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Rok 2020 jsme načaly s velkým očekáváním. Spustily jsme projekt Hra o
klima, najaly první zaměstnance, těšily se na 10.ročník festivalu Země na talíři
a měly předjednaných mnoho školení. Jak se ale říká, chceš-li Boha
rozesmát, sděl mu své plány.

Na konci ledna jsme se ještě osobně v Budapešti účastnily úvodní schůzky
konsorcia projektu Game on! v češtině chytlavě nazvaného Hra o klima, který
cílí hlavně na mládež a hravou formou komunikuje problematiku
klimatických změn, ohrožení biodiverzity a klimatickou spravedlnost. Na jaro
jsme naplánovaly velké množství aktivit po celé republice, ale nakonec jsme
nestihly uskutečnit ani jednu, než přišla první vlna omezení z důvodu
pandemie COVID-19. Přesunuly jsme tedy všechny akce na léto a podzim a
vrhly se do detailních příprav. Prázdninové měsíce nám umožnily uskutečnit
několik menších akcí a promítání festivalu Země na talíři v Praze, Olomouci
a Opavě. Spustily jsme náborovou kampaň mladých ambasadorů –
dobrovolníků projektu Hra o klima, a také nové webové stránky. Na začátku
podzimu jsme pak ještě uvedly nový film Stíny nad kávou s pestrým
doprovodným programem v olomoucké Pevnosti poznání a pak už se
definitivně přesunuly do světa onlinu, kde připravujeme a vyčkáváme
s napětím, zda rok 2021 bude k našemu typu aktivit přívětivější.

S obdivem jsem pozorovala celý náš tým, jak fantasticky spolupracuje, každá
jedna ze svého domova přes celou Českou republiku, a to dokonce i v situaci,
kdy se některé členky osobně vůbec neznají. Touha společně táhnout za
jeden provaz v klimatickém boji nás opravdu stmelila, a to nejen uvnitř Na
mysli, ale i s dalšími organizacemi, s kterými jsme v kontaktu hlavně díky
členství v Klimatické koalici, která posunula celé hnutí, nás i náš projekt opět
o notný kus kupředu. V oblasti spolupráce jsme i díky subgrantové části
projektu Hra o klima připravily půdu pro úzkou spolupráci v roce 2021 s
Hnutím DUHA, festivalem Prague Pride a vzdělávacím centrem TEREZA.

Slovo ředitelky a shrnutí
roku 2020
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Viktorie Tenzerová
ředitelka

Na sklonku roku jsme se také věnovaly organizačním změnám, změnily sídlo
a spolu se mnou se ústav Na mysli přestěhoval do malé obce Malotice na
Kolínsku. Ve správní radě vystřídal Martina Petr. Martinovi tímto děkujeme
nejen za naši první adresu, ale i za odvedenou práci a Petrovi za přijetí této
výzvy. V děkování bych chtěla pokračovat i všem našim milým exkolegům z
Glopolisu, spřízněným duším z klimatických i akademických kruhů, jakož i
všem, kteří nás podpořili a zapojili se osobně či virtuálně do našich akcí a
kampaní. Ode mě osobně pak největší dík patří Lindě, Ondrovi, Markétě,
Julianě, Stáně, Verče, Martině, Lucce a Kláře za obrovskou podporu, které se
mi od vás v minulém roce dostalo vrchovatě a za pomoc táhnout tu naši
klimatickou kárku českou kotlinou dál.
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1 stěhování 2 granty 3 festivaly

4 členové správní rady 5 nových

festivalových filmů 6 online kanálů

7 zaměstnanců

Zaměstnanci: Markéta, Viktorie,
Lucie, Juliana, Stáňa, Martina, Verča

Správní rada: Linda, Martin, Ondřej,
Petr

Rok v číslech
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Video Fairtrade

Co se povedlo

4

https://www.facebook.com/225916474201889/videos/2829688417282737
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Evropská komise

Dotace hl.m. Praha

Soukromé zdroje

Ostatní finanční zdroje

Mzdové náklady

Nakoupené služby

Spotřební materiál

Cestovní náklady

Ostatní náklady

Výnosy

0,9%

4,9%
3,0%

38,1%
4,0%

0,5% 0,8%

56,6%

Náklady

91,2%

Celkové výnosy: 2 351 289 Kč

Celkové náklady: 2 073 610 Kč

Výsledek hospodaření: 277 679 Kč

Finanční souhrn
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Rok Velká část aktivit Na mysli se odehrává i v prostředí, kde se téměř všichni
z nás pohybujeme jako ryby ve vodě – na sociálních sítích. Jsme aktivní na 3
platformách – Facebooku, Instagramu a LinkedInu, přičemž spravujeme dva
Facebookové účty - Na myslí a poté festivalový, tedy Země na talíři – Hra o
klima, kde se především věnujeme činnosti v rámci projektu Hra o klima! Na
tahu před změnou klimatu. Na Instagramu spravujeme taktéž dva účty –
festivalový, respektive projektový, Země na talíři – Hra o klima, a druhý účet,
založený speciálně pro propagaci činnosti naší skupiny skvělých Young
Ambassadors projektu Hra o klima.

A jak si na nich vedeme v řeči čísel? Na konci roku 2020 jsme na Facebooku
měly celkem 2691 sledujících, na Instagramu jich bylo přibližně 600, přičemž
jsme vyprodukovaly na Facebooku celkem 275 příspěvků a 94 na
Instagramu.

Na sítích jsme se kromě sdílení festivalových příspěvků a informací ze světa
environmentálního a klimatického hnutí zapojily do virtuálních kampaní,
které nám dávaly smysl v kontextu nejen klimatické krize. Vyjádřily jsme
důrazný nesouhlas s revizí Společné zemědělské politiky EU, s výstavbou
kanálu D-O-L rovnající se ekologické katastrofě a s pozdním koncem uhlí
České republiky. Náš hlas zazněl i v kontextu Mezinárodního dne lidských
práv a Mezinárodního dne migrantů.

Uplynulý rok se také rozjely webové stránky projektu Hra o kllima! Na tahu
před změnou klimatu. První výkop s textem o Sněžce a dopadech (nejen)
koronavirového turismu na českou přírodu měla na svědomí naše Juliana.
Teď už se především sekce Blog plní dalšími skvělými příspěvky od našich
mladých ambasadorů. Zásadním redesignem prošel i web Na mysli a
festivalu Země na talíři. Spolu s tím vznikla zcela nová sekce zasvěcená
projektu Hra o klima s titulní fotografií z české stávky studentů z hnutí
Fridays for Future.

Na myslí digitální život

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEjKMX2smhcvgAAAXrjKMm4gGEKGXHfuqN3jIdCb0wezsBukkE2J-k8DajFoLYRv-1KrHGMVLsgKkpj9rw8opVIxYJYcYOMGevPLvHpfQprCA3PvRXCrdS3yuOuw93xPg1yZRE=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fcz.linkedin.com%2Fcompany%2Fna-mysli
https://www.facebook.com/ustavnamysli
https://www.facebook.com/zemenataliri
https://www.instagram.com/zemenataliri/
https://www.instagram.com/youngambassadors_cz/
https://climategame.eu/cz/index.php
http://www.namysli.com
https://namysli.com/zeme-na-taliri/
https://namysli.com/hra-o-klima/
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Kromě příspěvků z pera (čti klávesnice) a tužky (čti grafický tablet) jsme se
pustily do audiovizuální tvorby. Výstupem byla série krátkých videí
“Děkujeme” jakožto vyvažovacího prvku v rámci projektu “Hra o klima”, který
se zprvu může zdát až příliš orientovaný na jedince a jejich proaktivitu. V této
sérii jsme se tak odklonily od narativu tlaku na jedince a nedostatečnosti
individuálních aktivit, který se často v environmentálním hnutí propaguje,
zatímco narativ důležitosti systematických plošných změn explicitně zaznívá
prozatím hlavně v aktivistických kruzích. V tomto kontextu jsme se
soustředily na vyslání signálu velkého DÍKY za jakkoliv drobné či velké osobní
kroky k udržitelnějšímu životnímu stylu, které jsou dozajista potřeba pro
změnu společenské nálady a hodnot, avšak opravdovou změnu směřování
klimatické krize samy o sobě nevyvolají. Na sérii “Děkujeme” navazovala už
kratší série 3 videí “Podporujeme”, ve kterých jsme vyjádřily podporu
aktivismu různých forem, zahradničení a aktivitám k záchraně biodiverzity.
Dále jsme společně s Fair Trade Česko a Slovensko připravily video s
tématikou férového odměňování a obchodu v rámci kávového průmyslu v
kontextu klimatické změny.
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Jedním z pilířů projektu Hra o Klima! Na tahu před změnou klimatu je
spolupráce s mladými ambasadory a ambasadorkami (YA). V létě 2020 byla
zahájena náborová kampaň s cílem vybrat mezi uchazeči 10 mladých lidí,
kteří jsou aktivní v nejrůznějších mládežnických sítích, mají zájem řešit
problematiku změny klimatu a zapojit se do projektu. Vzhledem k velkému
zájmu jsme nakonec na podzim 2020 vybraly celkem 15 mladých
ambasadorů a ambasadorek ve věkové škále od 15 do 26 let pokrývajících
většinu regionů České republiky.

S ohledem na probíhající omezení z důvodu pandemie koronaviru se
veškerá setkání s YA konala online. Ambasadoři a ambasadorky se začátkem
listopadu 2020 rovnou zapojili do akce DATschool, organizovanou mladými
žurnalisty a nezávislým zpravodajským kanálem Voxpot, kterou jsme v rámci
projektu podpořily. Spoluorganizovaly jsme panelový blok zaměřený na
proměny pokrytí změny klimatu v českém mediálním prostředí.

Young Ambassadors
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Anna Tabášková (23) studentka
Environmentálních studií na
MU v Brně
“Do budoucna bych svým
působením ráda šířila informace
a motivovala veřejnou diskuzi v
oblasti životního prostředí.
Jedině skrz vzájemné pochopení
můžeme totiž najít řešení, která
jsou dostupná a přijatelná pro
každého. Ráda bych vytvořila
podcast, případně platformu pro
videoeseje, rozhovory a návody s
tematikou životního prostředí a
aktuálního dění.

Markéta Žalio (17) studentka dvojjazyčného gymnázia v Olomouci
“Na svých cestách si vždycky dobře uvědomuju výjimečnosti a krásy nejen naší země,
ale celé planety, a beru za svou zodpovědnost ji chránit a udržet ji takovou i pro další
generace. Díky tomu jsem se začala zapojovat jako dobrovolník do různých aktivit a
snažila jsem se něčím přispívat. Na úžasné přednášce Youth speak fóra jsem se
setkala právě s touto organizací a díky tomu jsem teď tady, připravená na velké věci.”

Michal Soldán (17) student
dvojjazyčného gymnázia v Olomouci
“O Young Ambassadors jsem se
dozvěděl na Youth speak foru a přišlo mi
to jako velmi zajímavá příležitost
propojit podobně smýšlející mladé lidi a
sdílet mezi nimi to, co je opravdu
důležité. V rámci YA bych strašně rád
vytvořil stránku, kde by byly publikovány
veganské tipy, triky a recepty a všiml
jsem si, že v tom nebudu sám.”

Veronika Jirušová (19)
studentka anglické
filologie a uměnovědných
studií na Univerzitě
Palackého v Olomouci
“Přidala jsem se do tohoto
projektu, protože bych ráda
přiblížila nejrůznější
problémy lidem, kteří si to
běžně jen tak nevyhledávají
a kteří mnohdy ani neví, že
nějaké takové problémy
vůbec existují.”

Lucka Uxová (16) studentka
Obchodní akademie v Plzni
“Od listopadu 2020 jsem členkou
Fridays for Future, kde jsem se
právě dozvěděla o možnosti
přidat se k Young Ambassadors.
Ráda chodím do přírody, proto
bych byla ráda kdyby nám ještě
chvíli vydržela.”

Petr Švanda (19), student Ochrany
životního prostředí na UK
“Těším se na to, co tu spolu dokážeme.”
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Kromě již zmíněného Voxpotu jsme v roce 2020 navázaly či upevňovaly již
zavedenou spolupráci s dalšími organizacemi a projekty. Vzhledem k tomu,
že náš DEAR projekt je zaměřený na osvětu a komunikaci změny klimatu,
považujeme za zcela zásadní milník pro Na mysli přijetí a následnou
intenzivní spolupráci v rámci zastřešující platformy Klimatické koalice, která
sdružuje desítky členských i přidružených organizací a sítí aktivních v
českém klimatickém hnutí. Účastnily jsme se pravidelných členských schůzí,
společných akcí, webinářů a setkávání tzv. Klimaakce, které kvůli probíhající
pandemii probíhala online.

V létě 2020 proběhla výzva k podávání projektů v rámci subgrantingové
podpory pro další české organizace. Výběrová komise na základě kvality
předložených projektů vybrala tři organizace, s nimiž byla podepsána
subgrantová smlouva. Jednalo se o Hnutí DUHA, vzdělávací organizaci
Tereza a festival Prague Pride. Přestože příprava na projektech u většiny z
nich započala již na sklonku roku 2020, většina aktivit a samotná realizace
probíhá v roce 2021.

Jak už bylo několikrát zmíněno, velkou čáru přes rozpočet a naše plány v
roce 2020 udělala pandemie koronaviru. Kvůli vládním omezením byla
zrušena či přesunuta velká většina akcí, na kterých jsme se měly podílet. Na
jaře to byla, kromě zrušeného festivalového promítání v Litoměřicích, také
mládežnická akce sítě AIESEC, která se nakonec realizovala na podzim 2020
online a kde Na mysli reprezentovala Viktorie Tenzerová v panelu firem a
organizací zaměřených na udržitelnost.

V létě během rozvolnění jsme s velkým potěšením spolu s Akademií věd
zvládly uspořádat letní edici festivalu Země na talíři v Olomouci. Akce se
konala v Pevnosti poznání, a kromě promítání byl na programu i populární

Akce & spolupráce s dalšími
organizacemi
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workshop výroby domácí kosmetiky, který sklidil velké nadšení, udržitelný
kvíz o ceny a debata po filmu na téma městského zahradničení. Z Olomouce
jsme se přesunuly do Opavy a tamní letní festival Země na talíři nabídl
kromě promítání i workshop na výrobu pítek pro ptáky a zajímavou debatu
v místní komunitní zahradě se zástupkyněmi festivalu, místní samosprávy a
komunity, členek Food Not Bombs a také INCIENu a Zachraň jídlo. Vše jsme
zakončily společným pohoštěním v zahradě.

V září pak proběhla podzimní edice festivalu, opět v olomoucké Pevnosti
poznání, tentokrát zaměřená na fairtrade kávu - s promítáním filmu Stíny
nad kávou a tematicky laděným kávovým workshopem. V panelu k debatě
po filmu jsme měli tentokrát spolu s dr. Barborou Duží z Ústavu geoniky AV
ČR také zahraničního hosta, prof. Davida Fanfaniho z Univerzity Florencie,
který mluvil o Toskánské potravinové iniciativě.

Na podzim jsme se měly v Praze podílet na několika akcích, které se nakonec
z důvodu další vlny pandemie nemohly uskutečnit. Byl to mezigenerační
festival Bzukot, festival Demokracie v rámci Fóra 2000 a Týdenní SWAP v
Holešovické tržnici.

Stejně tak byl odložený jubilejní desátý ročník festivalu Země na talíři, který
se měl uskutečnit v listopadu v kině Aero. Jedinou akcí, kterou jsme tak
uspořádaly v Praze, byla zajímavá debata na téma udržitelnosti při přípravě
jídla s Ivou Jakešovou z Bistra 8, která proběhla na začátku léta v Hyperaktiv
Studios na Výtoni.
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Projekt “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu” je iniciativa společenství
deseti partnerských organizací z osmi zemí střední a východní Evropy (Bg,
Cz, De, Hu, Lt, Lv, Ro, Sk), který má aktivizovat mladé lidi po celém světě a
umožnit jim reagovat na zásadní hrozby, které změna klimatu představuje
pro budoucnost lidstva. Mezinárodní konsorcium oslovuje mladé lidi s cílem
prosadit nezbytné změny, které před nás změna klimatu staví.

Projekt se snaží probudit energii nejen v naší části Evropy, ale i po celém
světě, a to pomocí tzv. gamifikace, kdy řešení problémů hledá pomocí hry.
Tímto přístupem projekt postihuje tři základní oblasti: zachování
biodiverzity, adaptaci a zmírnění dopadů a klimatickou spravedlnost.
Díky projektu si mladí lidé uvědomí výzvy, kterým společnost a planetární
ekosystémy čelí v souvislosti s klimatickou změnou, budou lépe chápat
souvislosti a dopady na životy obyvatel, na ekosystémy v Evropě a v zemích
globálního Jihu a budou se více a aktivněji podílet na řešeních ke zmírnění
změn klimatu v souladu s naplňováním Agendy 2030 a Cíli udržitelného
rozvoje.

V prvním roce projektu bylo prostřednictvím sociálních sítí osloveno celkem
4 284 597 lidí.

Spolupráce s mladými ambasadory, novináři a influencery v roce 2020 byla
úspěšná, celkem se do projektu zapojilo 158 ambasadorek a ambasadorů,
bylo vytvořeno 41 videí, do propagace se zapojilo 37 influencerů. Napřímo
bylo osloveno 276 novinářů a novinářek, bylo vydáno 67 článků. Zmínky o
projektu se vyskytly ve 106 článcích, televizních reportážích, rádiových
rozhovorech a tištěných publikacích. Tyto výstupy zaznamenalo odhadem
cca 4 miliony lidí. Navzdory opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru se
uskutečnilo 32 veřejných akcí, jichž se zúčastnilo 4 016 lidí a do nichž se
zapojilo 25 dobrovolníků a dobrovolnic.

Konsorcium Game on!
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)

1. Pozemky

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

3. Stavby

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.6.)

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2. Podíly - podstatný vliv

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4. Zápůjčky organizačním složkám

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2020

Název a sídlo účetní jednotky

IČO

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Na mysli, z.u.´

Malotice 106
MALOTICE

0 7 8 1 1 7 0 5 28163

0 111
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 127
0 0
0 0
0 0
0 47
0 0
0 0
0 0
0 0
0 80
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a b 1 2

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.)

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

2. Oprávky k softwaru

3. Oprávky k ocenitelným právům

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

6. Oprávky ke stavbám

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných
movitých věcí

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

B. Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

B. I. Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)

1. Materiál na skladě

2. Materiál na cestě

3. Nedokončená výroba

4. Polotovary vlastní výroby

5. Výrobky

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

7. Zboží na skladě a v prodejnách

8. Zboží na cestě

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II. Pohledávky celkem (součet B.II.1. až B.II.19.)

1. Odběratelé

2. Směnky k inkasu

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

4. Poskytnuté provozní zálohy

5. Ostatní pohledávky

6. Pohledávky za zaměstnanci

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění

8. Daň z příjmů

9. Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty

IC:ˇ 07811705

0 -16
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -16
0 0
0 0
0 0
0 0

10 761 8 913
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

9 264 8 201
0 16
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a b 1 2

11. Ostatní daně a poplatky

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních
samosprávných celků

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

17. Jiné pohledávky

18. Dohadné účty aktivní

19. Opravná položka k pohledávkám

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.III.1. až B.III.7.)

1. Peněžní prostředky v pokladně

2. Ceniny

3. Peněžní prostředky na účtech

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

6. Ostatní cenné papíry

7. Peníze na cestě

B. IV. Jiná aktiva celkem (součet. B.IV.1. až B.IV.2.)

1. Náklady příštích období

2. Příjmy příštích období

AKTIVA CELKEM (A. + B.)

IC:ˇ 07811705

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

9 264 7 785
0 400
0 0

1 497 712
0 0
0 0

1 497 711
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0

10 761 9 024
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a b 3 4

A. Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)

A. I. Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)

1. Vlastní jmění

2. Fondy

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A. II. Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)

1. Účet výsledku hospodaření

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B. Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

B. I. Rezervy celkem (B.I.1.)

1. Rezervy

B. II. Dlouhodobé závazky celkem (součet B.II.1. až B.II.7.)

1. Dlouhodobé úvěry

2. Vydané dluhopisy

3. Závazky z pronájmu

4. Přĳaté dlouhodobé zálohy

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

6. Dohadné účty pasivní

7. Ostatní dlouhodobé závazky

B. III. Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)

1. Dodavatelé

2. Směnky k úhradě

3. Přĳaté zálohy

4. Ostatní závazky

5. Zaměstnanci

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění

8. Daň z příjmů

9. Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty

11. Ostatní daně a poplatky

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

IC:ˇ 07811705

7 284
0 0
0 0
0 0
0 0
7 284
7 277
0 0
0 7

10 754 8 740
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

10 751 8 740
0 4
0 0
0 0
0 0
0 77
0 0
0 44
0 0
0 9
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a b 3 4

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

17. Jiné závazky

18. Krátkodobé úvěry

19. Eskontní úvěry

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

21. Vlastní dluhopisy

22. Dohadné účty pasivní

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

B. IV. Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.2.)

1. Výdaje příštích období

2. Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM (A. + B.)

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

tel.: linka:

IC:ˇ 07811705

0 0
0 0

10 751 8 606
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3 0
3 0
0 0

10 761 9 024

28.5.2021

USTAV´ Tenzerová

Environmentalní vzdelavaní´ ˇ ´ ´ Tenzerová
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Označení NÁKLADY Činnost

a b hlavní
1

hospodářská
2

celkem
3

A.I. Spotřebované nákupy a nakupovanéslužby
(součetA.I.1. ažA.I.6.)

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

2. Prodané zboží

3. Opravy a udržování

4. Náklady na cestovné

5. Náklady na reprezentaci

6. Ostatní služby

A.II. Změnystavuzásobvlastníčinnosti a aktivace
(součetA.II.7. ažA.II.9.)

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

9. Aktivace dlouhodobého majetku

A.III. Osobní náklady (součetA.III.10. ažA.III.14.)

10. Mzdové náklady

11. Zákonné sociální pojištění

12. Ostatní sociální pojištění

13. Zákonné sociální náklady

14. Ostatní sociální náklady

A.IV. Daně a poplatky (A.IV.15.)

15. Daně a poplatky

A.V. Ostatní náklady (součetA.V.16.až A.V.22.)

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

17. Odpis nedobytné pohledávky

18. Nákladové úroky

19. Kursové ztráty

20. Dary

21. Manka a škody

22. Jiné ostatní náklady

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečnéorganizace
v plném rozsahu
ke dni

IČO

Název a sídlo účetní jednotky

31.12.2020
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Na mysli, z.u.´

Malotice 106
0 7 8 1 1 7 0 5 M,ALOTICE

28163

882 882
83 83

0 0
0 0

10 10
0 0

789 789
0 0

0 0

0 0

0 0
1 174 1 174

903 903
268 268

0 0

3 3
0 0

0 0
0 0

2 2
0 0

0 0

0 0

2 2
0 0

0 0
0 0
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Označení NÁKLADY Činnost

a b hlavní
1

hospodářská
2

celkem
3

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorbaa použitírezerv a opravných
položek (součetA.VI.23. ažA.I.27.)

23. Odpisy dlouhodobého majetku

24. Prodaný dlouhodobý majetek

25. Prodané cenné papíry a podíly

26. Prodaný materiál

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

A.VII. Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.)

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované meziorganizačními složkami

A.VIII. Daň zpříjmů (A.VIII.29.)

29. Daň z příjmů
NÁKLADYCELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. +
A.VII. + A.VIII.)

07811705

16 16
16 16

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
2 074 2 074
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Označení VÝNOSY Činnost

a b hlavní
1

hospodářská
2

celkem
3

B.I. Provozní dotace (B.I.1.)

1. Provozní dotace

B.II. Přĳaté příspěvky (součetB.II.2. ažB.II.4.)

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

3. Přijaté příspěvky (dary)

4. Přijaté členské příspěvky

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

B.IV. Ostatní výnosy (součetB.VI.5. ažB.VI.10.)

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

6. Platby za odepsané pohledávky

7. Výnosové úroky

8. Kursové zisky

9. Zúčtování fondů

10. Jiné ostatní výnosy

B.V. Tržby z prodejemajetku (součetB.V.11. ažB.V.15.)

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

13. Tržby z prodeje materiálu

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

D. Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

tel.: linka:

07811705

2 165 2 165
2 165 2 165

0 0
0 0
0 0

0 0

115 115

71 71
0 0

0 0
0 0

69 69
0 0

2 2

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

2 351 2 351
277 277

277 277

28.5.2021

USTAV´ Lucie Tenzerová

Environmentalní vzdelavaní´ ˇ ´ ´ Viktorie Tenzerová
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Příloha v účetní závěrce vyhl. č. 504/2002Sb.

Název a sídlo účetní jednotky
Na mysli, z.ú.
Malotice č.p. 106, 281 63 Malotice

IČ: 07811705
Zapsána u: Městský soud v Praze
Zapsána do OR dne: 8.2.2019
Právní forma: ÚSTAV
V likvidaci: Ne
Předmět podnikání: Environmentální vzdělávání
Rozvahový den: 31.12.2020
Okamžik sestavení účetní závěrky: 13.5.2021
Spisová značka: U 768

Údaje o účetní jednotce

Použité obecné účetní zásady a metody
Účetní zásady

Ústav používá účetní metody způsobem, který vychází
z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období,
s nímž věcně i časově souvisejí. Časové rozlišení je upraveno
vnitřní účetní směrnicí .
Ústav používá zásady a účetní metody v souladu s Vyhláškou č. 504/2002Sb.
Účetní metody

Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby
z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a
zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady

na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.)

Informace doplňující a rozvádějící položkyv účetních výkazech
Ústav k 31.12.2020 nemá žádné pohledávky a závazky po splatnosti.
Ústav k 31.12.2020 nemážádné zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům
řídích, kontrolních a správních orgánů.
Ústav k 31.12.2020 má 7 zaměstnanců,celkové mzdovénáklady činí 1.174 tis. Kč.
Ústav v roce 2019 uzavřel smlouvu s CEEweb for Biodiversity Hungary na Projekt
CSO-LA/2019/410-363"Gameover? Do not let climate change end the game" Celkový objem
finančních prostředků na tento projekt je 470.128,- EURO, zčehož je financováno 90 %
European Commusiona 10 % Na mysli, z.ú. Projekt počíná běžet v roce 2020 po dobu čtyř
l e t .
Dále ústav obdržel v roce 2020 dotaci 20.000,-Kč od Hlavního města Prahy.

.............……………………………………..

Podpisový záznam statutárního orgánu

.............……………………………………..

Podpisový záznam účetní jednotky
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