
 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY 
 

ZA ROK 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základní informace o organizaci 
 

Vznik organizace 

Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. 

Činnost organizace byla zahájena na jaře roku 2011. 

 

Status 

občanské sdružení 

 

Poslání organizace 

Fórum ochrany přírody představuje svobodný myšlenkový prostor založený na aktivním 
přístupu, vzájemné toleranci a schopnosti účastníků shodnout se na konsensuálních 
výstupech. 

Fórum poskytuje prostor k diskusi, předávání poznatků a hledání řešení v aktivitách ochrany 
přírody. Zajišťuje svobodné vyjadřování názorů svých členů bez politických či 
institucionálních vlivů. 

Systém práce je založen na fungování permanentní názorové platformy v rámci 
internetových stránek www.forumochranyprirody.cz a na pravidelných setkáváních. 

 

Posláním sdružení je 

(a) zvyšování informovanosti veřejnosti v oblasti ochrany přírody; 

(b) posílení sounáležitosti ochranářské obce: 

(c) zajišťování oborové diskuse v oblasti ochrany přírody; 

(d) poskytnutí opory pro využívání výstupů fóra v ochraně přírody; 

(e) podpora vzdělávání v oblasti ochrany přírody. 

 

Cílem sdružení je vytvoření a správa: 

(a) svobodného myšlenkového prostoru založeného na aktivním přístupu a vzájemné 

akceptaci; 

(b) prostoru k diskusi, předávání poznatků a hledání řešení v aktivitách ochrany přírody; 

(c) zázemí pro odbornou a morální kolektivní autoritu v oblasti ochrany přírody. 

 

 

http://www.forumochranyprirody.cz/


 

Orgány sdružení 

 

Statutární zástupce 

RNDr. Petr Roth, předseda rady sdružení 

 

Rada sdružení 

RNDr. Petr Roth, předseda rady sdružení 

Mgr. Jan Dušek 

RNDr. Tomáš Rothröckl 

 

Kontrolní komise 

Mgr. Michael Hošek 

Mgr. Lenka Vokasová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekty a další aktivity 

 

Šíření informací o ochraně přírody formou nových médií 

 

Popis: 

Projekt se soustředil na rozvoj moderních forem zprostředkování odborných poznatků a 
postupů v ochraně přírody. Internetový portál Fóra ochrany přírody přispívá k 
zprostředkování přenosu odborných informací, nutných k účinné ochraně přírody, do 
ochranářské praxe zveřejňováním souhrnů recenzovaných článků, příkladů z praxe či 
právních názorů. Tyto formy a prostředky byly doplněny o informativní videa a 
videorozhovory, které dostupnou a atraktivní formou představují názory, poznatky a 
zkušenosti odborníků v problematice výzkumu a praktické ochrany přírody. Mezi 
přednášejícími a zpovídanými byli lidé z řad vědeckých pracovníků z vysokých škol a 
výzkumných ústavů, pracovišť ochrany přírody i nevládních organizací. Všechny výstupy jsou 
na YouTube kanálu Fóra ochrany přírody.  

 

Vedoucí:          Mgr. Jan Dušek 

Termín:           leden 2014 – prosinec 2014 

Donoři: MŽP 

 

Časopis Fórum ochrany přírody 

 

Popis: 

Myšlenka vzniku časopisu Fórum ochrany přírody je úzce spojena se stejnojmennými 
setkáními ochranářské obce, která probíhají po celé České republice od jara 2012. Jednou ze 
zde zmiňovaných tezí je nemožnost otevřeně - pozitivně či negativně – hodnotit současný 
stav ochrany přírody. Časopis Fórum ochrany přírody má za cíl vyplnit dosud neobsazenou 
niku na poli otevřené diskuze, kontroverzních témat nebo pohledů na ně. 

Publikační plán a obsah jednotlivých čísel časopisu vzniká v úzké spolupráci redakční rady, 
autorů textu a redaktorky časopisu. Výsledné zaměření příspěvků reflektuje volnou diskuzi a 
priority širokého okruhu odborníků, nepodléhá žádným institucionálním zájmům, ani 
politickým tlakům a zadáním. 

 

Vedoucí: PhDr. Markéta Dušková 

Termín: září 2014 – dosud 

Donoři: soukromý dárce 



 

Finance 
 

Zhodnocení základních finančních údajů 2014 

Za rok 2014 jsme dosáhli hospodářského výsledku    -62 012,4 Kč 

 

Přehled o nákladech a výnosech roku 2014  

Náklady celkem   380 204,4 Kč 

Výnosy celkem   318 192,- Kč 

 

Náklady dle členění    

Spotřebované nákupy      11 299,40 Kč 

Služby    140 317,- Kč 

Osobní náklady    181 186,- Kč 

Ostatní náklady   47 402,- Kč 

Náklady celkem               380 204,40 Kč 

 

Výnosy dle členění 

Přijaté dary    100 000,- 

Tržby z prodeje služeb       37 000,- 

Provozní dotace                181 192,- 

Výnosy celkem    318 192,- 

  

Stav dlouhodobého majetku organizace 

   

Dlouhodobý hmotný majetek               0,-  

Dlouhodobý nehmotný majetek                                           0,-  

 

 

 

 

 

 



Rozvaha podle Přílohy č. 1                   Název, sídlo a právní forma 

vyhlášky č. 504/2002 Sb.      Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu  účetní jednotky 

                       Fórum ochrany přírody  

           k 31.12.2014      Slezská 125   

           ( v haléřích )      Praha 
3 

    

                           130 
00 

    

                                   

             IČO               

                                   
Účetní jednotka doručí:                                
1 x příslušnému fin. orgánu        22719466               

                                 

                                                          

                                  číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni účetního 
období 

Označení   AKTIVA                   

                                  řádku účetního období       

                                                          

a   b c 1 2 

A.   Dlouhodobý majetek celkem               1                   

I.     Dlouhodobý nehmotný majetek celkem           2                   

II.   Dlouhodobý hmotný majetek celkem             3                   

III.   Dlouhodobý finanční majetek celkem             4                   

IV.   Oprávky k dlouhodobému majetku celkem           5                   

B.   Krátkodobý majetek celkem               6   309561,18     587105,78   

I.     Zásoby celkem                     7                   

II.   Pohledávky celkem                   8                   

III.   Krátkodobý finanční majetek celkem             9   309561,18     587105,78   

IV.   Jiná aktiva celkem                   10                   

      Aktiva celkem                     11   309561,18     587105,78   

                                  číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni účetního 
období 

Označení   PASIVA                   

                                  řádku účetního období       



a   b c 3 4 

A.   Vlastní zdroje celkem               12   612159,18     550146,78   

I.     Jmění 
celkem 

                      13                   

II.   Výsledek hospodaření celkem               14   612159,18     550146,78   

B.   Cizí zdroje celkem                   15   -302598,00     36959,00   

I.     Rezervy 
celkem 

                    16                   

II.   Dlouhodobé závazky celkem               17                   

III.   Krátkodobé závazky celkem               18   -302598,00     36959,00   

IV.   Jiná pasiva celkem                   19                   

      Pasiva celkem                   20   309561,18     587105,78   

                                                          



 

 

 

 

Odborní zaměstnanci 
 

Mgr. Jan Dušek 

 koordinátor webové platformy www.forumochranyprirody.cz 

 koordinátor projektu Šíření informací o ochraně přírody formou nových médií 

 koordinátor setkání Fóra ochrany přírody 

 

Mgr. Simona Poláková 

 koordinátorka webinářů 

 

PhDr. Markéta Dušková 

 šéfredaktorka časopisu Fórum ochrany přírody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forumochranyprirody.cz/


 

 

 

 

Kontaktní údaje 
 

www.forumochranyprirody.cz  

 

forumochranyprirody@email.cz 

 

Sídlo organizace: 

 

Slezská 125, 130 00 Praha 3 

 

Číslo účtu: 2900210360/2010 

IČ:  22719466 

DIČ:  CZ 22719466 

 

 

http://www.forumochranyprirody.cz/
mailto:forumochranyprirody@email.cz

