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1. Úvod 

 

V roce 2018 čekala EkoInkubátor, z. ú. oproti předchozím letům řada aktivit a změn.  

EkoInkubátor se zapojil do úzké spolupráce s Katedrou environmentálních studií FSS, MU do přípravy 

Ekofilmu 2018 a realizace doprovodných aktivit festivalu.  

Významnou aktivitu také představovala intenzivní příprava projektu Symbios - sdílené bydlení mladých 

dospělých odcházejících z dětského domova/náhradní rodinné péče a studentů VŠ v Brně.  

Obě aktivity vyžadovaly zlepšení organizačního a finančního nastavení procesů v organizaci. 

Výroční zpráva představuje jednotlivé činnosti zapsaného ústavu, které proběhly v roce 2018, podrobněji a 

věříme, že přinese ucelenou představu o současném stavu a fungování organizace. 

 

 

 

 

Bohuslav Binka 

ředitel EkoInkubátor, z. ú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva 2018                                                            EkoInkubátor, z. ú. 

4 
 

2. Představení organizace 

2.1. Základní informace 

 

Jméno organizace               EkoInkubátor, z.ú. 

IČO                                         27056074 

Sídlo organizace                  Zámecká 91/31, 664 41, Troubsko 

Datum vzniku organizace  22. února 2007 

Právní forma                        zapsaný ústav 

Kontakt                                 Bohuslav Binka           

                                                binka@fss.muni.cz; binka@symbiosbrno.cz   

Registrace                             Společnost je zapsaná v rejstříku ústavů pod spisovou značkou U 137 vedená u 

Krajského  soudu v Brně 
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2.2. Řízení a správa organizace 

 

Zakladatel 

Bohuslav Binka 

 

Správní rada 

David Oplatek 

Radoslav Škapa 

Radim Šíp 

 

Statutární orgán 

Bohuslav Binka - ředitel ústavu 

 

Účetní 

Jitka Mikulová 
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2.3. Spolupráce s dalšími organizacemi 

 

Dětský domov Dagmar - spolupráce na projektu Symbios, odborné konzultace, představení projektu 

Dětský domov Hodonín - spolupráce na projektu Symbios, odborné konzultace, představení projektu 

Janus, z. s. - spolupráce na projektu Symbios, odborné konzultace 

Katedra environmentálních studií FSS MU - spolupráce na filmovém festivalu Ekofilm 2018 a 

projektu Symbios 

Katedra sociální pedagogiky PedF MU - spolupráce na projektu Symbios 
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Key Promotion, s. r. o. - spolupráce na filmovém festivalu Ekofilm 2018 

Kurátoři města Brna - spolupráce na projektu Symbios, odborné konzultace 

MČ Brno - střed - spolupráce na projektu Symbios,  

Mimo domov, o.s. - spolupráce na projektu Symbios, výjezdy do dětských domovů 

Nadace Partnerství - spolupráce na filmovém festivalu Ekofilm 2018 
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3. Činnost organizace v roce 2018 

 

Činnost EkoInkubátoru zapsaného ústavu se soustřeďovala do dvou hlavních oblastí: 

 Spolupráce se středními a základními školami v oblasti environmentálního vzdělávání 

prostřednictvím doprovodného programu k festivalu Ekofilm. 

 Příprava a realizace projektu Symbios - sdílené bydlení mladých lidí odcházejících z dětského 

domova/náhradní rodinné péče a studentů VŠ. 

 

 

 

 

 

V tomto případě se jednalo o dvě tematicky i organizačně oddělené aktivity. Tyto činnosti spadají do výčtu 

účelu a předmětů ústavu, jak je upravuje zakládací listina. 

 

 

 

 

 

 

 

Ekofilm 2018  

projekt 
Symbios 

EkoInkubátor, z. ú. 
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3.1. Ekofilm 2018 

 

 

Na doprovodném programu k festivalu EKOFILM 2018 se EkoInkubátor podílel realizací následujících 

aktivit: 

1. Sérií přednášek pro středoškolské studenty na téma voda v krajině, 

2. Doprovodným programem na Masarykově univerzitě pro širokou veřejnost 

3. Doprovodný program na náměstí Svobody (Ekodóm) 

4. Série promítání vítězných filmů Ekofilmu 2018 pro střední a základní školy. 

 

1. Série přednášek pro studenty SŠ proběhla na gymnáziích Vídeňská, Cyrilometodějském a 

Biskupském v Brně. Přednášky byly popularizačního charakteru. Akce se zúčastnilo celkem 13 tříd 

z těchto gymnázií. Přednášejícími byli doktorští studenti Katedry environmentálních studií. 

 

2. Doprovodný program na MU proběhl formou: 

 Fotografického workshopu – fotíme přírodu; 

 Přednáškou izraelské filmařky a odbornice na téma voda Yael Perlov; 

 Představením velkého reprezentativního výzkumu týmu Jana Krajhanzla na téma česká 

veřejnost a problémy životního prostředí. 

 

3. Doprovodný program na náměstí Svobody 

 Program pro studenty ZŠ a SŠ v Ekodómu 

 Workshopy Čaje z bylin města Brna 

 

4. Série promítání vítězných filmů proběhla na 8 základních školách v Brně a okolí a dále 4 promítání 

na SŠ. Po promítání filmů proběhla následně diskuze s odborníky Katedry environmentálních studií 

na danou problematiku. 

Tyto aktivity byly podpořeny z grantu Jihomoravského kraje a to z 80 % celkového rozpočtu projektu 

„Ekofilm – doprovodný a vzdělávací program. 20 % bylo hrazeno formou spoluúčasti. 
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3.2. Symbios - sdílené bydlení Brno 

 

Symbios představuje sdílené bydlení mladých dospělých odcházejících z dětského domova/náhradní 

rodinné péče a studentů vysokých škol v Brně. V České republice doposud podobný projekt sdíleného 

bydlení nenajdeme. V jeho počáteční fázi chceme ověřit, zda se v českých podmínkách jedná o funkční 

nástroj pro řešení situace mladých dospělých odcházejících z dětských domovů a zda je možné model 

spolubydlení využít i v jiných městech. Projekt se inspiruje myšlenkou úspěšně fungujícího projektu 

Vinzirast Mittedrin ve Vídni, kde ve sdílených bytech 2+1 bydlí vysokoškolští studenti a lidé bez domova. 

V průběhu roku 2018 připravil dobrovolnický tým několik grantových žádostí a žádostí o finanční podporu 

projektu Symbios. Zároveň se připravoval na zahájení realizace projektu v rámci schválené žádosti o dotaci 

z Operačního programu Zaměstnanost (OP Zaměstnanost).  

Ve spolupráci s dobrovolníky prostřednictvím portálu umseumtam.cz vznikly webové stránky projektu 

https://www.symbiosbrno.cz/. 

Z připravovaných grantových žádostí uspěly a projekt finančně podpořily: 

Nadace Jistota Komerční banky (dlouhodobý, tříletý projekt) s datem zahájení realizace v roce 2019. 

Obsahem projektu je realizace návštěv v dětských domov, realizace adaptačního pobytu pro spolubydlící, 

realizace workshopů/vzdělávacích aktivit pro mladé dospělé z DD a studenty a drobné vybavení pro práci 

se spolubydlícími (kancelářské potřeby, výtvarné potřeby, flipchart, apod.) Podpis smlouvy a obdržení 

finančních prostředků proběhne začátkem roku 2019. 

Nadace AVAST (roční projekt) - realizace projektu započala v roce 2018 a výše finanční podpory 

představuje celkem 77 200,00 Kč. Obsahem projektu je příprava informačních videí a dalšího grafického 

obsahu pro mladé dospělé, studenty a širší veřejnost, aby se o projektu dozvěděla a dále návštěvy dětských 

domovů.  

V listopadu a prosinci 2018 probíhaly ve spolupráci s občanským sdružením Mimo domov první návštěvy 

dětských domovů, byla připravena interaktivní hra “Zabydli se v Brně”, která mladým lidem představovala 

myšlenku projektu a přiblížila jim výhody a nevýhody společného sdílení bytu. Během návštěvy domovů 

měli mladí lidé možnost se osobně setkat s realizátory projektu. 

Realizace aktivit podpořených z OP Zaměstnanost byla oficiálně zahájena k 1.12.2018, tak jak je popisuje 

schválená žádost o dotaci. Se začátkem realizace projektu se postupně utváří a spolupracuje tým složený z 

vedoucího projektu, odborného garantu, mentorů, administrativních/projektových pracovníků a účetní. 

Projekt bude pokračovat po celý rok 2019 a termín ukončení realizace aktivit podpořených z operačního 

programu je naplánován na květen 2020. 

 

 

 

https://umsemumtam.cz/
https://www.symbiosbrno.cz/
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4. Finance a účetnictví 

4.1. Přijaté dotace 

 

Poskytovatel dotace Částka v Kč Účel 

Jihomoravský kraj 74 472 Kč Ekofilm 

MPSV - dotace na r. 

2018/2020 - část na r. 

2018 

53 533,00 

Kč 

Symbios – sdílené bydlení 

Brno 

 

4.2. Přijaté dary 

 

Dárce Částka 

v Kč 

Účel 

Nadační fond AVAST 77 200 

Kč 

Symbios – sdílené bydlení Brno 

Key promotion s. r. 

o.  

23 130 

Kč 

Podpora projektu Ekofilm 

Jakub Svoboda 21 000 

Kč 

Podpora činnosti EkoInkubátor, z.ú. 

 

4.3. Počet zaměstnanců 

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců za 12 měsíců (rok 2018) – počet zaměstnanců 1. 

 

4.4. Výkaz zisku a ztrát 2018; Rozvaha 2018 

 

Na následujících stranách. 



00033Prodaný materiál  26.

00032Prodané cenné papíry a podíly  25.

00031Prodaný dlouhodobý majetek  24.

00030Odpisy dlouhodobého majetku  23.

00029
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položekVI.

30328Jiné ostatní náklady  22.

00027Manka a škody  21.

00026Dary  20.

00025Kursové ztráty  19.

00024Nákladové úroky  18.

00023Odpis nedobytné pohledávky  17.

00022Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále  16.

30321Ostatní nákladyV.

00020Daně a poplatky  15.

00019Daně a poplatkyIV.

00018Ostatní sociální náklady  14.

00017Zákonné sociální náklady  13.

00016Ostatní sociální pojištění  12.

1101115Zákonné sociální pojištění  11.

101010114Mzdové náklady  10.

112011213Osobní nákladyIII.

00012Aktivace dlouhodobého majetku   9.

00011Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb   8.

00010Změna stavu zásob vlastní činnosti   7.

00009Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceII.

6006008Ostatní služby   6.

00007Náklady na reprezentaci   5.

20206Náklady na cestovné   4.

00005Opravy a udržování   3.

00004Prodané zboží   2.

60603Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek   1.

6806802Spotřebované nákupy a nakupované službyI.

183018301NákladyA.

865

celkemhospodářskáhlavní
Činnosti

Číslo
řádkuN á k l a d y

.......................................................

.......................................................
664 41
.......................................................
Troubsko
.......................................................
Zámecká 31

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................
EkoInkubátor, z. ú.

Název, sídlo, právní forma a předmět

činnosti účetní jednotky

27056074
IČ

(v celých tisících Kč)

.........................................................................

31.12.2018sestavený k
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002

Sb. ve znění pozdějších předpisů



183018339Náklady celkem

00038Daň z příjmů  29.

00037Daň z příjmůVIII.

00036
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi

organizačními složkami
  28.

00035Poskytnuté příspěvkyVII.

00034Tvorba a použití rezerv a opravných položek  27.

865

celkemhospodářskáhlavní
ČinnostiČíslo

řádkuN á k l a d y



Pozn.

zapsaný ústav  

 

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam

15.03.2019  

 

Sestaveno dne:

00063Výsledek hospodaření po zdaněníD.

00062Výsledek hospodaření před zdaněnímC.

183018361Výnosy celkem

00060Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  15.

00059Výnosy z krátkodobého finančního majetku  14.

00058Tržby z prodeje materiálu  13.

00057Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  12.

00056Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  11.

00055Tržby z prodeje majetkuV.

00054Jiné ostatní výnosy  10.

5405453Zúčtování fondů   9.

00052Kursové zisky   8.

00051Výnosové úroky   7.

00050Platby za odepsané pohledávky   6.

00049Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále   5.

5405448Ostatní výnosyIV.

00047Tržby za vlastní výkony a za zbožíIII.

00046Přijaté členské příspěvky   4.

00045Přijaté příspěvky (dary)   3.

00044Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami   2.

00043Přijaté příspěvkyII.

129012942Provozní dotace   1.

129012941Provozní dotaceI.

183018340VýnosyB.

865

celkemhospodářskáhlavní
ČinnostiČíslo

řádkuV ý n o s y



00034Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   5.

00033Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   4.

00032Oprávky k ocenitelným právům   3.

00031Oprávky k softwaru   2.

00030Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   1.

00029Oprávky k dlouhodobému  majetku celkem ř. 30 až 40IV.

00027Ostatní dlouhodobý finanční majetek   6.

00026Ostatní dlouhodobé zápůjčky   5.

00025Zápůjčky organizačním složkám   4.

00024Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   3.

00023Podíly - podstatný vliv   2.

00022Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   1.

00021Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 22 až 27III.

00020Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  10.

00019Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   9.

00018Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   8.

00017Drobný dlouhodobý hmotný majetek   7.

00016Dospělá zvířata a jejich skupiny   6.

00015Pěstitelské celky trvalých porostů   5.

00014Hmotné movité věci a jejich soubory   4.

00013Stavby   3.

00012Umělecká díla, předměty a sbírky   2.

00011Pozemky   1.

00010Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11až20II.

00009Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek   7.

00008Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   6.

00007Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   5.

00006Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   4.

00005Ocenitelná práva   3.

00004Software   2.

00003Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   1.

00002Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až 9I.

00001A. Dlouhodobý majetek celkem    ř. 2+10+21+29

21

Stav k poslednímu dni
účetního období

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíČíslo

řádkuA K T I V A

.......................................................

.......................................................
664 41
.......................................................
Troubsko
.......................................................
Zámecká 31

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................
EkoInkubátor, z. ú.

Název, sídlo, právní forma a předmět

činnosti účetní jednotky

27056074
IČ

(v celých tisících Kč)

.........................................................................

31.12.2018sestavená k
v plném rozsahu

Rozvaha (bilance)

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002

Sb. ve znění pozdějších předpisů



00077Dlužné cenné papíry k obchodování   5.

00076Majetkové cenné papíry k obchodování   4.

6720075Peněžní prostředky na účtech   3.

00074Ceniny   2.

4435073Peněžní prostředky v pokladně   1.

71635072Krátkodobý finanční majetek celkem  ř.73 až 80III.

00071Opravná položka k pohledávkám  19.

540070Dohadné účty aktivní  18.

00069Jiné pohledávky  17.

00068Pohledávky z vydaných dluhopisů  16.

00067Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí  15.

00066Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti  14.

00065
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních

samosprávných celků  13.

00064Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem  12.

00063Ostatní daně a poplatky  11.

00062Daň z přidané hodnoty  10.

00061Ostatní přímé daně   9.

00060Daň z příjmu   8.

00059
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného

zdravotního pojištění
   7.

00058Pohledávky za zaměstnanci   6.

00057Ostatní pohledávky   5.

00056Poskytnuté provozní zálohy   4.

00055Pohledávky za eskontované CP   3.

00054Směnky k inkasu   2.

00053Odběratelé   1.

540052Pohledávky celkem             ř. 53 až 71II.

00051Poskytnuté zálohy na zásoby   9.

00050Zboží na cestě   8.

00049Zboží na skladě a v prodejnách   7.

00048Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   6.

00047Výrobky   5.

00046Polotovary vlastní výroby   4.

00045Nedokončená výroba   3.

00044Materiál na cestě   2.

00043Materiál na skladě   1.

00042Zásoby celkem                  ř. 43 až 51I.

77035041B. Krátkodobý majetek celkem ř. 42+52+72+81

00040Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku  11.

00039Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku  10.

00038Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   9.

00037Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   8.

00036
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných

movitých věcí
   7.

00035Oprávky ke stavbám   6.
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77035085Aktiva celkem                      ř. 1+41

00083Příjmy příštích období   2.

00082Náklady příštích období   1.

00081Jiná aktiva celkem             ř. 82 až 83IV.

00080Peníze na cestě   7.

00078Ostatní cenné papíry   6.
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00130Jiná pasiva celkem           ř. 131 až 132IV.

00129Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  23.

00128Dohadné účty pasivní  22.

00127Vlastní dluhopisy  21.

00126Vydané krátkodobé dluhopisy  20.

00125Eskontní úvěry  19.

00124Krátkodobé úvěry  18.

00123Jiné závazky  17.

00122Závazky z pevných termínovaných operací a opcí  16.

00121Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti  15.

00120Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů  14.

40119Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků  13.

00118Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu  12.

00117Ostatní daně a poplatky  11.

00116Daň z přidané hodnoty  10.

90115Ostatní přímé daně   9.

00114Daň z příjmu   8.

150113
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního

pojištění
   7.

00112Ostatní závazky vůči zaměstnancům   6.

270111Zaměstnanci   5.

00110Ostatní závazky   4.

6000109Přijaté zálohy   3.

00108Směnky k úhradě   2.

120107Dodavatelé   1.

6670106Krátkodobé závazky celkem   ř. 107 až 129III.

00105Ostatní dlouhodobé závazky   7.

00104Dohadné účty pasivní   6.

00103Dlouhodobé směnky k úhradě   5.

00102Přijaté dlouhodobé zálohy   4.

00101Závazky z pronájmu   3.

00100Vydané dluhopisy   2.

00099Dlouhodobé úvěry   1.

00098Dlouhodobé závazky celkem     ř. 99 až 105II.

00097Rezervy   1.

00096Rezervy celkem                       ř. 97I.

6670095B. Cizí zdroje celkem        ř. 96+98+106+130

00094Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   3.

0-38093Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   2.

00092Účet výsledku hospodaření   1.

0-38091Výsledek hospodaření celkem    ř. 92 až 94II.

00090Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   3.

670089Fondy   2.

3673088Vlastní jmění   1.

10373087Jmění celkem                   ř. 88 až 90I.

10335086A Vlastní zdroje celkem             ř. 87+91

43

Stav k poslednímu dni
účetního období

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíČíslo

řádkuP A S I V A



Pozn.

zapsaný ústav  

 

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam

15.03.2019  

 

Sestaveno dne:

77035134Pasiva celkem

00132Výnosy příštích období   2.

00131Výdaje příštích období   1.
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