt nabídne deset 
workshopů pro žáky základních a středních škol a závěrečnou prezentaci 
ve formě participativní instalace či performance pro veřejnost.
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Projekty podpořené  
v grantovém programu  
Nás učí příroda

V roce 2020 byly podpořeny 3 projekty  
celkovou částkou 330 495 Kč.

Nadační fond Zelený poklad se přidal k celosvětovému hnutí, které bije 
na poplach, aby zastavilo odcizování dětí od přírody a čelilo tomuto ros-
toucímu trendu, který se negativně projevuje právě na dětech. V roce 2011 
jsme proto založili grantový program Nás učí příroda určený plzeňským 
mateřským školkám. Ve školkách podporujeme nejrozličnější environmen-
tální aktivity. Děti se díky tomu věnují bylinkaření, pěstují obilí, bádají, 
experimentují, objevují hmyz nebo tráví dny bez elektrické energie. Naším 
cílem je, aby se jednalo o systematickou činnost, proto také organizujeme 
ve spolupráci s německou ekologickou stanicí Lias-Grube společné česko-

-německé vzdělávací projekty určené především pedagogům mateřských škol.  

Číslo smlouvy: 2/2020
Obdarovaný: Lesní mateřská škola Medvíďata
Projekt: Kola roku točí se…
Částka: 48 960 Kč
Dárce: město Plzeň

Lesní školka Medvíďata (LMŠ) dokázala od roku 2014, kdy začala působit 
v zázemí skautského střediska u Seneckého rybníka, zmodernizovat neje-
nom budovu, ale i svůj program. V tom jí již od jejího založení dlouhodobě 
pomáhá i Nadační fond Zelený poklad. Prostory centra u Seneckého rybníka 
prošly v letech 2017–2018 nákladnou patnáctiměsíční rekonstrukcí. V září 
2018 došlo k zápisu Lesní mateřské školy do školského rejstříku a zároveň 
k oddělení LMŠ Medvíďata a lesního klubu Medvíďata, který prozatím působí 
v zázemí na Doubravce. Od listopadu 2018 působí Medvíďata v moderním 
prostorném zázemí po celkové rekonstrukci s přímým vstupem ven do přírody. 
Vedle vlastních prostor školky můžou Medvíďata využívat další prostory 
v objektu (keramická dílna, horolezecká stěna, dřevařský koutek). V průběhu 
roku 2019 proběhla i úprava okolí školky: byla vytvořena lesní zahrada, dětské 
hřiště, blátivá kuchyně, lanové a dřevěné prolézačky, skřítkovské domky 
na hraní a dalších prvky. 
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Podpora projektu byla určena především na nákup ekovýchovných pomůcek 
a financování aktivit ve školním roce 2020/21, který děti z Medvíďat stráví 
opět především v lese.

Číslo smlouvy: 5/2020
Obdarovaný: 6. MŠ Plzeň
Projekt: Příroda na dosah
Částka: 111 535 Kč
Dárce: město Plzeň a individuální dárci

6. mateřská škola v Plzni na Doubravce je vyhlášenou ekologickou školkou, 
dlouhodobě se zaměřuje na budování vztahu dětí k přírodě. V předškolním 
věku toho lze nejlépe dosáhnout prožitkovým učením. V roce 2021/22 se 
chystají upravit části zahrady, aby zde děti měly nově k dispozici venkovní 
pracovní dílny. Celou zahradu osvěží výsadba. Na stavbě vrbového týpí 
(z jejich vlastní školkové vrby) se budou podílet také rodiče. Za zmínku roz-
hodně stojí i záměr vybudovat pro rodiče a děti v areálu zahrady cyklostojan.

Číslo smlouvy: 8/2020
Obdarovaný: ZŠ a MŠ speciální 
Projekt: Hurá na zahradu
Částka: 170 000 Kč
Dárce: město Plzeň

Podpořena byla i první etapa projektu Hurá na zahradu Speciální základní 
a mateřské školy v Lazaretní ulici v Plzni, podpora ve výši 170 000 Kč směřuje 
na novou výsadbu a vyvýšené záhony.
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Projekty podpořené  
v grantové výzvě  
Ani kapka nazmar

V roce 2020 bylo podpořeno 5 projektů  
celkovou částkou 572 001 Kč. 

Dešťovou vodu může chytat každý, to je motorem naší grantové výzvy 
Ani kapka nazmar. Pátým rokem se tak mohly hlásit plzeňské školy, školky 
a spolky, které chtějí začít lépe hospodařit s dešťovou vodou. Vítané jsou 
prakticky zaměřené projekty, které využijí některé techniky hospodaření 
s dešťovými vodami nebo jejich kombinaci (zelená střecha, vertikální zahrada, 
zasakování, jímání srážkové vody a její využití k závlaze či jako užitkové vody) 
a jež budou propojeny se vzdělávací aktivitou. V roce 2019 byla poprvé podpora 
navýšena až na 300 000 Kč, vzhledem k technické náročnosti potřebných 
opatření se ale i to ukazuje jako minimální částka. 

Při krátkém ohlédnutí do minulosti zjistíme, že od roku 2016, kdy byla výzva 
Ani kapka nazmar spuštěna, bylo podpořeno 19 projektů celkovou částkou 
2 749 791 Kč. Nejaktivněji se účastní mateřské školy. Pouštějí se do přeměn 
svých zahrad, aby co nejvíce zachytávaly dešťovou vodu, zároveň i děti 
o hospodaření s dešťovou vodou hravým způsobem vzdělávají. Jsme rádi, 
že právě v 61. mateřské škole (odloučené pracoviště Na Průhonu) a nově 
i v 23. mateřské škole vznikají dešťové zahrady, které jsou dnes ve světě 
tak populární. Co taková dešťová zahrada vlastně je? Jde o terénní pro-
hlubeň, kam stéká a kde je zadržována voda z trávníků, střech, chodníků 
a jiných zpevněných ploch, jsou zde navíc vysázeny vybrané druhy rostlin, 
jejichž kořenový systém slouží jako filtr a napomáhá zadržovat vodu, čímž 
zabezpečuje její výpar. Filtrační funkce hraje velice důležitou roli, deštěm 
spláchnuté znečišťující látky by totiž jinak skončily v kanalizaci nebo pronikly 
do podzemních vod. Aktivní jsou i základní školy. 15. základní škola vytvořila 
rozsáhlý systém schraňování dešťové vody do nadzemních kontejnerů, 
v Tyršově základní a mateřské škole v Plzni–Černicích vybudovali i historicky 
první zelenou střechu na škole v Plzni, její celková plocha činí 97 m2.

Velmi nás těší, že u nově vznikajících zahrad, jako je například komunitní zahrada 
u Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM v Plzni na Doubravce, se 
s hospodařením s dešťovými vodami počítá již automaticky od samého začátku. 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94139&idc=7198725&ids=535&idp=92039&url=http%3A%2F%2Fwww.terran.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94022&idc=7198725&ids=43&idp=88036&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-venkovnich-ploch
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Bez PR podpory to nejde, na závěr roku 2018 jsme proto připravili k tématu 
grantové výzvy Ani kapka nazmar výstavu. Venkovní výstava vznikla díky 
podpoře mnoha firem a k vidění byla ve Smetanových sadech po dobu dvou 
měsíců. Měli jsme radost z pozitivních reakcí a velmi nás potěšil i zájem Správy 
veřejného statku města Plzně, která zkrácenou verzi výstavy znovu vytiskla 
a od léta 2019 zpřístupnila zájemcům v Arboretu Sofronka. Výstavu si můžete 
prohlédnout také na našich webových stránkách www.zelenypoklad.org. 

Číslo smlouvy: 1/2020
Obdarovaný: Pěstuj prostor, zapsaný spolek
Projekt: Architektura a vzdělávání – Plzeň zelená a modrá
Částka: 59 000 Kč
Dárce: město Plzeň

Vzdělávací a odborně popularizační projekt sestával ze tří dílčích pro-
jektů sevřených dramaturgicky tématem zeleno-modré infrastruktury 
města: v jeho rámci se konal přednáškový cyklus, festival Den architektury 
a workshopový modul určený nejmladší generaci. Čtyřdílná přednášková 
série s účastí domácích i zahraničních hostů se zaměřila na současnou 
progresivní praxi v plánování, navrhování a realizaci systémů tzv. zeleno-

-modré infrastruktury města a městské zeleně. Prezentována byla dobrá 
praxe z Malmö a Hamburgu, ale představeny byly i aktuální dokumenty 
platné pro Plzeň. Program Dne architektury umožnil veřejnosti poznat 
zeleno-modrou infrastrukturu města, a to prostřednictvím komentova-
ných prohlídek. Do programu festivalu byla zařazena i procházka městskou 
divočinou, prohlídky zelených střech či dílna pro děti. Důležitost zeleně, 
vody, půdy či krajiny ve městě vyzdvihl i workshopový modul připravený 
jako „exteriérový“ program, který proběhl na Střední škole stavební v Plzni.

Číslo smlouvy: 4/2020
Obdarovaný: Mezigenerační dobrovolnické centrum TOTEM
Projekt: Sdílené zkušenosti aneb Cesta k mezigenerační  
městské zahradě v TOTEMU Doubravka
Částka: 72 128 Kč
Dárce: město Plzeň

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., plánuje využít zkušenosti 
získané při budování mezigenerační městské zahrady na terase v Kaznějovské 
ulici a vybudovat další zahradu, tentokrát ve své nové pobočce na Doubravce. 
Nová zahrada bude fungovat na stejném principu jako zahrada TOTEMU v Bolevci, 
tzn. jako společný prostor pro zahradničení seniorů-dobrovolníků a dětí z blízké 
mateřské školky. V první etapě vznikne ve spolupráci se zahradní architektkou 
plán zahrady. Poskytnutý příspěvek je určen nejenom na plánování zahrady 
a projektovou dokumentaci, ale i na úvodní zahradničení.

Číslo smlouvy: 6/2020
Obdarovaný: Mezigenerační dobrovolnické centrum TOTEM
Projekt: Zahrada jako místo setkávání pro mezigenerační zahradničení
Částka: 227 000 Kč
Dárce: město Plzeň

Na Doubravce byl podpořen i další projekt, a to nová zahrada u čerstvě 
založeného Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM Doubravka. 
Na jaře jsme přispěli na projektovou dokumentaci a počáteční zahradní práce 
částkou ve výši 72 128 Kč. V podzimní výzvě jsme pak na další realizaci pro-
jektu poskytli 227 000 Kč. Celkem tak byla v tomto roce nová mezigenerační 
zahrada v TOTEMU na Doubravce podpořena částkou 299 128 Kč. Díky tomu 
vznikne nová zahrada s promyšleným konceptem pro hospodaření s dešťovou 
vodou. Dešťovku zde budou zachytávat do podzemní nádrže. Podobně jako 
v předchozích projektech, které podpořily společné zahradničení dobrovol-
níků z řad seniorů a dětí z mateřské školky, bude tento model společného 
mezigeneračního zahradničení přenesen i na Doubravku.

http://www.zelenypoklad.org
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Číslo smlouvy: 7/2020
Obdarovaný: Waldorfská škola Dobromysl 
Projekt: Dešťové kapičky dostaly nožičky
Částka: 90 373 Kč
Dárce: město Plzeň

Dešťové kapičky dostaly nožičky je projekt Waldorfské školy Dobromysl a jeho 
druhá etapa byla podpořena částkou ve výši 90 373 Kč. V první etapě se řešil 
sběr dešťové vody do podzemní nádrže, ta bude nyní vyčištěna, na zahradě 
bude zprovozněna studna a přibude i jezírko.

Číslo smlouvy: 11/2020
Obdarovaný: SVČ Radovánek 
Projekt: Živá zahrada – voda v zahradě
Částka: 123 500 Kč
Dárce: město Plzeň

Vodní prvek vznikne i na zahradě Střediska volného času Radovánek, jedná 
se o 1,5 m hluboké srážkové jezírko s navazujícím mokřadním biotopem. 
Středisko se zaměřuje na přírodní vědy a zahradu navštěvují děti z okolních 
mateřských a základních škol. Nově připraví i výukový program pro žáky 
pátých tříd.

Hodnocení projektů

Každý z podpořených projektů je pravidelně kontrolován prostřednictvím prů-
běžných a závěrečných zpráv včetně zprávy finanční. Projekty se vyhodnocují 
přímo v místě realizace. Hodnocení se aktivně účastní členové správní rady 
společně s odpovědným pracovníkem Nadačního fondu Zelený poklad. Z pro-
jektů podpořených v roce 2020 jsme kontrolovali projekty: 1/2020, 2/2020. 
Zbývající projekty budou kontrolovány v následujícím období (2021/2022), 
kdy proběhne převážná část realizace. Dále proběhla kontrola u projektů: 
4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019 a 8/2019. 

Kontrola proběhla také u dokončených projektů 7/2018, 12/2018. Jedná se 
o úpravu dvora u Církevního gymnázia a také projekt hospodařící s dešťo-
vou vodou u Soukromé mateřské školy v Plzni v Božkově. Fotografie z obou 
projektů jsou použité v této výroční zprávě.
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Vlastní činnost  
Nadačního fondu  
Zelený poklad
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Voda – Wasser 2020

„Je třeba se přizpůsobovat současným 
výkyvům v dešťových srážkách (přívalové 
deště nebo sucho) a upustit od náhledu, 
že se všechno rychle musí odvést do kanálu. 
Musíme si naopak uvědomit, že dešťová 
voda je cennou surovinou, kterou se musíme 
naučit zachytávat a dále využívat,“ 
vysvětluje člen správní rady Nadačního fondu Zelený poklad  
a iniciátor grantové výzvy RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. 

Společně s Ekologickou stanicí Lias-Grube jsme v roce 2019 připravili grantovou 
žádost do Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká Republika – Svo-
bodný stát Bavorsko 2014–2020 a s velkou radostí jsme se dozvěděli, že naše 
žádost s tématem vody byla podpořena. V období 2020–2022 budeme tak 
moci zorganizovat následující aktivity: 

• tři exkurze do Německa za dobrou praxí  
v hospodaření s dešťovými vodami; 

• čtyři vzdělávací programy a letní školu  
především pro pedagogy z mateřských škol;

• hospitace pro pedagogy z mateřských škol do předškolních zařízení, 
kde hospodaří s dešťovkou nebo o vodě vzdělávají;

• přednáškový cyklus, kam můžeme pozvat i hosty z Německa; 
• závěrečnou konferenci.

Spolupracovat budeme i s regionem Dolní Franky, jedná se o oblast v tzv. 
srážkovém stínu, nejsušší oblast Bavorska. Vzhledem k problematickému 
podloží mají Dolní Franky málo podzemní vody, a navíc ve špatné kvalitě, 
v regionu je i málo tekoucích vod. Proto se již v roce 1997 zdejší vláda rozhodla 
vytvořit síť opatření, jak tuto situaci řešit. Od roku 2001 zde funguje ucelený 
program zaměřený na tyto cílové skupiny: zemědělci, mateřské a základní 
školy, podnikatelé. V našem projektu se zaměříme především na spolupráci 
s dolnofranskými Wasserkitas, tzv. vodními školkami. 

V roce 2020 bohužel zasáhla do realizace projektu protipandemická opatření 
a jako všichni jsme se i my přesunuli na internet, kde momentálně probíhají 
všechna školení a setkávání online.



VEŘEJNÁ SBÍRKA  
PRO LUFTOVU ZAHRADU  
I NADÁLE JE MOŽNÉ PŘISPÍVAT  
NA ÚČET 107-5000740247/0100.  
VEŠKERÉ ZÍSKANÉ FINANČNÍ 
PROSTŘEDKY BUDOU VYUŽITY 
VE PROSPĚCH LUFTOVY 
ZAHRADY. DĚKUJEME26 27

Víkend otevřených zahrad  
v Plzni a v blízkém okolí

Druhý červnový víkend se pravidelně – v Plzni to bylo již podeváté – otevírají 
běžně nepřístupné nebo málo známé zahrady. Ročník 2020 byl poznamenán 
pandemickou situací, proto se otevřely jen tři zahrady, které má v péči 
Správa veřejného statku města Plzně. 

Nadační fond Zelený poklad organizuje propagaci Víkendu otevřených zahrad 
v Plzni a blízkém okolí od roku 2014. Vzhledem k tomu, že většina zahrad, 
s kterými v Plzni a okolí spolupracujeme neotevřela, jsme pro tento rok 
propagaci výrazně omezili.
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Finanční zpráva  
a zpráva auditora

ROZVAHA (v Kč) 1. 1. 2020 31. 12. 2020
 
AKTIVA 2 621 353 2 772 467
Dlouhodobý majetek cekem 0 0
Krátkodobý majetek celkem 2 621 353 2 772 467
Zásoby 0 0
Pohledávky 935 645 601 136
Krátkodobý finanční majetek 1 685 266 2 170 890
Náklady příštích období 442 441

PASIVA 2 621 353 2 772 467
Vlastní zdroje celkem 2 494 353 2 772 467
Vlastní jmění 0 0
Fondy 2 525 591 2 468 321
Výsledek hospodaření minulých let 4 858 -2 157
Hospodářský výsledek ve schval.říz. - 36 096 105 101
Cizí zdroje celkem 127 000 201 202
Závazky  127 000 201 202
Výnosy příštích období 0 0

Aktiva nadačního fondu jsou tvořena především peněžními prostředky 
na běžném účtu. Pasiva nadačního fondu jsou tvořena zejména Fondy, 
na kterých jsou evidovány přijaté dary a dotace nabyté za účelem jejich 
poskytnutí jiným osobám a peněžní prostředky získané do správy nadačního 
fondu. Fondy jsou pomocí analytické evidence členěny dle jednotlivých 
poskytovatelů darů a dotací. Zbývající část pasiv je tvořena závazky do splat-
nosti. Nadační příspěvky poskytnuté jiným osobám jsou účtovány v okamžiku 
poskytnutí platby podle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 504/2002 a dle 
Českých účetních standardů přímo z Fondů, nejsou součástí obratů výkazů 
zisků a ztrát. Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě oboustranného 
podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Většina plateb nadačních 
příspěvků je prováděna ve dvou splátkách, poslední splátka je poskytnuta 
po obdržení závěrečné zprávy s vyúčtováním projektu. Nevyplacené příspěvky 
účetní jednotka eviduje v knize finančních příspěvků.
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HOSPODAŘENÍ S FONDY (v Kč)

STAV FONDů K 1. 1. 2020 celkem 2 525 591
 
Z toho: 
Stabilizační fond* 1 400 000
Určeno na správu nadačního fondu 151 441
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou 422 047
Určeno k rozdělení nebo na vlastní činnost nadačního fondu 552 103
 

* Vklad do stabilizačního fondu od programu CEE Trust „Podpora regionálních nadací 
a nadačních fondů“, vklad není určen k rozdělení, pouze úroky z něj.

 
ZDROJE PŘIJATÉ DO FONDŮ BĚHEM ROKU 2020 1 639 327
 
Z toho k rozdělení
PLZEŇ, statutární město 1 600 000
Sbírka VVŽÚ/8476/16  36 673
Ostatní dary   2 654
Z toho na správua vlastní činnost nadačního fondu
PLZEŇ, statutární město  320 000

** část výsledku hospodaření roku 2019, o převodu do Fondů rozhodnuto správní radou v roce 2020.

VYPLACENO Z FONDů BĚHEM ROKU 2020 1 696 597
Nadační příspěvky schválené v minulých letech 196 063
Nadační příspěvky schválené v roce 2020 1 228 000
Náklady na správu a vlastní činnost nadačního fondu 242 886
Část výsledku hospodaření z roku 2019*  29 648

 
* jedná se o čerpání zdrojů z Fondů, který souvisí s překrytím časového nesouladu 

mezi výdaji na přípravu projektu a očekávaným příjmem z dotace.

STAV FONDŮ K 31. 12. 2020 CELKEM  2 468 321 
 
Z toho: 
Stabilizační fond 1 400 000
Určeno na správu nadačního fondu 152 240
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou 310 918
Určeno k rozdělení nebo  
na vlastní činnost nadačního fondu 605 163
 
 
 
 
VÝKAZ ZISKU  
A ZTRÁTY (V KČ)   CELKEM  SPRÁVA ČINNOST 

NÁKLADY CELKEM 833 381 150 695  682 686
Spotřebované nákupy 23 583  0  23 583
Služby 254 386  129 780 124 606
Osobní náklady 543 841  10 569  533 272
Ostatní náklady 11 571 10 346  1 225

VÝNOSY CELKEM 938 482   225 785  712 697
Tržby za vlastní výkony  0  0  0
Změna stavu zásob 0 0   0
Ostatní výnosy (včetně zúčtování fondů) 340 037 225 785 114 252
Přijaté příspěvky 0  0  0
Přijaté dotace 598 445  0  598 445

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 105 101 75 090  30 011
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Vykázaný zisk souvisí především s realizací projektů MINT od mala (jedná se 
o zisk ze směny dotačních prostředků přijatých v cizí měně) a Voda-Wasser 
2020 (zisk vznikl zpětným proplacením výdajů na přípravu tohoto projektu, 
které byly zahrnuty v nákladech roku 2019, kde naopak vytvořily tyto náklady 
ztrátu). Audit účetní uzávěrky provedl dne 19. 03. 2021 auditor Ing. Pavel 
Holub, číslo osvědčení 1397. Podle názoru auditora účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadačního fondu Zelený poklad k 31. 12. 
2020 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 
v souladu s českými účetními předpisy.

 
 
 
V rámci vlastní činnosti fond realizoval zakázky/projekty: 

• Voda-Wasser 2020 (podpořeno Programem přeshraniční spolupráce 
Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020), 

• Víkend otevřených zahrad 2020,

• Fundraising a PR nadačního fondu.

Lidé Nadačního fondu  
Zelený poklad

 
Správní rada Nadačního fondu Zelený poklad
Ing. Lucie Davídková (předsedkyně správní rady)
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
Ing. Zdeněk Kovařík
Pavla Dusíková Jindrová, MSc. 
Mgr. Milan Podpera, Ph.D.
RNDr. Jan Kopp, Ph.D.

Dozorčí rada Nadačního fondu Zelený poklad 
Stanislav Nedvěd (předseda dozorčí rady)
Ludvík Jírovec
Miroslav Zýka
Petra Krákorová
Mgr. Lukáš Hegner
MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová

Administrace a rozvoj Nadačního fondu Zelený poklad 
Mgr. Tereza Pelclová 
Šárka Fremrová 
Ing. Jindřiška Šilhánková (externí účetní)



V Nadačním fondu Zelený poklad jsme 
již dvacet pět let oddáni našemu 
poslání. Pomáháme nevládním 
neziskovým organizacím, školám, 
předškolním zařízením a dalším 
subjektům v péči o životní prostředí 
s důrazem na projekty zaměřené 
na environmentální výchovu nejen 
dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti. 
Můžete pomáhat s námi. Podívejte 
se na www.zelenypoklad.org

Děkujeme 

Sídlo
Nadační fond 
Zelený poklad
Nám. Republiky 1
301 00 Plzeň

Kancelář
Americká 29
301 38 Plzeň
Tel./fax: 377 329 558
info@zelenypoklad.org w
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