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Pět svobod
ČLOVĚČE, který máš srdce a rozum, dbej, prosím, aby byla zachována práva, která mám jako živá bytost na této planetě,
kde žijeme společně -

Pomoz mi ukojit žízeň a hlad čerstvou vodou a krmí, aby bylo zachováno moje zdraví a síla.
Vykaž mi vhodné místo k odpočinku a ochraň mě před nepohodou a nepřátelským okolím.
Nedovol, abych trpělo, ošetři má zranění a najdi způsob, jak vyléčit mé nemoci.
Chováš-li mě pro svůj užitek nebo potěšení, poskytni mi prostor, který pro mě nebude vězením a dopřej mi blízkost mých
druhů.

Osvoboď mě od strachu, úzkosti a strádání těla i duše.
PROTOŽ
ž E I JÁ, člověče, vnímám, cítím, obávám se a miluji jako TY.
(umělecký přepis) A. Heinová

Úvodní slovo
S potěšením Vás vítám opět po roce na stránkách Výroční zprávy Nadace na ochranu zvířat.
Rok 2004 byl pro naši Nadaci obzvlášť významný - slavili jsme 10. výročí založení a při této příležitosti jsme uspořádali benefiční koncert s názvem Podejte pac.
Doufáme, že se nám podařilo vzbudit zájem o naši veřejnou sbírku a také že jsme zahájili novou tradici.
V květnu roku 2004 vstoupila Česká republika po dlouhých přípravách do Evropské unie. Do Unie vstoupila i zvířata a my jsme se zabývali tím, co to znamená. Hodně
energie jsme věnovali změnám v legislativě, neboť jsme přesvědčeni o jejich naprosté nezbytnosti pro zlepšení situace v ochraně zvířat. Po obtížné a dlouhé celoevropské
kampani se podařilo prosadit začlenění odstavce týkajícího se ochrany zvířat do Evropské ústavy. Stalo se tak i díky petici probíhající ve všech členských státech Unie,
k níž se naše organizace připojila. Děkujeme všem, kdo petici podpořili a pomáhali shánět podpisy. To však samo o sobě nestačí, a jak každodenně vidíme, realita neodpovídá pravidlům obsaženým v zákonech. Často se nám zdá, že vztah člověka k ostatním živým tvorům a skutečné životní podmínky zvířat se podobá spíš středověku.
Nejtěžší na celém zákonodárství je totiž prosazování zákonů v praxi. Právě do této oblasti směřuje v současné době naše úsilí.
Neméně významné pro naplňování našeho poslání zůstávají i nadále vzdělávání a osvěta. V dubnu se konala mezinárodní konference s názvem Začlenění ochrany zvířat
do výuky na univerzitách. Pořádala ji Světová organizace na ochranu zvířat (WSPA) a společnost Soucit ve světovém zemědělství (CIWF) ve spolupráci s Veterinární
a farmaceutickou univerzitou v Brně a naší Nadací. Konference byla mimořádně úspěšná a Nadace při organizování takto náročné akce získala cenné zkušenosti.
V září jsme do České republiky na třídenní přednáškové turné pozvali celosvětově uznávaného odborníka na ochranu zvířat z Bristolské univerzity, pana profesora Johna
Webstera, autora knihy Welfare, životní pohoda zvířat aneb střízlivé kázání o ráji, kterou vydala Nadace v českém jazyce už v roce 1999 a která slouží jako učebnice na
českých veterinárních a zemědělských školách. Už teď se těšíme na druhý díl knihy, která vyjde začátkem roku 2005 a my se opět budeme snažit zajistit její vydání
v českém jazyce.
Se vzděláváním úzce souvisí osvěta a náš informační servis. Po celý rok jsme působili v novém Informačním centru PRO-BIO Ligy v Truhlářské ulici v Praze, kde je
ochrana zvířat jedním ze základních témat v rámci hnutí za zdravý životní styl. Zde jsme také zavedli zatím 1x měsíčně pravidelnou Psí poradnu. Současně jsme podávali
informace všemi dostupnými cestami - telefony, dopisy, emaily i prostřednictvím webových stránek.
Vzdělání a osvěta v oblasti ochrany zvířat je také název už druhého ročníku našeho otevřeného grantového programu. Dosud nejvýznamnější projekt podpořený v
loňském roce, který si klade za cíl začlenit ochranu zvířat do výuky na základních školách, se rozběhl začátkem roku 2002. K jeho úspěšnému naplnění Nadace příjemci
grantu - Pavučině, asociaci středisek ekologické výchovy, pilně pomáhá.
Doufám, že Vás i další stránky s podrobnějšími informace o činnosti naší Nadace zaujmou. Přeji Vám příjemné čtení a děkuji všem, kdo zvířatům a nám zachovávají
přízeň a v roce 2004 nás jakýmkoli způsobem podpořili.

Marcela Lund, prezidentka

Obsah
Pět svobod
Úvodní slovo
Kdo jsme
Naše poslání
Finanční zdroje
Grantová činnost
- Otevřený grantový program
- Ostatní nadační příspěvky
Vlastní činnost
- Informační servis

1
1
2
2
2
3
4
5
5
5

- Vzdělávací a osvětové aktivity
- Práce v oblasti legislativy
Spolupráce
- Spolupráce doma
- Spolupráce se zahraničím
Spolupráce s médii
Slovo na závěr
Lidé v Nadaci
Kontakty
Poděkování

6
6
6
6
7
8
8
8
9
9

Zpráva o hospodaření
Zpráva o užití příspěvků
z Nadačního investičního fondu
Zpráva auditora
Příloha
Grantová pravidla Nadace na ochranu zvířat pro
rozdělování výnosů z nadačního jmění a ostatního
majetku

Kdo jsme
Nadace na ochranu zvířat vznikla v roce 1994 jako reakce na naléhavou potřebu podpory rozvoje velmi specifické oblasti neziskového sektoru. Zakladateli byly paní
Marcela Lund, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Již od počátku
svého působení Nadace prosazovala práva zvířat, ale profilovala se především jako osvětová a vzdělávací organizace.

Naše poslání
Jsme přesvědčeni, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka, a proto nás trápí krutost a špatné zacházení s nimi. Za
své poslání jsme si zvolili trvale zlepšovat vztah člověk-zvíře-životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči i zvířat
volně žijících.
Naše poslání je založeno na moudrém hesle "poznej a chraň", velký důraz proto klademe na vzdělávání a osvětu odborné i laické veřejnosti. Své poslání naplňujeme
pomocí podpory projektů, které odpovídají našim cílům a prioritám, a prostřednictvím vlastní činnosti, při níž využíváme všech dostupných forem spolupráce se subjekty
působícími na poli praktické ochrany zvířat i v oblasti nepřímé ochrany zvířat.

Finanční zdroje
K získání finančních prostředků pro zajištění grantové i vlastní činnosti a provozu využívá nadace všechny dostupné možnosti. Na základě úspěchu ve výběrovém řízení
v II. etapě rozdělování prostředků z Nadačního investičního fondu (dále jen NIF) českým nadacím uzavřela Nadace v roce 2002 Smlouvu s Fondem národního majetku
(dále jen FNM) o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací a navýšila nadační jmění
celkem o 20.188.550,- Kč. Tyto finanční prostředky investujeme a využíváme v souladu s pokyny FNM (viz zpráva o hospodaření s NIF).
Mezi další finanční zdroje patří:
" dary od individuálních dárců, registrovaných i náhodných
" dary od firemních dárců
" veřejná sbírka
" dědictví
" benefiční aukce
" granty od nevládních organizací - Nadace Via, CIWF, BUAV, Eurogroup fo Animal Welfare
Všechny získané finanční prostředky se využívají na základě finančního plánu a v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.
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Veřejná sbírka Žijeme tady společně
Veřejná sbírka, vyhlášená 2. září 2002 původně na pomoc útulkům pro opuštěné psy a kočky
a záchranným stanicím pro volně žijící handicapované živočichy postiženým srpnovými povodněmi pokračuje s novým účelem: získání peněžitých prostředků pro pomoc
útulkům a stanicím pro volně žijící handicapované živočichy, které se ocitnou v krizové situaci v důsledku veškerých živelních pohrom, včetně rozvíjení osvětové a vzdělávací činnosti, podpory ochranářských organizací ve sféře péče a ochrany zvířat s cílem harmonizace vztahů člověk - zvíře - životní prostředí. Záštitu nad naší veřejnou
sbírkou převzal 1. října 2003 primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém.
Aktivity v rámci veřejné sbírky
" Benefičním koncertem Podejte pac jsme oslavili 10. výročí naší organizace. Koncert se uskutečnil 29. listopadu 2004 ve Velkém sále Městské knihovny v Praze za
mediálního partnerství Čro2. Díky spolupráci s Českou televizí byl jeho záznam dvakrát odvysílán během vánočních svátků na ČT 2. Hvězdami našeho koncertu byly paní
Marcela Lund, zakladatelka a prezidentka Nadace, a paní Marta Kubišová, zpěvačka, moderátorka pořadu Chcete mě? a čestná členka správní rady Nadace. Patronát
nad koncertem převzal primátor hl.m. Prahy MUDr. Pavel Bém
V průběhu koncertu byla slavnostně pokřtěna kniha Kolja…to neznáte mého psa!. Knihu pokřtila prezidentka Nadace Marcela Lund a zpěvačka Marta Kubišová spolu
s patronem Nadace malířem Zdeňkem Hajným. Jejími autory jsou pan Václav R. Židek a paní Blanka Kubešová. Kniha je sestavena ze 46 příběhů o psech známých českých
osobností, které se vzdaly autorského honoráře a honoráře z prodeje knihy ve prospěch Nadace. Naším úkolem bude získané peníze rozdělit do vybraných psích útulků.
" DMS (Dárcovská SMS) V roce 2004 začal společný projekt Fóra dárců - organizace, usilující o podporu filantropie v České republice a Asociací provozovatelů mobilních sítí s názvem Donors Message Service, zkráceně DMS - Dárcovská SMS. Jde o jednoduchý způsob, jakým může každý držitel mobilního telefonu podpořit menší
finanční částkou neziskovou organizaci podle svého výběru. K projektu DMS se připojila v listopadu 2004 i Nadace na ochranu zvířat se svým projektem Žijeme tady
společně, který byl veřejnosti poprvé představen na našem benefičním koncertě Podejte pac. Do konce roku 2004 nám lidé poslali 2 645 DMS (71 415 Kč).
" Aromatické visačky U příležitosti Světového dne zvířat - 4. října 2004 jsme zahájili prodej aromatických visaček s motivy zvířat. Velké poděkování patří studentům
z Ekogymázia Praha o.p.s. a Střední gastronomické školy hotelu Internacional, s. r. o., kteří je v tento den prodávali v pražských ulicích. Díky nim jsme získali 6 118 Kč.
Lidé si je od tohoto data mohli zakoupit i v prodejnách biopotravin Albio a od prosince 2004 také v pražských prodejnách PetCenter firmy Gimborn.
" Kasičky Během roku jsme rozšířili způsob konání veřejné sbírky formou kasiček. Nadační kasičky jsme postupně umístili na tato místa:
1. prodejna hraček SPARKYS, Havířská ul. Praha 1
2. prodejna hraček All Toys, Centrum Černý Most Praha 9
3. dětský koutek, obchodní centrum Globus Zličín, Praha 5
4. Tesco Letňany, Praha 8
5. prodejna potravin Večerka, Přemyslovská 37, Praha 3.

Aukce obrazů
Manželé Pavla a Jiří Jahodovi uspořádali 27. března 2004 ve své veterinární klinice Medipet ve Zlíně aukci obrázků předních českých výtvarníků ve prospěch Nadace.
Obrázky byly vydraženy za celkovou částku 30 800 Kč. Naše velké poděkování patří především organizátorům této akce a výtvarníkům a samozřejmě všem kupcům.

Získané granty
Nadace VIA - Fond podpory organizačního rozvoje. Grant ve výši 20.000,- Kč jsme využili na organizační rozvoj v oblasti fundraisingu a odborné konzultace týkající se
zejména fundraisingového plánování.
CIWF - grant ve výši 1 000,- GBP financoval částečně přednáškové turné předního odborníka v ochraně zvířat prof. Johna Webstera v ČR.
BUAV - grant ve výši 1 000,- GBP je určen na vydání letáku informujícího o problematice pokusů na zvířatech
Eurogroup for Animal Welfare - grant ve výši 271,- EUR nám umožnil zúčastnit se schůzek zástupců partnerských členských organizací v Bruselu

Grantová činnost
Naším základním úkolem je rozdělovat finanční prostředky v souladu s posláním a cíli Nadace. Při rozdělování nadačních příspěvků (grantů) se Nadace řídí obecně
platnými předpisy, tj. Zákonem č. 227/1997 Sb. ve znění 210/2002, o nadacích a nadačních fondech a Grantovými pravidly pro rozdělování výnosů z nadačního jmění a
ostatního majetku (viz Příloha), které jsou součástí Statutu Nadace. V průběhu roku 2004 využila Nadace k rozdělování finanční prostředky z příspěvku z NIF z roku 2003
a finanční dary přijaté v roce 2004.
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Otevřený grantový program
V únoru 2004 jsme vyhlásili druhý ročník otevřeného grantového programu kategorie NIF s názvem Vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany zvířat. Program byl rozčleněn
do tří samostatných podprogramů, jejichž společným cílem byla výchova laické i odborné veřejnosti v oblasti ochrany zvířat a jejich vzdělávání v duchu hesla "poznej a chraň".
Podprogramy
1. Literatura se zaměřením na ochranu zvířat, jehož cílem bylo vydání kvalitní původní i překladové literatury z oblasti ochrany zvířat, informačních materiálů, metodických pomůcek, brožur a letáků.
2. Vybudování informačního a vzdělávacího centra se zaměřením na ochranu zvířat, jehož účelem je poskytovat kvalitní informace co nejširší laické a odborné veřejnosti a vyvíjet další vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti ochrany zvířat.
3. Vzdělávací a poradenské aktivity v oblasti ochrany zvířat, které posílí a zkvalitní odbornost i všeobecné teoretické a praktické dovednosti potřebné pro činnost
v oblasti ochrany zvířat.
Do otevřeného grantového programu se s projekty přihlásilo celkem 22 subjektů v rámci všech tří podprogramů, z nichž byly na základě doporučení výběrové komise
a odsouhlasení správní radou Nadace na ochranu zvířat vybrány 4 níže popsané projekty splňující formální i obsahové podmínky vyhlášené soutěže. Celková přerozdělená
částka tak dosáhla výsledné sumy 696.000,- Kč.

Tabulka č.1 Finanční zdroje pro 4 výše uvedené projekty v Kč
80% z výnosů z prostředků z NIF za rok 2003
15% z příspěvku z NIF dle dodatku smlouvy s NIF ze dne 14.3.2003
Část z 15% z příspěvku z NIF dle dodatku smlouvy s NIF ze dne
1.12.2003
Celkem

78.084,549.000,68.916,696.000,-

Tabulka č. 2 Přehled podpořených projektů v podprogramu 1
Název organizace:
Iris, o. p. s.
Adresa:
Polní 23, 252 64 Velké Přílepy
Název projektu:
Mámo, táto, kup mi zvířátko! Kniha o výběru a chovu domácích miláčků pro děti i rodiče
Účel projektu:
- vytvořit populárně naučnou internetovou a tištěnou publikaci pro děti i rodiče
- poradit začátečníkům při výběru domácího zvířete
Výsledky projektu:
- populárně naučná tištěná publikace
- internetová demo -verze určená pro školy
Výše žádaného grantu:
347.500,- Kč
Výše přiděleného grantu:
313.500,- Kč
Název organizace:
Arnika - koordinační centrum
Adresa:
Chlumova 17, 130 00 Praha 3
Název projektu:
Tiskoviny o sovách (stolní rozvrh, záložky, samolepky)
Účel projektu:
- vydat poutavé informační tiskoviny, které seznámí děti s ohroženými druhy sov
Výsledky projektu:
- stolní rozvrh hodin s informacemi, co dělat, když nalezneme zraněnou sovu, dravce, či jiného živočicha
- záložky o sovách seznamující s jednotlivými druhy sov
- samolepky se sovami
- hodnotící formulář pro děti a rodiče - dotazník
Výše žádaného grantu:
129.000,- Kč
Výše přiděleného grantu:
120.000,- Kč
Název organizace:
Česká společnost ornitologická
Adresa:
Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha - Hostivař
Název projektu:
Ptáci a zákon
Účel projektu:
- zlepšení životních podmínek zvířat a stavu životního prostředí prostřednictvím dodržování zákona
- seznámení laické i odborné veřejnosti se všemi právními omezeními v nakládání s živočichy na modelové skupině ptáků
Výsledky projektu:
- publikace Ptáci a zákon
- webová podoba publikace a skládačky
- samolepka Víme, co smíme?
- skládačka Ptáci a zákon
Výše žádaného grantu:
65.000,- Kč
Výše přiděleného grantu:
50.000,- Kč
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Podprogram 2
V tomto podprogramu nebyl podpořen žádný z přihlášených projektů.

Tabulka č. 3 Přehled podpořených projektů v podprogramu 3
Název organizace:
PRO - BIO Svaz ekologických zemědělců
Adresa:
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
Název projektu:
Propagace ekologických chovů hospodářských zvířat v České republice, vydání učebnice, osvěta a odborné vzdělávání
Účel projektu
informovat zemědělce, poradce, studenty o vazbě mezi ekologickým zemědělstvím a ochranou zvířat
Výsledky projektu:
- učebnice se zaměřením na ekologické a welfare chovy zvířat distribuována zemědělcům a středním i vysokým školám
- odborná konference Welfare hospodářských zvířat a ekologické chovy drůbeže
- leták propagující biopotraviny živočišného původu
Výše žádaného grantu:
212.500,- Kč
Výše přiděleného grantu:
212.500,- Kč
Koncem roku 2004 byly s podpořenými subjekty podepsány smlouvy a následně převedeny finanční prostředky. Na základě smluv kontroluje Nadace plnění závazných
podmínek, cílů projektů a čerpání finančních prostředků.

Ostatní nadační příspěvky
Komu
Ochránci zvířat sv. Františka z Assisi
p. Antoním Grygar
LUCKY - azyl pro opuštěné kočky
Pražský spolek ochránců zvířat
MINARET - soukromý útulek
Azyl pro opuštěné psy a týraná zvířata
Domov Naděje Krupka
Azyl CANIS SCS
Skřivany - soukromý útulek
AZYL BONA
Bojmany- soukromý útulek

částka
10 000,- Kč
1 000,- Kč
v hodnotě 15 714,- Kč
v hodnotě 15 714,- Kč
v hodnotě 15 714,- Kč
v hodnotě 15 714,- Kč
v hodnotě15 714,- Kč
v hodnotě15 714,- Kč
v hodnotě15 714,- Kč
v hodnotě15 714,- Kč
v hodnotě15 714,- Kč

účel
podpora sterilizačního programu koček
ceny do soutěže Psi také tančí
krmivo
krmivo
krmivo
krmivo
krmivo
krmivo
krmivo
krmivo
krmivo

Vlastní činnost
Informační servis
V prostorách biorestaurace Albio (Truhlářská 20, Praha 1) i v roce 2004 pokračovalo v činnosti Informační centrum o ekologickém zemědělství, ochraně zvířat
a zdravém a ekologicky šetrném životním stylu. Infocentrum, které provozuje PRO-BIO Liga, podpořila Nadace prostřednictvím grantu a stala se jedním z partnerů, kteří
se na tomto projektu podílejí. V průběhu roku jsme doplňovali čítárnu dalšími knihami s tematikou ochrany zvířat a zajišťovali "zásobování" infocentra vzdělávacími
a informační materiály Nadace i ostatních organizací na ochranu zvířat. Dvakrát týdně jsme zde také měli službu, během níž se na infocentrum mohli lidé obracet
s konkrétními otázkami, které se týkaly ochrany zvířat. Informační centrum zodpovědělo měsíčně průměrně 90 dotazů, a to jak na základě osobní návštěvy, tak telefonicky nebo emailem.

Analýza dotazů v Infocentru

(zdroj PRO-BIO Liga)

Typ poradenství v IC
Typ klienta navštì vující IC
86%

82,20%

15,91%

zprostøedkování

3% 2%

1,89%

poskytnutí informace

analýza, posudek

0%

2% 2% 5%

obèan

student

expert

turista

veøejná instituce

nevládní org.

podnikatel

Po celý rok jsme se věnovali dalšímu zdokonalování našich internetových stránek. Ty byly průběžně doplňovány a novinky jsme také rozesílali prostřednictvím internetového zpravodaje. Kvůli množství aktuálních úkolů jsme ne vždy měli možnost věnovat našim internetovým stránkách tolik času, kolik bychom chtěli. Uvědomujeme si
však stále rostoucí důležitost internetu jakožto informačního a komunikačního nástroje, a proto bychom v budoucnu chtěli z našich internetových stránek vytvořit co
nejkvalitnější a nejpestřejší zdroj informací z oblasti ochrany zvířat.
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Vzdělávací a osvětové aktivity
Akce pro veřejnost v Praze
V přednáškovém sálu Albiocentra v Praze se uskutečnily dvě besedy reagující na aktuální vývoj situace v některých oblastech ochrany zvířat. První beseda Lidé, psi
a poplatky informovala zejména občany hlavního města o problematice soužití lidí a psů ve městě. Další pod názvem I zvířata vstupují do EU byla aktuální reakcí
na některé změny v ochraně zvířat v souvislosti se vstupem České republiky do EU.
X Psí poradna - od dubna se pravidelně jednou za měsíc konala v prostorách Infocentra o ekologickém zemědělství, ochraně zvířat a ekologicky šetrném životním stylu
v Praze bezplatná Psí poradna pro širokou veřejnost, Odborné vedení zajistila spolupracovnice Nadace a dlouholetá chovatelka psů a rozhodčí pro exteriér
mnoha plemen psů s bohatými zkušenostmi z veterinární praxe, paní Vladimíra Tichá. Jednotlivých porad se účastnili obvykle 2-3 zájemci a dotazy směřovaly především
k výběru vhodného plemene pro chov či k otázkám řešení problematického chování psů, případně k oblasti legislativní.Tím poradna plnila svůj účel, protože základem
problémů v soužití psa a člověka je velice často právě špatný výběr plemene pro konkrétní rodinu a konkrétní životní podmínky.
X V prostorách obchodního centra Letňany se 26. 9. uskutečnil Týden pro děti, mládež a rodiny pořádaný Nadací rozvoje občanské společnosti. Naše Nadace
v průběhu jednoho dne veřejnost seznanovala se svou činnností, s aktuálními tématy ochrany zvířat a děti si mohly také namalovat zvířecí masky, či pracovat s pracovními
listy věnovanými správné péči o "domácí mazlíčky".

Práce v oblasti legislativy
X

V březnu vešla v platnost novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nadaci se podařilo prosadit část předložených připomínek. Za největší pozitiva novely
považujeme: zpřísnění sankcí a zavedení nové sankce zákaz činnosti, okamžitý zákaz testování kosmetických přípravků a látek, povinnost získání odborné způsobilosti pro
všechny osoby, které převážejí zvířata na vzdálenosti delší než 50 km a zákaz provozování pojízdných zvěřinců. Naopak se nepodařilo vyřešit špatnou vymahatelnost zákona,
kompetence zůstaly roztříštěny mezi SVS a obce s rozšířenou působností. Celkově je zákon příliš složitý a nepřehledný - bude se s ním špatně pracovat a na místě by tedy
byla tvorba nového zákona. Do konce roku se Nadace ještě zúčastnila připomínkových řízení při tvorbě prováděcích vyhlášek k nově přijatému zákonu.
X Na sklonku roku nás zaskočila novela Zákona o veřejném zdraví, kterou předložilo Ministerstvo zdravotnictví a která měla změnou ustanovení Zákona na ochranu zvířat
zavést výjimky ze zákazu testování kosmetiky. MZd nás bohužel nepřizvalo do připomínkového řízení, a proto jsme se společně s o.s. Svoboda zvířat obrátili s našimi
připomínkami přímo na poslance Parlamentu ČR. Výsledek našeho snažení bude znám až ve druhém čtvrtletí roku 2005.
X Před volbami do Evropského parlamentu jsme požádali kandidující politické strany o vyplnění krátkého dotazníku, který se týkal jejich postoje k ochraně a welfare zvířat
a k prosazování tohoto tématu na úrovni EU. Obeslali jsme všechny politické strany, které do Evropského parlamentu kandidovaly, bohužel pouze sedm z nich na naše otázky
odpovědělo. Jejich odpovědi nás však příjemně překvapily - všechny strany přikládají ochraně zvířat a jejímu prosazování na politickém poli poměrně velkou důležitost.
X V souvislosti s přípravou Ústavy Evropské unie jsme se připojili k mezinárodní petiční akci za začlenění samostatného článku o ochraně zvířat do budoucího nejvýznamnějšího právního dokumentu EU. Občané ČR se mohli připojit k petici i on-line díky českému překladu, který jsme pořídili na webových stránkách www.animals-constitution.info. Kampaň skončila vcelku úspěšně - v Ústavě se nachází odstavec o ochraně zvířat převzatý z Amsterdamského protokolu. Bohužel je formulace příliš obecná
a nepříliš závazná.
X V souvislosti s připravovanou legislativou o testování chemických látek v EU, tzv. REACH vyhlásila Evropská koalice pro zastavení pokusů na zvířatech (ECEAE) celoevropskou petici za účelem zřízení samostatného fondu, který bude sloužit ke včasnému vývoji a validaci metod testování toxicity chemických látek bez použití zvířat.
V České republice jsme v rámci této petiční akce shromáždili za pouhé 3 měsíce v období prázdnin celkem 7 150 podpisů. Zástupci koalice petiční archy
s podpisy více než 500 000 evropských občanů předali 8. září. Petici oficiálně převzal pan Karl-Heinz Florenz, poslanec EP a předseda Výboru pro životní prostředí EP.
Tato kampaň ještě neskončila a budeme v ní nadále pokračovat.

Spolupráce
Doma - NNO
X

Fórum dárců - spolupráce s touto tuzemskou organizací se jeví stále přínosnější . Fórum zastřešuje neziskový sektor jako celek, zohledňuje a zobecňuje specifika
neziskových organizací a pomáhá řešit problematikou se kterou se tyto organizace setkávají na každém kroku. Naše členství v této organizaci nám přináší možnost získání
nových informací ať již formou školení a seminářů jí pořádaných, tak možností přímé komunikace a spolupráce. Toto členství svým způsobem povyšuje každou nadaci,
a tedy i naši, na úroveň seriózní a spolehlivé společnosti.
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X

Informační centrum neziskových organizací - členství v jeho klubu nám přináší pravidelný přísun informací z dalších neziskových organizací a hlavně, což je pro naši
nadaci nejdůležitější, přehled grantových a dotačních řízení a programů, nabídky kurzů a přehled akcí neziskových organizací.
X Díky členství v Platformě environmentálních organizací Zeleného kruhu aktivně sdílíme informace se širokým spektrem NNO v oblasti životního prostředí, velice vítáme
i možnost společného postupu při prosazování našich připomínek k zákonům a vládním dokumentům
X Slibně se rozvíjí spolupráce se Svazem ekologicky hospodařících zemědělců PRO-BIO, v rámci níž jsme uspořádali odborný seminář s názvem Welfare - Pohoda
hospodářských zvířat a ekologické zemědělství se zaměřením na ekologické chovy drůbeže. Hlavním přednášejícím byl profesor John Webster, celosvětově uznávaný
odborník z Bristolské univerzity. Podílíme se také na tvorbě 2. dílu učebnice pro ekologické zemědělce, zaměřeného na chovy hospodářských zvířat.
X Celoročně jsme spolupracovali také s o.s.PRO-BIO Liga prostřednictvím jejího Infocentra (viz kapitola o informačním servisu)
X Spolupráce se Svobodou zvířat, o.s. probíhá především v oblastech společného prosazování připomínek k zákonům a sdílení informací. Velmi významná je pro nás
vzájemná podpora a účast na akcích.
X V rámci projektu Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ochrany zvířat podpořeného Nadací v roce 2003 proběhly ve spolupráci s Nadací dva semináře pro školitele školitelů humánní výchovy (výchova k humánnímu přístupu ke zvířatům). První seminář pod názvem Ochrana volně
žijících zvířat a nedomestikovaných zvířat chovaných v zajetí se uskutečnil v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim za účasti předních odborníků. Druhý seminář proběhl
v prostorách Toulcova dvora - Ekologického centra hl. m. Prahy a pod názvem Ochrana a správný chov domácích mazlíčků a problematika pokusných zvířat
ho absolvovalo víc než třicet budoucích školitelů. Pozvání přednášet na tomto semináři přijal také pan David Thomas, právní zástupce významné organizace BUAV (Britské
unie za zrušení pokusů na zvířatech). Součástí projektu bylo vydání časopisu pro ekogramotnost Bedrník, tématicky zaměřeného na ochranu zvířat, určeného zejména
pro učitele základních a středních škol a střediska ekologické výchovy, na kterém se Nadace autorsky podílela. V průběhu celého roku probíhaly intenzivní přípravy manuálu
pro učitele druhého stupně základních škol. Tato metodická příručka je věnována ochraně zvířat a jejímu začlenění do výukového procesu na školách.
X Zástupce Nadace se stal členem české pobočky Evropské platformy pro podporu a rozvoj alternativ k pokusům na zvířatech CZECOPA. Vznik této organizace vítáme
a doufáme, že díky zastoupení všech zúčastněných stran v platformě se bude dařit naplňovat její poslání.
X Dalšími organizacemi, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme jsou: Pražský spolek ochránců zvířat, o.s., Společnost pro zvířata, o.s., Iris, o.p.s., Liga na ochranu
zvířat, o.s. a Arnika, o.s.

Státní instituce
X

Velmi přínosná je pro nás dlouhodobá spolupráce s Ústřední komisí pro ochranu zvířat (ÚKOZ), která je přímo řízena ministrem zemědělství a je metodickým řídícím
orgánem státu v oblasti ochrany a životní pohody zvířat. Tato spolupráce nám v roce 2004 umožňovala podílet se na řešení závažných aktuálních témat ochrany zvířat
a případů jejich týrání.
X Pravidelně jsme, stejně jako v minulých letech, komunikovali se Státní veterinární správou a jejími krajskými a regionálními orgány. Často šlo o konkrétní
případy týrání zvířat.
X V rámci již fungujícího Akčního týmu pro rozvoj ekologického zemědělství (EZ), který byl sestaven ze všech zainteresovaných stran včetně NNO, aby realizoval
vládou schválený dokument Akční plán rozvoje EZ, byla ustavena pracovní skupina zabývající se problematikou ochrany a životní pohody hospodářských zvířat v ekologických chovech. Koordinátorkou této skupiny se stala ředitelka Nadace a již se podařilo sestavit skupinu 14 odborníků z řad úředníků MZe, univerzitních pedagogů,
výzkumných pracovníků, zástupců NNO i farmářů.
X V roce 2004 jsme navázali spolupráci se státními institucemi v oblasti ochrany volně žijících zvířat - Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) a Agenturou
ochrany přírody.
X Těší nás podpora, které se nám dostává od Magistrátu hl.m. Prahy, především díky panu primátoru Bémovi, který převzal patronát nad naší veřejnou sbírkou i nad
listopadovým benefičním koncertem k 10. výročí našeho založení.

Spolupráce se zahraničím
X

Nadace je od roku 1994 členem WSPA - britské Světové společnosti na ochranu zvířat, která sdružuje 460 ochranářských organizací ze 116 zemí světa a má zvláštní statut poradce při Organizaci spojených národů a statut pozorovatele v Radě Evropy. Nadace se na jaře připojila k významné kampani na ochranu velryb Whalewatch,
kterou WSPA iniciovala. Cílem kampaně je zachovat do budoucnosti zákaz Mezinárodní velrybářské komise týkající se komerčního lovu velryb. Kampaň bude pokračovat
i v roce 2005. Na návštěvu Nadace 9. srpna přicestoval generální ředitel Peter Davies. Při této příležitosti Nadace zorganizovala setkání s ústředním ředitelem Státní
veterinární správy MVDr. Josefem Holejšovským. Nejdůležitějšími body jednání byla Světová deklarace o welfare zvířat, kterou v loňském roce podepsala v Manile na
mezivládní konferenci i Česká republika a která by se v budoucnu měla stát základní listinou OSN, a aktuální situace v ochraně velryb a kampaň Whalewatch.
X Od roku 1996 je Nadace přidružena k RSPCA - britské Královské společnosti pro prevenci krutosti ke zvířatům , která patří mezi nejvýznamnější a nejstarší svého
druhu na světě. Zástupci RSPCA nám pomáhali s přípravou seminářů pro učitele v rámci projektu Začlenění výuky ochrany zvířat do výuky na základních školách.
X V roce 2003 se Nadace stala pozorovatelem v organizaci Evropské sdružení pro pohodu zvířat - Eurogroup for Animal Welfare se sídlem v Bruselu. Toto sdružení
nejvýznamnějších ochranářských organizací ze všech členských států EU prosazuje ochranu zvířat prostřednictvím legislativy ES. V průběhu roku 2004 jsme se už plně účastnili na všech aktivitách Eurogroup. Jejími prioritami byla tato celoevropská témata: transport živých zvířat na dlouhé vzdálenosti, Společná zemědělská politika EU, REACH
a samozřejmě začlenění ochrany zvířat do Evropské ústavy.
X Začátkem roku nás oslovila organizace Soucit ve světovém zemědělství - Compassion in World Farming Trust (CIWF Trust) s nabídkou spolupráce na organizaci
Mezinárodní konference o začlenění welfare (životní pohody) zvířat do výuky na vysokých školách pro střední a východní Evropu, jejímiž dalšími pořadateli byla
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Veterinární a famaceutická univerzita (VFU) a World Society for the Protection of Animals (WSPA). Konference se konala 26. dubna na VFU v Brně a sjelo se na ni na
sto delegátů, především pedagogů, z 12 zemí převážně střední a východní Evropy. Přednášejícími byli přední odborníci z oblasti životní pohody zvířat z řad univerzitních
pedagogů a výzkumných pracovníků. Konference byla mimořádně úspěšná nikoli pouze počtem účastníků a kvalitou přednášek, ale také a možná především zapojením
účastníků do živých diskusí a celkovým zájmem o nalezení společné řeči a využítí předkládaných poznatků a materiálů v další pedagogické praxi. CIWF Trust také podpořila grantem přednáškové turné prof. Webstera v ČR. Významnou pomocí byla také aktivní účast zástupce CIWF Trust Phila Brookea na našich vzdělávacích akcích.
X V uplynulém roce nás kontaktovaly další mezinárodní organizace s nabídkou zapojení do jejich aktivit. Byla to Evropská koalice za zastavení pokusů na zvířatech
ECEAE, Mezinárodní fond pro pohodu zvířat (IFAW) a Asociace pro záchranu druhů (SSN). Spolupráci samozřejmě neodmítáme a vítáme především možnost sdílení
informací a vzájemnou podporu aktivit.

Spolupráce s médii
I v roce 2004 jsme se snažili rozvíjet korektní spolupráci se sdělovacími prostředky všeho druhu. Oslovovali jsme je prostřednictvím našich tiskových zpráv a poskytovali jim informace k aktuálním tématům v podobě rozhovorů či článků. Pro usnadnění komunikace s médii jsme zřídili na našich internetových stránkách rubriku
s názvem Pro média.
V průběhu roku jsme pokračovali v pravidelné spolupráci s pořadem ČT Chcete mě?. Opět jsme díky tomuto pořadu mohli medializovat některé naše projekty a akce.
Pro natáčení jsme také dle svých možností poskytovali obrazové materiály a videozáznamy z našeho archivu.

Slovo na závěr
V roce 2004 oslavila naše Nadace deset let od svého založení. Ve srovnání s délkou existence lidského rodu je to doba jepičí, ale v životě člověka znamená jedno
desetiletí významnou etapu. A právě před deseti lety se jedna citlivá, zodpovědná a úspěšná dáma rozhodla, že se pokusí zúročit své schopnosti, zkušenosti a finance ve
prospěch živých bytostí, které si člověk sobecky podmanil a kterým vládne a využívá je mnohdy ve jménu vlastní naduté nadřazenosti. A tak kolem sebe shromáždila podobně smýšlející osobnosti a zrodila se Nadace. S podporou zahraničních partnerských organizací Nadace zahájila průkopnickou dřinu s cílem pomoci povýšit hnutí ochránců
zvířat, rozvíjející se v atmosféře konečně získané svobody a demokracie, avšak nešťastně oslabené nálepkou přecitlivělých radikálů a zprvu soustředěné nejvíce na řešení
problémů opuštěných a toulavých psů a koček, na seriózního partnera do diskuse o moderním etickém pojetí soužití člověka se všemi ostatními zástupci živočišné říše.
Kromě hmatatelných úspěchů v podobě záchrany konkrétních zvířat prostřednictvím finančních příspěvků, podařilo se Nadaci přispět k tomu, že veřejnost i úřady začaly
postupně vnímat ochranu zvířat jako významné celospolečenské téma přelomu 20. a 21. století. A to znamená velkou naději, přestože každodenní život v Nadaci nás stále
děsí příklady neuvěřitelné lidské krutosti, bezohlednosti a nezodpovědnosti. Je nám jasné, že my, kdo jsme spojily své životy s Nadací, běžíme běh na dlouhou trať a velice
nás těší, že maratónců rok od roku přibývá. Nedávno se k nám přidalo i šest významných českých osobností - pan Radovan Lukavský, paní Olga Wister, paní Stella Májová,
pan Jiří Suchý, pan Zdeněk Hajný, paní Soňa Červená a pan Vojtěch Jasný - kteří věnovali Nadaci dárek k 10. narozeninám - stali se jejími patrony. Všem patří naše úcta
a velký dík!
A co dál? Nezbývá než v poklusu sfouknout svíčky na dortu, poděkovat těm, kdo stáli přímo u zrodu Nadace - naší zakladatelce a prezidentce paní Marcele Lund,
doc., Ing. Ivanu Majzlíkovi, CSc., doc. MVDr. Večerkovi, CSc. a prof. MVDr. Pravdovi, CSc. , paní Martě Kubišové a panu Jiřímu Šebánkovi a všem spolupracovníkům a
příznivcům a běžet dál, co nám síly stačí. Jedno je jisté - Nadace nepolevuje ve své podpoře profesionalizace ochrany zvířat - na sklonku roku 2004 se rozhodla založit
spolu s paní Martou Kubišovou další profesionální organizaci - Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s., s cílem rozvíjet vzdělávání, osvětu a poradenství - činnosti, které
lidé v Nadaci stále považují za stěžejní.
Věřím, že zvolená trasa bude navzdory své náročnosti úspěšná a atraktivní pro další citlivé a neúnavné maratónce. Těšíme se na Vás!

Romana Šonková, ředitelka

Lidé v Nadaci
Správní rada Marcela Lund - prezidentka a předsedkyně J Doc. Ing. Ivan Majzlík, CSc. J Doc.MVDr. Vladimír Večerek, CSc. (ke dni 28.6.2004 rezignoval z důvodu trvalé zaneprázdněnosti) J JUDr. Irena Perlíková (od 28.6.2004)
čestní členové Marta Kubišová - zpěvačka a herečka J Jiří Šebánek - zakladatel a dramaturg TV pořadu "Chcete mě?"
Dozorčí rada - JUDr. Iveta Kodlová J Petr Kysučan J Ludmila Svatková
Patroni pan Radovan Lukavský ( herec a pedagog) J paní Olga Wister ( prezidentka Nadace Olgy Havlové ve Švédsku) J paní Stella Májová, Mráz ( herečka) J pan Jiří Suchý
(zpěvák, skladatel) J pan Zdeněk Hajný ( malíř a výtvarník) J paní Soňa Červená (komorní pěvkyně) J pan Vojtěch Jasný ( režisér)
Zaměstnanci Ing. Romana Šonková - ředitelka J Ing. Edita Pavlasová - tajemnice J Mgr. Veronika Kinasová - vedoucí projektu Humánní vzdělávání, grantová pracovnice
J Mgr. Lubomíra Chlumská - vedoucí informačního servisu J Kateřina Moravcová - fundraisingová a PR pracovnice J Petronila Rudyšová - finanční poradkyně
J Olga Carrington - zástupkyně Nadace ve Velké Británii
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Kontakty
Nadace na ochranu zvířat, Antala Staška 30, 140 00 Praha 4
tel: +420 222 135 460 / fax: +420 222 135 461 / email: nadace@ochranazvirat.cz / www.ochranazvirat.cz
bankovní účty: 576843633/0300 - běžný účet

576843713/300 - veřejná sbírka

Poděkování
Společnost CORE Computer s.r.o. a její pracovníci si zasluhují zvláštní poděkování za pravidelnou, významnou a pro naši činnost velmi důležitou finanční i materiální podporu, bez níž by naše organizace nemohla rozvíjet svou činnost, a paní Martě Kubišové za její trvalou a všestrannou pomoc a podporu.
Velice si vážíme rozhodnutí zanechat dědictví ve prospěch naší Nadace, za něž mnohokrát děkujeme paní Ivance Průchové a paní Blaženě Novákové. S vděčností a úctou vzpomínáme na paní Marii Friedrichovou, pana Vladimíra Jeřábka a paní Helenu Cenknerovou, kteří na naší organizaci ve své závěti pamatovali.
Rovněž děkujeme všem těm, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají naplňovat naše poslání. Jsou to zejména:
Naši individuální dárci - Marie Vlášková, MUDr. Jan Rakušan, MUDr. Jiří Jahoda, MUDr. Marnit Jahodová, MVDr. Jiří Jahoda, Olga Štibitzová, PaedDr.Jitka Tučková,
Jana Šindelářová, Helena Senftová, Vladimír Volný, Ing. Marcel Adam, Natalia Lund a všech 598 našich aktivních registrovaných dárců, dále všichni anonymní drobní dárci
i ti, kdo nám poslali dárcovské SMS.
Ti, kdo pomohli připravit nebo sponzorovali benefiční koncert a všichni účinkující: Alena Heinová, Stanislav Vaněk, Václav R. Židek, Jan Simkanič, Marta Kubišová,
Soňa Červená, Václav Neckář, Jiří Korn + 4TET, Jitka Molavcová, Denisa Marková, Petr Vacek a Martin Dejdar, Zuzana Stirská a děti, Ivan Hlas, Josef Fousek, Alexander
a Natalia Shonertovi, skupiny Archeus, Šlapeto, EXIT , Jana Rychterová a Filip Sychra, firmy: Nakladatelství Fraus J Tomáš Karafiát - TOMMI J H&T MATEX, spol. s r. o.
J KM import- Ing. Marie Kmochová J Rhyton, s.r.o. - p. Assen Šopov J ALT - Ing. A.Podlaha J Bohemia Piano,++ a.s.
Dobrovolníci a spolupracovníci - RNDr. Ivana Šuranová, Václav Richard Židek, Vladimíra Tichá, MVDr. Jiří Dousek, PhD., Ing. Jiří Holšan, Ing. Zuzana Drhová, Petr Šulc,
Ing. Ivona Svobodová, Ing. Helena Dlabalová, Ing. Josef Duben, MVDr. Jiří Kruml, manželé Lichtensteinovi
Partnerské organizace - Eurogroup for Animal Welfare J CIWF J BUAV J RSPCA J WSPA J Svoboda zvířat J Společnost pro zvířata J PRO-BIO J PRO-BIO Liga
Zelený kruh J Pražský spolek ochránců zvířat

J

Mediální spolupracovníci - Český rozhlas 2 J tvůrčí tým pořadu ČT "Chcete mě?" J reklamní agentura Leo Burnett
Spřátelené školy - Ekogymnázium Praha, o.p.s. J Střední gastronomická škola hotelu Internacionál, s.r.o.
Příznivci, od nichž jsme získali materiální podporu -Ing. Miroslav Bašus a Grafotechna J Ivo Hájíček, Ing. Jiří Žídek a CPC Digital studio
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Zpráva o užití příspěvků z Nadačního investičního fondu (NIF)
Nadace uspěla v II. etapě výběrového řízení vyhlášeného Fondem národního majetku na rozdělování příspěvků z NIF. Tento fond byl zřízen státem v rámci procesu
privatizace pro posílení nadačního sektoru.

1/ struktura nadačního jmění
1.1.
1.2.

Nadační jmění vlastní
Nadační jmění z NIF podle Etap

500.000,- Kč
20.188.550,- Kč

Smlouva ze dne
připsáno
Dodatek ke smlouvě na účet dne
1.2.1. I. Etapa
1.2.2. II. Etapa
z toho 15% na granty
Navýšení nadačního jmění
1.2.3. II. Etapa
z toho 15% na granty
Navýšení nadačního jmění
1.2.4. II.Etapa
z toho 15 % na granty
Navýšení nadačního jmění
1.2.5. II. Etapa
z toho 15% na granty
Navýšení nadačního jmění

0,- Kč
10.908.000,- Kč
1.636.000,- Kč
9.272.000,- Kč
3.660.000,- Kč
549.000,- Kč
3.111.000,- Kč
2.761.000,- Kč
414.150,- Kč
2.346.850,- Kč
6.422.000,- Kč
963.300,- Kč
5.458.700,- Kč

22.3.2002

8.4.2002

14.4.2003

22.4.2003

1.12.2003

18.12.2003

8.11.2004

30.11.2004

1 .3. Nadační jmění celkem k 31.12.2004

20.688.550,- Kč

Nadace hospodařila do 30.11.2004 s finančními prostředky z NIF v celkové výši 14.729.850,- Kč. Nadační jmění této kategorie jsou uloženy na portfoliovém účtu u České
spořitelny a.s. a je s nimi nakládáno v souladu s dodatkem č. 2 Smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
pro účely podpory nadací ve II. Etapě podle ß18 odst.2) písmeno a.) bod6) zákona č. 171/91 Sb.

2/ Forma nakládání s prostředky NIF v roce 2004
celkem investováno

12 673 593,89 Kč

Česká spořitelna, a.s., jako osoba spravující cenné papíry
na základě smluv podle zvláštního zákona vydala na výše uvedený
objem investic potvrzení. Struktura cenných papírů portfolia je
uvedena v pořizovacích cenách včetně poplatků.

3/ Přehled čistých výnosů od počátku smlouvy s FNM

Stav NJ/Kč/

Čistý
výnos celkem

částka
určená na granty
80%

částka určená
na správu nadace
20%

r. 2002

9.272.000,-

119.520,-

95.616,00

23.904,00

r. 2003

12.383.000,-

97.605,38

78.084,30

19.521,08

r. 2004

14.729.850,-

295.567,31

236.453,85

59.113,64

Výnos z NJ v roce dosáhl 2,4 % v absolutní hodnotě 410.108,02 Kč. Tento objem je včetně výnosů, které jsou vykazovány jako tržní hodnota cenných papírů a dosud
naběhlé alikvotní úrokové výnosy a nejsou dosud připsány na výnosový účet .

4/ Užití výnosů z NIF
Výnosy za roky 2002 a 2003 byly rozdělovány ve veřejně vyhlášeném otevřeném grantovém řízení. Grantová pravidla a podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny
na www.ochranazvirat.cz.
Veškeré údaje uvedené v tomto přehledu se vztahují k příspěvkům z NIF. Výrok auditora uvedený v této výroční zprávě obsahuje hodnocení smluvních povinností s NIF,
k příspěvkům i výnosům.

Grantová pravidla Nadace na ochranu zvířat
pro rozdělování výnosů z nadačního jmění a ostatního majetku
I.
Obecná ustanovení
V případě rozdělování výnosů z nadačního jmění a ostatního majetku Nadací na ochranu zvířat fyzickým nebo právnickým osobám
jsou stanovena grantová pravidla, jejichž účelem je zajistit nezávislé posouzení projektů, objektivní výběr nejvhodnějších
projektů v rámci výběrového řízení, kontrolu vybraných projektů včetně jejich financování v průběhu řešení vybraných
projektů, závěrečné zhodnocení řešených projektů v rámci oponentního řízení a vedení dokumentace k projektům. Grantová
pravidla nadace na ochranu zvířat pro rozdělování výnosů z nadačního jmění a ostatního majetku jsou uvedena v následujícím.
K realizaci účelů a cílů Nadace na ochranu zvířat lze poskytnout prostředky fyzickým nebo právnickým osobám.

II.
Pravidla pro rozdělování nadačních příspěvků z výnosů nadačního jmění poskytnutého
Nadačním investičním fondem
Nadace má povinnost rozdělovat nadační příspěvky třetím osobám z výnosů z příspěvků z Nadačního investičního fondu formou
veřejně vyhlášených otevřených programů a to za následujících podmínek:
1.
1.1.

1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

Soutěž na řešení projektu
Rozdělování výnosů z nadačního jmění a ostatního majetku Nadací na ochranu zvířat fyzickým nebo právnickým
osobám se uskutečňuje na základě soutěže na řešení projektu, který je v souladu s účelem a cílem Nadace na ochranu
zvířat.
Soutěž na řešení projektu vyhlašuje Nadace na ochranu zvířat (dále jen "zadavatel") veřejně prostřednictvím tisku nebo
obesláním nejméně tří subjektů, jejichž účast v soutěži lze předpokládat.
Ve vyhlášení soutěže jsou uvedeny cíle projektu, doba řešení projektu, lhůta pro podávání návrhů, pravidla a kritéria
pro hodnocení návrhů projektů, lhůta a způsob vyhlášení výsledků soutěže, sdělení, že na poskytnutí prostředků na
řešení projektů není právní nárok, místo, kde lze podávat projekty, místo, kde lze získat bližší informace o předkládání
návrhu projektů.
Výběrová komise
K zabezpečení řádného průběhu soutěže na řešení projektu zřizuje zadavatel výběrovou komisi.
Výběrová komise je složena z nejméně tří členů, z nichž jeden je předsedou.
Předsedu a členy výběrové komise jmenuje a odvolává zadavatel.
Člen výběrové komise nesmí spolupracovat na navrhovaném projektu, nesmí být v příbuzenském vztahu k navrhovateli
projektu, nesmí být v antagonistickém vztahu k navrhovateli projektu. Členové výběrové komise nesmí být zaměstnanci
navrhovatele projektu.
Členy výběrové komise jsou jmenováni odborníci, kteří mají předpoklady ke kvalifikovanému a objektivnímu posouzení
navrhovaných projektů.
Zadavatel jmenuje a odvolává tajemníka výběrové komise.
Předseda a členové výběrové komise jsou jmenováni z významných osobností a odborníků.
Jednání výběrové komise řídí předseda výběrové komise, v jeho nepřítomnosti zadavatelem pověřený člen výběrové
komise.
Výběrová komise je usnášení schopná, jsou-li přítomny více než dvě třetiny členů výběrové komise, nejméně však tři.
Výběrová komise schvaluje své návrhy hlasováním.
Předseda komise může určit, v kterých případech se hlasuje tajně, v ostatních případech se hlasuje veřejně.
Tajemník výběrové komise nehlasuje.
Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj více jak polovina přítomných členů výběrové komise.
Výběrová komise ze svých zasedání pořizuje zápis, který podepisuje předseda výběrové komise, v jeho nepřítomnosti
člen komise, který zasedání komise řídil.
Organizační náležitosti související s činností výběrové komise zabezpečuje tajemník výběrové komise.
Funkci sekretariátu pro výběrovou komisi plní příslušný útvar zadavatele.
Sekretariát výběrové komise zejména poskytuje informace o vyhlašované soutěži, vede dokumentaci, připravuje
podklady pro jednání výběrové komise.
Výdaje spojené s činností výběrové komise včetně výdajů na zabezpečení posudků jsou hrazeny z prostředků
přidělených na vyhlašovanou soutěž; jejich výši určuje zadavatel.
Návrhy projektu
Návrh projektu je soubor dokumentů obsahující informace potřebné k posouzení navrhovaného projektu, předpokladů
navrhovatele navrhovaný projekt řešit, k posouzení finančních požadavků projektu, k posouzení doby řešení projektu
a další údaje požadované zadavatelem.
Návrhy projektů musí být zpracovány ve formě stanovené zadavatelem.
Návrh projektu, zpracovaný v předepsané formě, předkládá zadavateli navrhovatel projektu v češtině, v tištěné podobě
ve třech vyhotoveních, finanční částky se uvádějí v Kč.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

4.14.
4.15.
4.16.

4.17.

4.18.

4.19.
4.20.
4.21.
5.
5.1.

Všechny výtisky návrhu projektu musí být podány najednou v jedné zalepené obálce, jednotlivé listy každého výtisku
musí být seřazeny v pořadí podle čísel.
Návrh projektu podepisuje fyzická osoba, je-li navrhovatelem fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby, je-li
navrhovatelem právnická osoba.
Náklady spojené s vypracováním a podáním návrhu hradí navrhovatel.
Za dodržení lhůty pro podání návrhu projektu se považuje předání návrhu projektu zadavateli do 12.00 hod. dne
stanoveného při vyhlášení soutěže, nebo doručení poštovní zásilkou zaslanou doporučeně a obsahující návrh projektu
s poštovním razítkem dne předcházejícího stanovenému termínu.
Návrhy projektů podané později nebudou do veřejné soutěže na řešení projektů přijaty.
Není přípustné podávat návrh projektů faxem.
Výběrové řízení
Výběrové řízení je proces probíhající mezi podáním návrhu projektu a oznámením výsledku veřejné soutěže.
Pro hodnocení návrhů projektů zadavatel stanoví základní a specifická kriteria hodnocení.
Základní kriteria hodnocení jsou stanovena takto : splnění formálních náležitostí pro podání návrhu projektu, odborná
úroveň navrhovaného projektu, způsob řešení projektu, očekávaný přínos navrhovaného projektu, přiměřenost
finančních požadavků a navrhované doby řešení projektu.
Specifická kriteria hodnocení návrhu projektu mohou být stanovena při vyhlášení soutěže.
Návrhy projektů jsou nejprve kontrolovány po formální stránce výběrovou komisí. Nevyhovující návrhy projektů jsou ty,
které neobsahují základní předepsané náležitosti (podpisy, razítka a pod.); nebo postrádají specifikace a zdůvodnění
investičních, neinvestičních a mzdových prostředků; nebo byly předloženy po termínu; neobsahují předepsaný počet
kopií; nebo svým rozsahem převyšují stanovený počet stran.
Návrhy projektů nevyhovující po formální stránce jsou ze soutěže výběrovou komisí vyřazeny.
Výběrová komise dále vyřadí ten návrh projektu, který nevystihuje záměr vyhlášené soutěže, nebo má závažné věcné
nedostatky nebo nesplňuje požadavky na návrh projektu stanovené při vyhlášení soutěže.
Ke každému návrhu projektu, který nebyl na základě výše uvedených kritérií vyřazen z dalšího hodnocení, jmenuje
výběrová komise dva oponenty.
Jedním z oponentů může být i člen výběrové komise.
Oponentem návrhu projektu je jmenován významný odborník, který má předpoklady ke kvalifikovanému a objektivnímu
posouzení návrhu projektu na k posouzení účelnosti využití navrhovaných finančních prostředků.
Oponent nesmí spolupracovat na navrhovaném projektu, nesmí být zaměstnancem stejného pracoviště jako navrhovatel,
nesmí být v příbuzenském vztahu k navrhovateli, nesmí být v antagonistickém vztahu k navrhovateli.
Návrh projektu zasílá oponentům k oponování předseda výběrové komise nebo jím pověřený člen výběrové komise.
Veškeré materiály pro hodnocení návrhu projektu, které oponent obdrží, jsou důvěrné povahy a není dovoleno z nich
pořizovat kopie nebo je poskytovat třetím osobám. Po zhodnocení návrhu projektu oponent vrátí zaslané materiály
výběrové komisi, vlastní poznámky skartuje. Pokud dojde k porušení této zásady, může kdokoliv podat stížnost nebo
oznámení u zadavatele.
Oponentský posudek oponent zpracuje do 30 dnů od doručení oponovaných dokumentů a předá jej výběrové komisi.
Oponent může za vypracování posudku obdržet od zadavatele finanční odměnu.
Výběrová komise zhodnotí návrhy projektů. Výběrová komise může u navržených projektů doporučit úpravu
požadovaných finančních prostředků a ke každému projektu zhotoví zápis, kde se vyjádří stanovisko obsahující
doporučení nebo odmítnutí návrhu projektu.
Na základě stanoviska výběrové komise zadavatel rozhodne o přijetí návrhu a o udělení finanční podpory nebo o nepřijetí
návrhu a o neudělení finanční podpory. Rozhodnutí zadavatele se uvede do výše uvedeného zhotoveného zápisu ke
každému návrhu projektu.
Každý navrhovatel je písemně vyrozuměn o přijetí návrhu projektu a vyzván k uzavření smlouvy, nebo je informován
o odmítnutí návrhu projektu. Jestliže zadavatel návrh projektu odmítne, jeho rozhodnutí je konečné a není proti němu
odvolání.
Jeden výtisk návrhu projektu uschová zadavatel. Ostatní výtisky návrhu projektu zadavatel vrátí, pokud o to navrhovatel
požádá do jednoho měsíce od zveřejnění výsledků výběrového řízení.
Navrhovatel má právo požádat zadavatele o sdělení výsledku hodnocení návrhu projektu a nahlédnout do zápisu,
při dodržení anonymity oponentů.
Návrh projektu, zápis a oponentské posudky zadavatel archivuje po dobu pěti let od ukončení řešení projektu.
Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků na řešení projektu
S navrhovatelem projektu jehož návrh byl přijat (dále "řešitel projektu") uzavře zadavatel smlouvu, která se uzavírá
na celou dobu řešení projektu. Smlouva obsahuje zejména :
smluvní strany (tj. zadavatele a řešitele),
název a identifikační kód projektu,
dobu řešení projektu,
celkové náklady na řešení projektu,
cíle projektu a jeho předpokládané výsledky,
způsob převodu finančních prostředků na řešitele,
způsob zúčtování poskytnutých finančních prostředků,
povinnost zpracovat závěrečnou zprávu o řešení projektu,
povinnost účastnit se oponentního řízení závěrečné zprávy o řešení projektu,

rozsah důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi,
sankční opatření z porušení smlouvy,
datum účinnosti smlouvy,
podpisy smluvních stran,
další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.
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Kontrola řešení projektu
V průběhu řešení projektu může být provedena kontrola řešení projektu. Kontrolu řešení projektu provádí zadavatel.
K tomu si může zadavatel vyžádat průběžnou zprávu o řešení projektu od řešitele.
V průběžné zprávě řešitel posoudí stav řešení projektu, vyhodnotí hospodaření s finančními prostředky, zpracuje
rozpočet na dořešení projektu, zpracuje předpoklady pro splnění projektu.
Průběžnou zprávu podepisuje řešitel.
Zadavatel posoudí průběžnou zprávu, provede podrobnou kontrolu čerpání prostředků na řešení projektu.
Na základě průběžného hodnocení projektu může zadavatel doporučit úpravu finančních prostředků poskytovaných
řešiteli.
Zadavatel má právo kdykoliv v průběhu řešení projektu vyžádat si od řešitele projektu další informace, případně provést
kontrolu přímo v místě řešení projektu a provádět kontroly využívání finančních prostředků.
Pokud zadavatel shledá, že se při řešení projektu vyskytly závažné nedostatky, zastaví řešení projektu, a to až do
odstranění veškerých nedostatků, nebo ukončí řešení takového projektu včetně jeho financování.
Při ukončení řešení projektu je řešitel povinen zpracovat do 30 dnů závěrečnou zprávu o řešení projektu a předložit ji
zadavateli.
Závěrečná zpráva o řešení projektu
Řešitel projektu je povinen do 30 dnů od doby ukončení řešení projektu uvedené ve smlouvě vypracovat závěrečnou
zprávu o řešení projektu v českém jazyce.
Závěrečná zpráva musí být zpracována na číslovaných stranách seřazených vzestupně a řešitel je povinen nechat ji
vyvázat a předat ji zadavateli ve třech vyhotoveních.
Zpráva musí být vypracována řešitelem jako celek, tj. souhrnně za celý projekt a to ve všech jeho vyžadovaných částech.
Závěrečná zpráva obsahuje zejména části zhodnocení stavu před řešením projektu, cíl projektu, postup řešení projektu,
výsledky řešení projektu, využití finančních prostředků.
Závěrečnou zprávu podepisuje řešitel.
Oponentní komise
Zadavatel k provedení oponentního řízení k řešení projektu jmenuje oponentní komisi.
Oponentní komise je složena z nejméně tří členů, z nichž jeden je předsedou.
Předsedu a členy oponentní komise jmenuje a odvolává zadavatel.
Člen oponentní komise nesmí spolupracovat na navrhovaném projektu, nesmí být v příbuzenském vztahu k řešiteli,
nesmí být v antagonistickém vztahu k řešiteli. Členové oponentní komise nesmí být zaměstnanci řešitele.
Členy oponentní komise jsou jmenováni odborníci, kteří mají předpoklady ke kvalifikovanému a objektivnímu posouzení
výsledků řešení projektu a k posouzení účelnosti využití finančních prostředků.
Zadavatel jmenuje a odvolává tajemníka oponentní komise.
Jednání oponentní komise řídí předseda oponentní komise, v jeho nepřítomnosti zadavatelem pověřený člen oponentní
komise.
Oponentní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny více než dvě třetiny členů oponentní komise, nejméně však tři.
Oponentní komise schvaluje své návrhy hlasováním.
Předseda komise může určit, v kterých případech se hlasuje tajně, v ostatních případech se hlasuje veřejně.
Tajemník oponentní komise nehlasuje.
Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj více jak polovina přítomných členů oponentní komise.
Oponentní komise ze svých zasedání pořizuje zápis, který podepisuje předseda oponentní komise, v jeho nepřítomnosti
člen komise, který zasedání komise řídil.
Organizační náležitosti související s činností oponentní komise zabezpečuje tajemník oponentní komise.
Funkci sekretariátu pro oponentní komisi plní příslušný útvar zadavatele. Sekretariát oponentní komise zejména
poskytuje informace o oponentním řízení, vede dokumentaci, připravuje podklady pro jednání oponentní komise.
Výdaje spojené s činností oponentní komise včetně výdajů na zabezpečení oponentských posudků jsou hrazeny
z prostředků přidělených na vyhlašovanou soutěž; jejich výši určuje zadavatel.
Oponentní řízení k závěrečné zprávě projektu
V oponentním řízení se hodnotí výsledky řešení projektu a využití finančních prostředků stanovených smlouvou.
Oponovaným dokumentem je závěrečná zpráva projektu.
Oponentní komise určí dva oponenty.
Jeden z oponentů může být určen z členů oponentní komise.
Oponent nesmí spolupracovat na navrhovaném projektu, nesmí být v příbuzenském vztahu k řešiteli, nesmí být
v antagonistickém vztahu k řešiteli. Oponentem nesmí být zaměstnanci řešitele.
Oponenty jsou jmenováni odborníci, kteří mají předpoklady ke kvalifikovanému
a objektivnímu posouzení výsledků řešení projektu a k posouzení účelnosti využití finančních prostředků.
Oponentní komise požádá oponenta o vypracování oponentského posudku.
K tomuto účelu poskytne oponentovi oponované dokumenty.
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Oponent zpracuje oponentský posudek, ve kterém zejména posoudí výsledky řešeného projektu a využití finačních
prostředků.
Oponentský posudek oponent zpracuje do 30 dnů od doručení oponovaných dokumentů a předá oponentní komisi.
Oponentní komise organizuje obhajobu závěrečné zprávy v rámci oponentního řízení.
Obhajoby závěrečné zprávy v rámci oponentního řízení se účastní členové oponentní komise a řešitel.
K obhajobě závěrečné zprávy v rámci oponentního řízení jsou pozváni i oponenti; dostaví-li se, účastní se obhajoby
závěrečné zprávy.
Obhajoba závěrečné zprávy je veřejná.
Obhajoba závěrečné zprávy má zpravidla následující průběh : seznámení s cíli projektu oponentní komisí, seznámení
s řešením projektu řešitelem, seznámení s oponentskými posudky oponenty případně oponentní komisí, sdělení
stanoviska řešitele projektu k oponentským posudkům, veřejnou rozpravu k problematice, neveřejné zasedání opo
nentní komise a vypracování stanoviska k závěrečné zprávě projektu.
Oponentní komise v zápise z oponentního řízení k závěrečné zprávě projektu vyjádří stanovisko obsahující schválení
nebo neschválení závěrečné zprávy projektu.
Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě projektu předá oponentní komise zadavateli.
Zadavatel stanovisko oponentní komise obsahující schválení závěrečné zprávy oznámí řešiteli. Zadavatel stanovisko
oponentní komise obsahující neschválení závěrečné zprávy projedná s řešitelem a posoudí postup vyplývající
ze smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a řešitelem.
Dokumentace o řešení projektů
Zadavatel je povinen uschovat po dobu pěti let po skončení řešení projektu veškerou dokumentaci týkající se řešení
projektu včetně podrobné finanční dokumentace.

III.
Pravidla pro rozdělování nadačních příspěvků z výnosů nadačního jmění neposkytnutého
Nadačním investičním fondem a ostatního majetku nadace
1.

2.

3.
4.

Tyto prostředky nadace jsou zejména příspěvky zřizovatelů, dary fyzických a právnických osob, odkazy fyzických
a právnických osob, příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, výtěžky z pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích
akcí, veřejných sbírek, úroky a jiné výnosy z finančních prostředků u peněžních ústavů nebo cenných papírů s výjimkou
prostředků z Nadačního investičního fondu, účelové vklady WSPA a pod.
Tyto prostředky nadace lze poskytnou fyzickým i právnickým osobám k realizaci účelů a cílů nadace uvedených ve
statutu, nebo k účelu, ke kterému byly dárcem určeny a který je v souladu s posláním nadace. Příspěvky nadace lze použít
jak přímo, tak nepřímo na zlepšení životních podmínek zvířat žijících na území ČR volně, v zajetí, či chovaných v lidské
péči a rovněž pro osvětové a vzdělávací programy.
Osoba, které byl takový nadační příspěvek poskytnut, je povinna jej použít v souladu s jeho účelem, jinak je povinna
tento nadační přípěvek vrátit nebo poskytnout náhradu v penězích.
O poskytnutí a výši nadačního příspěvku rozhoduje správní rada, která stanoví podmínky jejich užití.

Tato grantová pravidla byla schválena správní radou Nadace.

Podpořit ochranu zvířat už nemůže být snadnější.
Stačí odeslat dárcovskou SMS s textem:
DMS OCHRANAZVIRAT na číslo 87777.
Cena SMS je 30,- Kč + DPH.
Nadace na ochranu zvířat obdrží 27,- Kč.
Děkujeme!
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