NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT

Dřevo je naše
budoucnost.
Výroční zpráva 2017

Posláním Nadace dřevo pro život je
podporovat dřevo jako domácí obnovitelnou
surovinu pro každodenní využití,
a tím chránit naše neobnovitelné zdroje
i pro další generace. Nadace dřevo pro život
organizuje každoročně velké množství
aktivit, kterými pomáhá šířit osvětu o dřevě
a posilovat zodpovědný přístup veřejnosti
k životnímu prostředí.
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Navštivte naše webové stránky
www.DrevoProZivot.cz
www.DrevenaStavbaRoku.cz
www.DrevoJeCesta.cz
www.MeziStromy.cz
www.StavbySVuniDreva.cz
Navštivte naše facebookové stránky
www.facebook.com/DrevoProZivot
www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku
www.facebook.com/DrevoJeCesta
www.facebook.com/StavbySVuniDreva
Najdete nás i na sociálních sítích Youtube a LinkedIn.
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O NADACI DŘEVO PRO ŽIVOT
Založením Nadace dřevo pro život (dále také „Nadace“) zřizovatelé deklarovali svou odpovědnost za ekologickou stabilitu české krajiny
a podporu sociálního a ekonomického rozvoje naší společnosti. Navíc,
v moderní evropské civilizaci, mají nadace nezastupitelnou roli a jsou
důvěryhodnou a transparentní součástí společnosti.
Posláním Nadace dřevo pro život je podporovat dřevo jako domácí obnovitelnou surovinu pro každodenní využití. Zdůrazňuje, že využíváním obnovitelné suroviny chráníme naše nerostné bohatství i pro další generace.
Formou osvěty veřejnosti pomáhá Nadace posilovat její zodpovědný přístup k životnímu prostředí.
Záměrem a cílem založení Nadace
bylo vytvořit instituci, která by se
dlouhodobě a systematicky věnovala šíření informací o významu bohatství lesů pro společnost, způsobech
péče o ně a možnostech šetrného
a ohleduplného využívání dřeva jako
jedinečné
obnovitelné
suroviny
v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu České republiky.
Ve svých projektech mimo jiné poukazuje na to, že krásné lesy a kvalitní
dřevo, které z nich pochází, jsou dědictvím práce našich předků. Aby
naše lesy i nadále vzkvétaly, je třeba
lesy obhospodařovat trvale udržitelným způsobem, neboť lesní hospodářství ohleduplné k přírodě nejen
zvýší ekologickou stabilitu lesa, ale
i krásu české krajiny.
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České společnosti vysvětlujeme, že využíváním dřeva v každodenním
životě zásadním způsobem pozitivně ovlivňujeme:
zaměstnanost, zejména na venkově,
trvale udržitelný rozvoj životní úrovně i podnikání,
přidanou hodnotu surového dříví a řeziva z ČR,
úsporu vody a energií,
státní rozpočet.
Cílové skupiny:
široká veřejnost,
žáci a studenti všech úrovní vzdělávacího systému a jejich učitelé,
odborníci v lesnicko-dřevařské a stavařské oblasti,
státní správa,
politici na lokální i národní úrovni.
Výhody pro partnery plynoucí ze spolupráce s Nadací:
spoluúčast na vytváření pozitivního vztahu veřejnosti ke dřevu,
posílení vlastní pozice v rámci oboru i regionu,
získání nových partnerských či obchodních vztahů,
získání většího přehledu o dění v oboru.
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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE NADACE
Vážený čtenáři,
vítejte na stránkách naší Výroční zprávy
2017. Nadace dřevo pro život realizuje projekty, kde vysvětlujeme i ukazujeme, jak každý z nás ve své každodenní činnosti může
využíváním dřeva chránit životní prostředí.
Zajímá vás, proč jsme si vybrali právě
dřevo?
Protože dřevo je naše budoucnost.
Dřevo nabízí velkou variabilitu a skýtá
obrovský potenciál. Je pružné a zároveň
dostatečně pevné, v interiéru harmonizuje
tělo a duši, při doteku dodává energii, díky
vonným silicím napomáhá lepšímu spánku. Navíc je dřevo obnovitelný materiál s nízkou uhlíkovou stopou, váže na sebe uhlík a je dobře
recyklovatelné! Jeho využíváním chráníme neobnovitelné zdroje, a tím
i naše životní prostředí. Dřevo je opravdu materiál budoucnosti
a pro budoucnost. Skrze projekty, které v Nadaci realizujeme, se snažíme tyto skutečnosti představovat široké veřejnosti.
Nadace dřevo pro život a její projekty prop ojují tři hlavní témata: les,
dřevo a životní prostředí. Projekty „Do lesa s lesníkem“ a „Ukážeme
vám les, jak ho neznáte“ se soustředí na les s důrazem na trvale udržitelný způsob hospodaření. „Dřevěná stavb a roku“ a „Stavby s vůní dřeva“ ukazují neskutečnou variabilitu dřeva jako obnovit elného stavebního materiálu. Lesnicko-dřevařská encyklopedie „Mezi stromy“ slouží
jako zdroj objektivních informací o celém lesnicko-dřev ařském sektoru
a projekt „Dřevo je cesta“ je celorepubliková osvětov á kampaň vysvětlující, že využíváním dřeva chráníme životní prostřed í. Všechny tyto
hlavní projekty také prezentujeme na významných veletrzích a společenských akcích v rámci naší „Putovní výstavy Nadace dřevo pro život“
po celé České republice.
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Skrze naše projekty naplňujeme poslání Nadace, které napomáhá budovat lepší budoucnost cestou využívání dřeva. Naše vize a cíle by nebylo možné naplňovat bez lidí, kteří v ně věří. A Nadace takový silný
pracovní kolektiv má. Právě díky nim vznikají úžasné projekty s výjimečně pozitivní atmosférou, které posouvají veřejné mínění tím správným směrem. Spolupracovat s takovým týmem je pro mě velká čest
a současně je i zárukou úspěšné budoucnosti Nadace dřevo pro život.
Právě srozumitelná vize budoucnosti Nadace dřevo pro život je zásad
ní pro naše partnery, podporovatele, ale i celou českou veřejnost. Proto
jsou dlouhodobost, nezávislost a transparentnost našimi prioritami.
S těmito prioritami úzce souvisí potřeba chovat se odpovědně a pravi
delně informovat jak naše partnery, tak širokou veřejnost o naší činnos
ti, včetně našeho hospodaření. Jen díky jejich podpoře můžeme my,
jako nezisková organizace, své cíle naplňovat.
Děkuji všem, kteří nás v roce 2017 podpořili a pomohli nám realizo
vat naše krásné projekty.

S přáním dřevem provoněných dní

Ing. Stanislav Polák
ředitel Nadace dřevo pro život
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2. ÚDAJE O NADACI
Název: Nadace dřevo pro život
Právní forma: nadace
Sídlo: U Uranie 954/18, 170 00, Praha 7 – Holešovice
IČ: 273 63 589
Bankovní spojení: 350 350 350 / 5500
Zapsaná: v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl N, vložka 564
Den zápisu do NR: 20. července 2005
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3. PREAMBULE SMLOUVY O ZALOŽENÍ
1. Vedeni společným zájmem, není nám lhostejný způsob péče o české
lesy a osud dřeva, této domácí, obnovitelné a ekologické suroviny, jež je
produktem vyspělého, k přírodě ohleduplného lesního hospodářství.
2. Založením nadace deklarujeme odpovědnost velkých správců lesů,
vlastníků lesů a významných podnikatelských subjektů za budoucnost
této naší jedinečné suroviny, a tím i odpovědnost za perspektivy českých lesů, lesního hospod ářství i našeho venkova.
3. Svým postojem veřejně přijímáme vážné rozhodnutí změn it dnešní
nedoceněné vnímání dřeva ve společnosti a ukáz at na příkladech veřejně prospěšných projektů možnosti využití českého dřeva.
4. Dlouhodobým cílem našeho snažení je i předávání posels tví formou
vzdělávání dalších generací. Rádi bychom jim předali naše společné
poselství o dřevu – jako o krásném a ušlechtilém materiálu, který má
své osobité kouzlo, který má svou duši.
5. Sdružením prostředků při vzniku nadace a podporou její činnosti
chceme vytvářet trvalé hodnoty přispívající k pozitivnímu rozvoji společnosti v této zemi.
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4. PROJEKTY NADACE
Projekty Nadace dřevo pro život se zabývají osvětou veřejnosti a můžeme je rozdělit do několika oblastí. Velká osvětová kampaň Dřevo je
cesta působí jako zdroj informací o stavu českého lesnictví a dřeva.
Mezi další stěžejní oblasti, kterými se naše projekty zabývají, jsou: Les
jako udržitelný zdroj dřeva, Využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
a Poskytování objektivních informací z lesnicko-dřevařského sektoru.
Výstupy vybraných projektů pak prezentujeme formou Putovní výstavy
Nadace dřevo pro život po celé ČR.

Osvětová kampaň o českém lesnictvía dřevě

Les jako trvale
udržitelný zdroj dřeva

Využívání obnovitelné
suroviny– dřeva

Objektivní informace
z lesnicko-dřevařského
sektoru on-line

Putovní výstava Nadace dřevo pro život – představení všech projektů
na významných akcích po celé ČR
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4.1. Zajímavosti k vybraným projektům
Do lesa s lesníkem – 21 akcí, 2 124 dětí, 47 škol, 98 lesních pedagogů
Dřevo je cesta – 3 akce pro nositele, 111 nositelů značky Dřevo je
cesta na konci roku 2017, 374 dřevorádů na konci roku 2017, celorepublikový Týden lesů s mottem Dřevo je cesta.
Dřevěná stavba roku – rekordních 113 soutěžních děl, 49 241 zasla
ných hlasů.
Mezi stromy – Publikováno 60 populárně naučných a 105 odbor
ných článků.
Putovní výstava – Výstavu vidělo více než 205 304 lidí.
Stavby s vůní dřeva – 50 soutěžních děl; 66 studentů, kteří zpracovávali soutěžní díla; 9 fakult z ČR a SR.

4.2.. Osvětová kampaň o českém lesnictví a dřevě
Osvětová kampaň Dřevo je
cesta zastřešuje všechny nadační projekty a ve svých výstupech propojuje témata les,
dřevo a životní prostředí.

Dřevo je cesta
Dřevo je cesta, osvětová kampaň, jejímž cílem je vysvětlovat široké veřejnosti, že
využíváním dřeva chráníme
životní prostředí.
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Kolem kampaně Dřevo je cesta vytváříme komunitu jejích příznivců.
Do komunity se v roce 2017 zapojilo 76 právnických osob, tzv. nositelé
značky Dřevo je cesta (vlastníci lesů, odborné školy, zpracovatelé dřeva
a média), kteří se zavázali k tomu, že budou šířit spolu s Nadací dřevo
pro život myšlenky projektu. Během společenského setkání, které
jsme pro ně v roce 2017 třikrát uspořádali, obdrželi dubový diplom
s názvem své společnosti. V papírové tašce dostali také brožury, letáky,
nálepky i placky s informací o tom, proč je dřevo cesta. Do projektu se
zapojilo přes 300 fyzických osob, tzv. podporovatelů, a to zejména během facebookové kampaně „Hledáme dřevorády“. Slovo „dřevorád“
jsme vymysleli speciálně pro náš projekt a velmi se ujal. Dřevoráda
jsme definovali mj. jako někoho, kdo má rád dřevo, procházky lesem
a chápe, že se o les musíme dobře starat. Na konci roku 2017 byla
komunita Dřevo je cesta velmi rozmanitá a početná. Sdružovala
111 nositelů značky Dřevo je cesta a 374 podporovatelů projektu.
V květnu 2017 se uskutečnil další ročník celorepublikové akce „Týden
lesů“, jejímž mottem se stal právě název našeho projektu, tedy „Dřevo
je cesta“. Naše propagační materiály se tak dostaly k tisícům dětí a rodičů, které se této akce zúčastnily.
Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství.
www.DrevoJeCesta.cz
www.facebook.com/DrevoJeCesta
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4.3. Les jako trvale udržitelný zdroj dřeva
Projekty v této oblasti pomáhají výchovným institucím rozvíjet u jejich
žáků a studentů úctu k lesu, k práci lesníků a ke dřevu jako k jedinečné
obnovitelné surovině, které máme, díky trvale udržitelnému způsobu
hospodaření v českých lesích, dostatek. Aktivity, které ukazují dřevo
jako obnovitelný materiál bez hranic využití, by měly napomoci zvýšení
prestiže lesnicko-dřevařského sektoru a podpořit vstřícný postoj veřejnosti k využívání českého dřeva. Pro velký úspěch tohoto typu projektů
vytvořila Nadace obdobný typ projektů i pro dospělé.

Do lesa s lesníkem
Projekt „Do lesa s lesníkem” je zaměřen na žáky základních škol. V rámci projektu mají žáci 4. a 5. tříd ZŠ možnost vyjet přímo do lesa a zde
se interaktivní formou naučit, jak to chodí v lese. Projekt si klade za cíl
pupularizovat informace o práci lesníků, o lesním hospodářství
a o zpracování dřeva jako obnovitelné surovině interaktivní formou,
čímž si děti i učitelé nové informace velmi dobře zapamatují a k lesu a práci lesníků
získají hlubší vztah.
V roce 2017 se uskutečnilo
21 akcí po celé České repub
lice. Do lesa s lesníkem
se vypravilo 2 124 dětí ze
47 škol. Akce se během roku
konaly v přilehlých lesích
měst Hořovice, Štětí – Stračí,
Rokycany, Jihlava, Kladská,
Paskov, Chrudim, Lipník nad
Bečvou, Kněžičky, Ždírec nad
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Doubravou, Hluboká nad Vltavou, Hradec Králové, Dobříš, Písek, Šardice, Rychnov nad Kněžnou, Nový Bydžov, Zbiroh, Trutnov, Lesonice, Horní
Planá. Oproti loňskému roku jsme tak navýšili počet o dvě akce.
Děti si vyzkoušely sázení stromků, viděly ukázku výchovy porostů, ukázku kácení stromu, vyzkoušely si měření lesnickými přístroji a poté výpočet objemu vytěženého stromu a poznaly také myslivost a její tradice.
Na každé akci si také vyrobily výrobek ze dřeva v rámci stanoviště
zpracování dřeva, např. dřevěné lavičky, ptačí krmítka a další.
Díky tomuto poznání získali děti i učitelé hlubší a trvalý vztah a respekt
nejen k lesu samotnému, ale i k práci lidí, kteří v něm pracují. Toto en
vironmentální vzdělávání probíhalo přímo v lese za přítomnosti odborníků – lesních pedagogů a odborníků na zpracování dřeva.
Děkujeme za podporu partnerům projektu:
Lenzing Biocel Paskov a.s., , Colloredo-Mansfeld spol. s r.o., Diecézní
lesy Hradec Králové s.r.o., A.W.Faber-Castell Česká republika spol. s ro.,
Jan Kolowrat Krakowský s.r.o., Kinsky Dal Borgo, a.s., Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, KRONOSPAN
CR,spol. s r.o., Lesy České republiky, s.p., PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST,
z.s., Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., Město Dobříš, Město Štětí, Městské
lesy Hradec Králové a.s., Městské lesy Chrudim, s.r.o., Správa městských
lesů Jihlava, s.r.o., Městské lesy Nový Bydžov, Lesy města Rokycan, s.r.o.,
Mondi Štětí a.s., PETROF, spol. s.r.o., Smurfit Kappa Czech s.r.o., Stora
Enso Wood Products Planá s.r.o., Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,
ČLA Trutnov, DOMY D.N.E.S. s.r.o.
www.drevoprozivot.cz/projekty/do-lesa-s-lesnikem
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Les je lékárna
Projekt Les je lékárna nachází
souvislosti mezi zdravím člo
věka a lesem. Během akce
vysvětlujeme, že koloběh
energie mezi kořeny, listy,
květy a plody je životadárný.
Využití této energie při léčení
našich neduhů je tak nejen
přirozené, ale navíc velmi
účinné.
Účastníci projektu ochutnají
jedlé plody, sirupy, tinktury
a džemy z plodů stromů
a keřů. Občerstvují se na místě připravovanými čaji z léčivých lesních
bylin a částí stromů. Poznávají sušené byliny podle vzhledu a vůně, seznamují se s léčivými účinky jednotlivých lesních dřevin.
V rámci projektu tak účastníci poznají les z nové perspektivy. Poznají
les jako lékárnu.
www.drevoprozivot.cz/projekty/les-je-lekarna

V roce 2017 jsme projekt Les je lékárna představili celkem ve 3 společnostech. Ve společnosti KRONOSPAN CR,spol. s r.o., na akci Ministersta
zemědělství Dožínky na Letné a dvakrát na akcích v Mondi Štětí a.s.
Dožínky na Letné s vůní dřeva
V rámci celodenní akce Dožínky na Letné představila Nadace svoji činnost v oblasti lesní pedagogiky a také projekt Les je lékárna. Akce, kte-
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rou zorganizovalo Ministerstvo zemědělství, nabídla největší farmářský
trh v Praze a zúčastnilo se jí tisíce návštěvníků. Prezentace na této akci
je tak vynikající možností představit projekty Nadace široké veřejnosti.

https://www.drevoprozivot.cz/novinky/obecne-novinky/dozinky-na-letne-s-vuni-dreva
Akce v MONDI
Také společnost Mondi Štětí a.s. se rozhodla tento zajímavý projekt
představit svým zaměstnancům. V rámci dvoudenní červnové akce
s názvem „MAKING A DIFFERENCE DAY 2017“ byla pozvána i Nadace
dřevo pro život, aby představila les jako lékárnu.
https://www.drevoprozivot.cz/novinky/les-je-lekarna/les-jako-lekarna-v-mondi-steti
Rodinný den Kronospan – KRONOSPAN CR,spol. s r.o.
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Ukážeme vám les, jak ho neznáte
Projekt interaktivní formou
seznamuje účastníky s lesem
a lesnickými činnostmi oči
ma lesníků. Zasadit si strom,
změřit hmotu ležícího kmene
i stojícího stromu a zorientovat se v terénu podle speciální lesnické mapy, právě tyto
činnosti si mohou účastníci
vyzkoušet přímo v terénu.
Témata jsou zaměřena na
ekonomiku lesního hospodářství a jeho přínosy pro životní
prostředí. Cílovou skupinou
jsou dospělí. Na akci jsou přítomni zkušení lesníci připraveni odpovídat dotazy účastníků.
www.drevoprozivot.cz/projekty/ukazeme-vam-les-jak-ho-neznate

4.4. Využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
Aktivity v této oblasti ukazují dřevo jako obnovitelný stavební materiál
vhodný pro každodenní využití. Cílem je motivovat studenty, odborníky
a firmy v technických oborech, stejně jako širokou veřejnost, aby využívali dřevo, a to zejména ve stavebnictví. Záměrem těchto aktivit je zvýšit zájem o české dřevo, a to jak u odborné, tak i laické veřejnosti.
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Dřevěná stavba roku 2017
Cílem projektu Dřevěná stavba roku (DSR) je ukázat ve
řejnosti krásu a variabilitu
dřeva, obnovitelného a pří
rodního materiálu pro kaž
dodenní využití. Anketa byla
v ročníku 2017 rozdělena do
8 soutěžních kategorií: Dřevěná hřiště – malá a velká, Dřevěné konstrukce – návrhy
a realizace, Moderní dřevostavby – návrhy a realizace,
Roubenky a sruby – realizace,
Interiéry – realizace.
Do 7. ročníku se přihlásilo rekordních 113 soutěžních děl, která získala celkem 49 241 hlasů od hlasující veřejnosti.
Soutěžní díla hodnotila i odborná porota složená z renomovaných odborníků z oblasti architektury a zpracování dřeva. Na slavnostní vyhlášení vítězů ankety DSR 2017 přijal pozvání i světově významný architekt Kevin Flanagan, který je autorem slavného návrhu mrakodrapu ze
dřeva Oakwood Timber Tower, o nemž na akci přednášel.
Anketa se uskutečnila se záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, Ministerstva průmyslu a obchodu, ministryně pro místní rozvoj Karly
Šlechtové, Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí České
republiky.
Záštitu nad slavnostním vyhlášením vítězů převzal prof. RNDr. Ladislav
Havel, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně.
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Děkujeme za podporu partnerům projektu:
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, Lenzing Biocel
Paskov a.s., Colloredo-Mansfeld spol. s r. o., Kronospan CR,spol. s r.o.,
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lesy České
republiky, s.p., Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., Ministerstvo zemědělství, Mondi Štětí a.s., RD Rýmařov s. r. o., Stora Enso ČR, Vojenské lesy
a statky ČR, s.p.

Mediální dosah DSR 2017

8

soutě žních kate gorií

99

článků na
a Novink y.cz

7 000
49 241

60

webech sdílelo informace o DSR 2017, mj. i Ak tuálně.cz

tištěných katalo gů DSR 2017
zaslaných hlasů pro

60 263

113

soutě žních děl

návštěv webu DSR 2017

192 610

kusů periodik pro laickou i odbornou veřejnost publikovalo
článek o DSR 2017

510 137

uživatelů Facebooku mělo možnost vidět informace o DSR 2017

634 763

uživatelů v yhledávače

vidělo reklamu DSR 2017

www.DrevenaStavbaRoku.cz
www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku
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Stavby s vůní dřeva 2017
Záměrem soutěže Stavby s vůní dřeva je motivovat studenty, aby ve
svých studentských pracích využívali dřevo. Cílem je umožnit studentům ukázat veřejnosti jejich návrhy dřevěných staveb a konstrukcí. Tato
soutěž je největší studentskou soutěží zaměřenou na dřevěné stavění
u nás.

Studenti získávají možnost porovnat svoji odbornou vyspělost získanou
studiem na vysokých nebo vyšších odborných školách s ostatními soutěžícími. Vítěze soutěže vybírá odborná porota ve dvou kategoriích, a to
Návrhy dřevěných konstrukcí a Návrhy moderních dřevostaveb. Vítěze
v obou kategoriích vybírá také široká veřejnost. Ocenění studenti získají kromě věcných cen také možnost zúčastnit se odborných exkurzí
u partnerů soutěže.
Do 5. ročníku v roce 2017 studenti přihlásili 50 studentských návrhů,
které zpracovávalo 66 studentů z 9 fakult České a Slovenské republiky.
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Oceněná díla a jejich autoři
Kategorie Návrhy dřevěných staveb
Cena odborné poroty
1. místo: Rodinný dům u Lipna, Matyáš
Vrtiška, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze
2. místo: Inštitút Vidieckej Architektúry, Ludmila Jankovichová, Fakulta architektury, Vysoké učení technické
v Brně (česky: Institut venkovské architektury)
Cena veřejnosti
Rekreačně ubytovací areál Kokořín, Václav Šimeček, Fakulta stavební,
České vysoké učení technické v Praze

Kategorie Návrhy dřevěných konstrukcí
Cena odborné poroty
1. místo: Jezdecká hala v Pardubicích, Vojtěch Slavík, Fakulta stavební,
České vysoké učení technické v Praze
Cena veřejnosti
Jezdecká hala v Pardubicích, Vojtěch Slavík, Fakulta stavební, České
vysoké učení technické v Praze
Cena KRONOSPAN za použití OSB desek
Kaple Pax Natura, Kristína Moravčíková a Zuzana Kropšová, Fakulta
architektury, Vysoké učení technické v Brně
Cena STORA ENSO za použití materiálu CLT
Jestřábí bouda, Tomáš Krč, Fakulta architektury, České vysoké učení
technické v Praze
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Vítězové si rozdělili částku 120 000 Kč a obdrželi další hodnotné ceny ve
výši 130 000 Kč. Navíc se také vydali dvakrát na dvoudenní exkurzi do firem partnerů soutěže – STORA ENSO ČR a KRONOSPAN CR,spol. s r.o.
Ceny věnovali:
A.W. Faber-Castell spol. s ro., KRONOSPAN CR,spol. s r.o., Lesy České
republiky, s.p., SEMACZ, s. r. o., STORA ENSO ČR.
Partnery soutěže byly společnosti Lesy České republiky, s.p., Ministerstvo zemědělství a Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
www.StavbySVuniDreva.cz
www.facebook.com/StavbySVuniDreva

Semináře pro studenty – Kariéra s vůní dřeva aneb jak
uspět ve studentských soutěžích a uplatnit se v praxi
Semináře „Kariéra s vůní dřeva aneb jak uspět ve studentských soutěžích a uplatnit se v praxi“ byly určeny pro studenty vysokých škol a byly
koncipovány jako interaktivní setkání
se studenty. Studenti se dozvěděli, jak
funguje koloběh dřeva v lese a také
jak nejlépe zpracovávat návrhy dře
věných konstrukcí či domů tak, aby
studenta a jeho práci kvalitně repre
zentovaly.
Kromě osvěty je seminář také praktickou podporou ke studentské soutěži
Stavby s vůní dřeva, kdy se účastníci
mohli seznámit s detaily soutěže
a také získat informace týkající se
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chyb, kterých by se měli vyvarovat. Seminářů
se jako zajímavý host zúčastnila Ing. Eliška
Morcinková, vítězka soutěže Stavby s vůní
dřeva v roce 2016.
Semináře se v roce 2017 konaly na 7 fakultách: VUT Brno – Fakultě stavební, ČZU v Praze, ČVUT Praha – Fakultě stavební, Mendelově univerzitě v Brně – Lesnické a dřevařské
fakultě a Vyšší odborné škole ve Volyni, na
VŠB-TUO – Fakulta stavební a na VŠTE v Českých Budějovicích.
www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva
facebook.com/StavbySVuniDreva/videos/1947513915475758/

4.5. Zdroj objektivních informací z lesnickodřevařského sektoru
Mezi stromy – lesnicko-dřevařská encyklopedie
(odborný internetový portál)
Lesnicko-dřevařská encyklopedie Mezi stromy je on-line zdrojem od
borných a ověřených informací o lese, lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu.
Dlouhodobým cílem projektu je vytvořit aktivní a přehledný internetový
portál s informacemi z lesnicko-dřevařského sektoru, které se věnují
jak obecným, tak aktuálním tématům. Články pro nás připravují odborníci pro danou oblast. Pro ještě větší míru objektivnosti jsou ke všem
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článkům uvedeny zdroje a citace literatury. Texty jsou prezentované
v odborné i populárně-naučné verzi, čímž se rozšiřuje cílová skupina.
V roce 2017 jsme navázali na iniciační fázi z předchozího roku. Rozšířili jsme portfolio odborných textů. Nově jsme web obohatili o populárně-naučné texty a rozšířili odborný slovník. K 31. 12. bylo na portálu
publikováno již 105 odborných článků a více než polovina z nich nabízí
i populárně-naučnou verzi.
www.MeziStromy.cz

4.6. Prezentace výstupů vybraných projektů Nadace
Putovní výstava Nadace dřevo pro život 2017
Putovní výstava Nadace dřevo pro život představuje veřejnosti všechny
nadační projekty. Patří mezi ně soutěžní anketa Dřevěná stavba roku,
studentská soutěž Stavby s vůní dřeva, osvětová kampaň Dřevo je ces-
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ta a vzdělávací projekty Les je lékárna, Ukážeme vám les, jak ho neznáte
a Do lesa s lesníkem. Součástí výstavy jsou také katalogy soutěžních děl
ankety Dřevěná stavba roku. Putovní
výstava se objevuje na všech důleži
tých stavebních veletrzích, výsta
vách a dalších zajímavých místech
po celé České republice.
V roce 2017 bylo součástí Putovní výstavy 25 ks roll-upů. Představili jsme
ji na 10 akcích s návštěvností
250 304 účastníků. Mezi akce patřily
např.: vyhlášení vítězů ankety Dřevěná stavba roku 2017, veletrh Dřevostavby 2017, prostory Ministerstva zemědělství, veletrh Cesty Dřeva
2017, Stavební veletrhy IBF Brno – Dřevo a Stavby, BYDLENÍ Praha,
STAVOTECH – Moderní dům Olomouc, FOR ARCH Praha, Mezinárodní
seminář Dřevostavby Volyně a výstava INFOTHERMA. Putovní výstava
se v užším rozsahu objevila také na dalších 6 akcích jako například
Dožínky na Letné, 12. Evropský kongres lesní pedagogiky, Seminář Příběhy domů, Den věnovaný přírodě v Mondi Štětí a.s. a další.

www.drevoprozivot.cz/projekty/putovni-vystava-nadace-drevo-pro-zivot

4.7. Další aktivity a projekty Nadace
V roce 2017 jsme kromě našich dlouhodobých projektů organizovali
také jednorázové projekty, jejichž cílem bylo taktéž šířit osvětu o lese
a dřevě.
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Studentská soutěž o nejlepší veletržní stánek pro FLD ČZU
Společně s fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze jsme vyhlásili
studentskou soutěž o návrh jejich nového veletržního stánku. Mezi její
hlavní požadavky patřilo, aby stánek co nejlépe odrážel symbol fakulty – strom – a také její heslo Mihi cura futuri (Pečuji o budoucnost).
Vítězem se stala Bc. Helena Vostalová z Fakulty architektury VUT
v Brně. Studentka obdržela odměnu 35 000 Kč a také možnost vidět
realizaci svého návrhu v praxi. Nový veletržní stánek byl poprvé prezentován v dubnu 2018 na veletrhu Silva Regina 2018.
https://www.drevoprozivot.cz/novinky/studentska-soutez-navrh-veletrzniho-stanku-pro-fld/studentka-navrhla-novy-veletrzni-stanek-pro-fakultu-lesnickou-a-drevarskou-czu
Reakce vítězky na realizaci vítězného návrhu:
Splněný sen. Studentka se prošla veletržním stánkem FLD ČZU, kte
rý sama navrhla!
https://www.drevoprozivot.cz/novinky/studentska-soutez-navrh-veletrzniho-stanku-pro-fld/splneny-sen-studentka-se-prosla-veletrznim-stankem-fld-czu-ktery-sama-navrhla

12. Evropský kongres lesní pedagogiky na Vysočině
Pozvánka na Evropský kongres lesní pedagogiky byla pro Nadaci velkou ctí a také výzvou. Rozhodli jsme se představit na něm ukázku
ze vzdělávacího projektu pro děti Do lesa s lesníkem. Ve spolupráci
se Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. jsme připravili kreativní dílnu, ve které si účastníci sami vyráběli dřevěné lavičky. Vyrobené lavičky jsme pak k radosti účastníků darovali třem domům sociálních služeb v kraji.

NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT
Výroční zpráva 2017

28

Dalším významným bodem programu byla panelová diskuze na téma
Lesní pedagogika: dobrodružství mezi komunikací a vzděláváním, ve
které vystoupil ředitel Nadace.
https://www.drevoprozivot.cz/novinky/obecne-novinky/evropsky-kongres-lesni-pedagogiky-a-dobry-skutek

Lesní pedagogika – Školáci z Jihlavy ozdobili siluety
stromků
Společná osvětová aktivita Nadace
dřevo pro život, společnosti Kronospan CR,spol. s r.o. a Kraje Vysočina si již našla své stálé místo v nadačních projektech zaměřených na
školáky. Školáci se v sídle Kraje
Vysočina dozvěděli, jak důležité je
starat se o les, na co všechno ho potřebujeme a co všechno ze dřeva
vzniká.
Oblíbenou součástí tohoto projektu je
i kreativní práce. Téměř třicítka dětí
z 3. A. se rozdělila do skupinek, vzala
do ruky pastelky a vymalovala siluety listnatých a jehličnatých stromků
vyrobených ze dřeva. Vymalované stromky si děti dovezly do školy, kde
jimi vyzdobily chodby a pochlubily se ostatním spolužákům.
https://www.drevoprozivot.cz/novinky/obecne-novinky/lesni-pedagogika-v-praxi-skolaci-z-jihlavy-ozdobili-siluety-stromku
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Den věnovaný přírodě v Mondi Štětí
Zaměstnanci Mondi Štětí a.s. si v listopadu užili environmentální den.
Nadace dřevo pro život si pro ně
přichystala dva stánky spojené s lesem a dřevem přímo ve vstupní hale
podniku.
Na prvním stánku nazvaném „Les je
lékárna“ ochutnali přírodní pochutiny,
které produkují stromy, keře i byliny
rostoucí v našich lesích. Na druhém
stanovišti na ně čekala interaktivní výstava „Ze dřeva?“. Díky ní se
zamysleli, co všechno může být v jejich každodenním životě vyrobeno
ze dřeva.
https://www.drevoprozivot.cz/novinky/les-je-lekarna/den-venovany-prirode-v-mondi-steti

Účast Nadace v pracovních a expertních skupinách
v souvislosti s podporou využívání dřeva jako
obnovitelné suroviny v ČR
Nadace je pravidelně zvána k odborným diskuzím zabývajících se
podporou lesnicko-dřevařského sektoru, rozvojem dřevěného
stavění, podporou využívání dřeva jako obnovitelné suroviny nebo
rozvojem a směřováním lesní pedagogiky v ČR. Úzce spolupracuje
s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Je členem pracovní skupiny Ministerstva zemědělství, která se zabývá lesní pedagogikou.
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Účast na konferencích, přednáškách a společenských
akcích
Vizi Nadace prezentujeme nejen skrze naše dlouhodobé projekty,
ale osvětu šíříme i na přednáškách, veletrzích a společenských akcích
týkající se nadačních témat.
V roce 2017 se Nadace účastnila nebo přednášela např:
přednáška na 16. konferenci Sdružení vlastníků obecních
a soukromých lesů (SVOL) na téma „Dřevo je síla“ v Pelhřimově,
seminář lesní pedagogiky v Ledči nad Sázavou – Kouty,
přednáška na Dnu otevřených dveří ve společnosti ve Stora Enso
Wood Products Ždírec s.r.o.,
účast v expertní skupině o uplatnění absolventů v neziskovém
sektoru v rámci projektu CRITHINKEDU – VŠE v Praze, projekt
podpořený Evropskou komisí,
člen panelové diskuze v rámci semináře Google radí: Jak na online
marketing pro neziskovky,
účast na workshopu SOCIÁLNÍ MEDIA A NEZISKOVKY V ROCE
2017,
účast na mezinárodní konferenci Grow Up na téma vícepodlažních
budov ze dřeva,
účast na konferenci Dřevostavby 2017 ve Volyni.

Osvěta o lese a dřevě během veletrhů
Posláním Nadace je šířit osvětu o lese a dřevě. Vytvořili jsme sadu
informačních panelů, které představují zajímavosti o dřevěných stavbách a dřevu obecně. Tyto panely jsou vystavovány na veletrzích
a oborových akcích, kde pomáhají k šíření osvěty mezi širokou veřejnost.
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Vydávání nadačního newsletteru
Pro lepší informovanost nadačních partnerů, podporovatelů, účastníků
projektů i veřejnosti Nadace dřevo pro život pokračuje ve vydávání pravidelného newsletteru. Rozesílá ho prostřednictvím internetového nástroje Mailchimp přibližně jednou za čtvrt roku. Nadace v těchto zprávách shrnuje svoji činnost a informuje o proběhlých i nadcházejících
akcích a projektech. Za rok 2017 vydala Nadace celkem čtyři newslettery.
www.drevoprozivot.cz/newslettery

E-book o dřevě a životním prostředí ke stažení zdarma
E-book o dřevě a jeho využívání vznikl již v roce 2016 a nyní je pro
všechny zájemce ke stažení na webu Nadace. Napomáhá všem, kteří
pracují se dřevem. Dává jim do rukou důvěryhodný zdroj informací, který jim pomůže vysvětlovat ve svém okolí, že využíváním dřeva neubližujeme přírodě ani neničíme „plíce planety“, ale naopak chráníme životní prostředí.
V našem e-booku vysvětlujeme, že české lesy, o které se naši lesníci
starají trvale udržitelným způsobem, jsou naším významným národním
bohatstvím a trvalým zdrojem dřeva – naší obnovitelné suroviny!
E-book je ke stažení zdarma a obsahuje jednoduché a srozumitelné
informace o dřevě. O materiálu, který je obnovitelný, udržitelný, recyklovatelný, český (!) a mnohem víc!
E-book ke stažení:
www.drevojecesta.cz/aktuality/e-book-kter y-vam-pomuze-vysvetlitproc-pouzivat-drevo
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5. POD POKLIČKU NADAČNÍCH PROJEKTŮ
ANEB INTERNÍ FUNGOVÁNÍ NADACE
Nadační tým
Nadační tým je skvělá skupina profesionálů, kteří svou práci dělají
s nadšením a nasazením a velmi rádi přicházejí s novými nápady na
zajímavé osvětové projekty.

Jsme flexi a on-line
Moderní technologie nám nejsou cizí. Skype a Google Apps nám šetří
čas i náklady. Vzhledem k tomu, že Nadace působí celorepublikově, velká část komunikace probíhá on-line. Právě časová a místní flexibilita je
jednou z velkých výhod, kterou členové týmu oceňují.
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Podporujeme vzdělávání nadačního týmu
Toto jsou školení a kurzy, která měl tým Nadace v roce 2017 možnost
navštěvovat:
PR školení na téma Prezentace Nadace vůči veřejnosti,
Psaní všemi deseti (kurz jsme získali díky účast v soutěži Psaní
hravě).

Rozšiřujeme se
Významnou událostí roku 2017 bylo otevření nové kanceláře Nadace
v Brně na adrese Nové sady 27, kousek od hlavního vlakového nádraží
a s možností parkování.

Pořádáme pravidelná zasedání správní rady Nadace
Nadace průběžně informuje správní radu o svých aktivitách i vizích
a plánech do budoucna. V roce 2017 se správní rada sešla dvakrát.

Zajišťujeme financování aktivit Nadace
Využíváme naší schopnosti propojit soukromé a státních zdroje financování pro jeden společný zájem, a tím je využívání dřeva jako obnovitelné suroviny.
Schopnost Nadace financovat širokou škálu projektů zaměřenou na využívání dřeva jako obnovitelné suroviny a podporu lesnicko-dřevařského sektoru je spojena s nacházením cesty, jak naplnit potřeby soukromých podniků i státní správy.
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I v roce 2017 podávala Nadace žádosti o dotace z Ministerstva zemědělství
ČR pro rok 2018 a byla se v podpoře
projektů vysoce úspěšná.

6. FINANČNÍ ZPRÁVA
Veškeré finanční prostředky nadace jsou uloženy na účtech číslo
350 350 350 / 5500, a 350 350 393 / 5500 u Raiffeisenbank.
Nadační jmění
500,5 tis. Kč
Zůstatek na účtech k 1. 1. 2017
1 1 4 3 tis. Kč
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2017
1 296 tis. Kč

Přehled příjmů za rok 2017
Přehled o přijatých a poskytnutých darech:
Organizace v roce 2017 obdržela dary v celkové výši 1 081 tis. Kč od
následujících dárců:
Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o., Lenzing Biocel Paskov a.s., Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., Mondi Štĕtí a.s., Smurfit Kappa Czech s.r.o.,
STORA ENSO ČR, LST a.s. (Trhanov), RD Rýmařov s. r. o.
Přehled poskytnutých příspěvků: organizace poskytla příspěvky v celkové výši 260 tis. Kč.
Přehled o veřejných sbírkách: nejsou.

NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT
Výroční zpráva 2017

35

7. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2017
Výsledek hospodaření
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017. Částky jsou uvedeny v tisících Kč.
Označení Text
Číslo		
Činnost
			
řádku Hlavní Hospodářská Celkem
				
5
6
7
A. I.
Spotřebované nákupy 		 2
3 471		
3 471
		
a nakupované služby
A. III.
0sobní náklady		 4 2 901		
2 901
A. V.
0statní náklady		 6
266		
266
A. VII.
Poskytnuté příspěvky		 8
10		
10
		
Náklady celkem
Součet A.I. až A.VIII. 10 6 648		
6 648
B. I.
Provozní dotace		 12 2 918		
2 918
B. II.
Přijaté příspěvky		 13 1 593		
1 593
B. III.
Tržby za vlastní výkony a za zboží		 14 2 248		
2 248
B. IV.
Ostatní výnosy		 15
14		
14
		
Výnosy celkem
Součet B.I. až B.V. 17 6 773		
6 773
C.
Výsledek hospodaření před zdaněním ř.17–(ř.10–ř.9) 18
125		
125
D.
Výsledek hospodaření po zdanění
ř.18–ř.9 19
125		
125

Rozvaha ve zkráceném znění
Částky jsou uvedeny v tisících Kč.
		Označení
Aktiva
Číslo Stav k prv. dni Stav posl dni
				
řádku účet. období účet. období
		 a
b
c
1
2
B.
Krátkodobý majetek celkem
Součet B.I. až B.IV.
6
1 389
1 514
B. II.
Pohledávky celkem		 8
246
215
B. III.
Krátkodobý finanční majetek celkem		 9
1 143
1 296
B. IV.
Náklady celkem 		 10		
3
		
Aktiva celkem
Součet A až B. 11
1 389
1 514
		Označení
Pasiva
				
		 a
b
A.
Vlastní zdroje celkem
Součet A.I. až A.II.
A. I.
0statní náklady		
A. II.
Výsledky hospodaření celkem		
B.
Cizí zdroje celkem
Součet B.I. až B.IV.
B. III.
Krátkodobé závazky celkem		
B. IV.
Jiná pasiva celkem		
		
Pasiva celkem
Součet A. až B.

Číslo Stav k prv. dni Stav posl dni
řádku účet. období účet. období
c
3
4
12
992
1 117
13
966
966
14
26
151
15
397
397
18
397
366
19		
31
20
1 389
1 514
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2017 (výňatek)
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
Název a sídlo účetní jednotky:
Nadace dřevo pro život, U Uranie 954/18, 170 00, Praha 7 – Holešovice
IČO 27363589
Právní forma účetní jednotky: nadace.
Poslání účetní jednotky:
rozvoj duchovních hodnot,
ochrana lidských práv,
humanitární a sociální činnost,
podpora školství, vzdělávání, vědy a výzkumu,
podpora vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti lesnictví a využití
dřeva,
ochrana a revitalizace přírodního bohatství, kulturních památek
a tradic,
podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní
suroviny.
Ostatní činnosti účetní jednotky: realizace reklamy.
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Statutární orgány a změny provedené v účetním období
k 31. 12. 2017:
Správní rada:
Předseda správní rady
Ing. Zbyšek Kulhánek
Místopředsedové správní rady
Ing. Andrea Pondělíčková
Ing. Michal Pernica, Ph.D.
Členové správní rady
Ing. Josef Svoboda, MSc.
Ing. Vladislav Šarudi
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
Ing. Miloslav Konopík
Mgr. Michala Prošková
Mgr. Jiří Schejbal
Dozorčí rada
Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
Ředitel
Ing. Stanislav Polák
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Informace o zakladatelích (resp. zřizovatelích):
Dřevozpracující družstvo, IČ: 000 28 631, Lukavec 9, PSČ 394 26,
Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Hradec Králové,
Přemyslova 1106, PSČ 501 68,
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., IČ: 252 64 605,
Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou,
CE WOOD, a.s., IČ: 607 45 479, Zlín, Stráže 3662, PSČ 760 01,
Wood Paskov s.r.o., IČ: 268 04 778, Místecká 762, 739 21 Paskov,
Mondi Štětí a.s., IČ: 261 61 516, Štětí, Litoměřická 272, okres
Litoměřice, PSČ 411 08,
KRONOSPAN CR,spol. s r.o., IČ: 624 17 690, Na Hranici 2361/6,
586 01 Jihlava,
RD Rýmařov s. r. o., IČ: 189 53 581, Rýmařov, 8. května 1191/45,
PSČ 795 01,
Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld Lesní a rybniční správa Zbiroh
čp. 279, 338 08 Zbiroh, IČ: 687 76 152, Zbiroh, Švabínská 279,
okres Rokycany,
LST a.s., IČ: 607 06 805, Trhanov 48, okres Domažlice,
PSČ 345 33,
LESS a.s., IČ: 261 15 271, Ostrov 3, 285 22 Zbraslavice.
Organizační složky s vlastní právní
subjektivitou: nejsou.
Výše vlastního jmění: 500 500 Kč.
Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka:
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017, rozvahový
den: 31. 12. 2017.
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Použité účetní metody:
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku: není žádný dlouhodobý
nehmotný ani hmotný majetek.
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů
a podílů, zásob a pohledávek: cena pořízení.
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění
ekvivalencí u cenných papírů a podílů: nejsou.
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích
derivátů: nejsou.
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů
k obchodování: nejsou.
Postup tvorby a použití opravných položek: nejsou.
Odpisování majetku: není žádný dlouhodobý nehmotný ani hmotný
majetek.
Postup tvorby a použití rezerv: nejsou.
Vzájemné zúčtování: není.
Metoda kursových rozdílů: používá se kurz vyhlášený ČNB ke dni
účetní operace.
Způsob zpracování účetních záznamů: v účetním programu POHODA.
Způsob a místo úschovy účetních záznamů: Doklady, sestavy a veškeré
ostatní dokumenty uloženy v kancelářích nadace, tj. U Uranie 18, Praha 7.
Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: k žádným významným
událostem nedošlo.
Účasti v obchodních společnostech: žádné nejsou.
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Přehled splatných závazků pojistného na sociální pojištění, veřejné
zdravotní pojištění a evidovaných daňových nedoplatků s datem vzniku a splatnosti:
Závazek
Částka		 Datum
			 vznik

Datum
splatnosti

Datum
platby

Sociální pojištění		41.102,00

31.12.2017

20.1.2018

15.1.2018

Zdravotní pojištění		17.615,00

31.12.2017

20.1.2018

15.1.2018

Daň z mezd		31.796,00

31.12.2017

20.1.2018

15.1.2018

Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy: nejsou.
Dlužené částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou
splatnosti vyšší než 5 let: nejsou.
Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou: nejsou.
Celková výše závazků neobsažených v rozvaze: nejsou
Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností
a pro účely daně z příjmů: výsledek hospodaření hlavní činnosti je
125 tis. Kč, výsledek hospodářské činnosti je zisk 0 tis. Kč.
Informace o zaměstnancích: organizace měla v roce 2017 pět zaměstnanců na pracovní poměr. V průběhu roku byly uzavírány dohody
o provedení práce na konkrétní akce a činnosti. Celková výše mzdových nákladů: 2 901 tis. Kč.
Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo
jiných orgánů: nejsou
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Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:
Ing. Stanislav Polák.
Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů: nejsou
Vliv způsobů oceňování finančního majetku na výpočet zisku nebo
ztráty: dlouhodobý finanční majetek není.
Způsob zjištění základu daně z příjmů a daňové úlevy na dani z příjmů: dle nákladů a výnosů v členění jednotlivých druhů činností.
Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období: změny nejsou.
Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy
a výkazu zisku a ztráty: mezi významné výnosové účty patří příjmy za
reklamu, která se obchodním partnerům realizuje zejména na akci Dřevěná stavba roku a na webových stránkách Nadace a jejích projektů.
S tímto účtem souvisí nákladové účty, materiál a služby přímo se týkajících těchto příjmů. Organizace je významně financována dotacemi ze
státního rozpočtu ČR. Většina projektů je financována vícezdrojově
z dotací, darů, reklamy a konkrétních příjmů za služby.

Organizace v roce 2017 obdržela dary v celkové výši 1 081 tis. Kč od
následujících dárců:
Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o., Lenzing Biocel Paskov a.s., Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., Mondi Štĕtí a.s., Smurfit Kappa Czech s.r.o.,
STORA ENSO ČR, LST a.s. (Trhanov), RD Rýmařov s. r. o.
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Přehled o veřejných sbírkách: nejsou.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předchozích účetních období: zisk roku 2017 byl převeden na nerozdělený zisk minulých let.
Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované
zvl. práv. předpisy: nejsou.
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na průkazný účetní
záznam o skutečném stavu tohoto majetku nebo seznam tohoto majetku: nejsou.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem a výše ocenění
lesních porostů stanovená součinem výměry lesních pozemků
s lesním porostem v m 2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva
– lesní pozemky: nejsou.
Okamžik sestavení účetní závěrky: 28. 3. 2018

8. PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem partnerům, soutěžícím, hlasujícím, účastníkům našich
akcí, spřízněným novinářům a dalším příznivcům za zájem o naši činnost.
Výroční zpráva za rok 2017
Vydala Nadace dřevo pro život
www.DrevoProZivot.cz
Odpovědný redaktor: Mgr. Lenka Poláková
Grafická úprava: Michaela Slezáková
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