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Jak to všechno začalo…

Vznik
ANIMAL EYE, z.s.
Česká republika již řadu let uspokojuje evropskou poptávku po levných,
domněle čistokrevných štěňatech a koťatech bez průkazu původu. Nízké
pořizovací náklady a legální beztrestnost činí z Česka jednu z hlavních
množíren a vývozoven psů pro celou Evropu.
Na alarmující stav poukazují dlouhodobě mezinárodní organizace, podvodné
praktiky při prodeji zvířat mapují domácí a zahraniční média. Chybějící zákony
daly vzniknout šedé zóně možítelů, tzv. množírenské mafii, která se na rozdíl
od poctivých chovatelů neštítí ničeho. Ilegální činnost přináší překupníkům
stamiliónové zisky na úkor zajištění alespoň základních podmínek pro chovaná

zvířata. Podle statistik odborných platforem představuje obchod s domácími zvířaty
třetí nejlukrativnější ilegální činnost v Evropě hned po obchodu se zbraněmi
a drogami.

O množírenské problematice se začalo na veřejnosti intenzivně hovořit

v létě 2014 v souvislosti s případem moderátora České televize Jana
Smetany.
Kauza množení psů odkryla veřejnosti dosud skryté problémy ochrany domácích zvířat v plné
šíři. Přestože se aktivisté snažili upozornit na tyto palčivé otázky již dříve, lze říci, že až
do vypuknutí případu Jana Smetany se v dané věci nedělo v podstatě nic.

Úspěchy v jednotlivých kauzách a nutnost prosazení legislativních změn
vedly následně advokáty angažující se v případu Jana Smetany k založení
nové neziskové organizace, která se pokusí vykrýt nejpalčivější mezery

v ochraně domácích zvířat na území ČR.
A tak vznikla na sklonku roku 2014 odborná platforma ANIMAL EYE…

Hlavním posláním ANIMAL EYE, z.s. je pojmenovat problémy v oblasti

týrání domácích zvířat, především psů, tyto problémy systémově řešit,
zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků.
Tím je činnost uvedené organizace v ČR poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné
základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují
v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů

působících na úseku ochrany zvířat.
V červnu 2015 byl ANIMAL EYE rozhodnutím Ministerstva zemědělství přiznán statut
připomínkového místa v legislativním procesu.

Po více jak čtyřech letech oficiální činnosti je ANIMAL EYE
jednou z nejuznávanějších oborných organizací na poli
ochrany domácích zvířat v ČR.

Za uplynulou dobu se ušel pořádný kus cesty
a podařilo se mnoho dobrého:

zavedení plošného povinného čipování psů v ČR, evidence chovatelů fen, definiční vymezení
a registrační povinnost útulků, zintenzivnění činnosti Ústřední komise pro ochranu zvířat
(ÚKOZ), zastoupení místních samospráv v ÚKOZ, důslednější postup kompetentních orgánů
při řešení případů týrání zvířat, systematická blokace závadné inzerce inzertní společností
ANNONCE, velké osvětové kampaně…
Další důležité úkoly jsou ještě před námi.

Hlavní oblasti činnosti ANIMAL EYE
BEZPLATNÉ
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Provoz bezplatné právní poradny a poskytování právního
poradenství advokáty České advokátní komory na bázi
pro bono za účelem ochrany zvířat.

MONITORING
ZÁVADNÉ INZERCE

Monitoring a analýza závadné množírenské inzerce,
postih podvodů a jiné protiprávní činnosti v souvislosti
s prodejem a chovem zvířat.

POMOC SE SOUDNÍMI
A SPRÁVNÍMI ŘÍZENÍMI

Profesionální právní pomoc advokáty České advokátní komory
za účelem důsledného postihu podvodů a jiné protiprávní činnosti
v souvislosti s prodejem a chovem zvířat.

OSVĚTA A EDUKACE

Pořádání informačních a osvětových kampaní, realizace
vzdělávacích aktivit pro širokou i odbornou veřejnost.

PROSAZOVÁNÍ
LEGISLATIVY

Aktivní účast na legislativním procesu jak v České republice,
tak v orgánech a institucích Evropské unie.

POMOC ÚTULKŮM

Pořádání veřejných sbírek, materiální a finanční pomoc,
právní podpora při řešení případů týrání zvířat
a správě vnitřních záležitostí.

Činnost ANIMAL EYE 2018

Právní
poradenství
Poskytujeme bezplatné právní poradenství advokáty České
advokátní komory na bázi pro bono.
Současně shromažďujeme důkazní materiál a iniciujeme

postih veškerých podvodů a jiné protiprávní činnosti
v souvislosti s prodejem či chovem domácích zvířat.
Důsledně zohledňujeme postupy dozorových a represivních orgánů.
Konkrétní výsledky našich kauz pravidelně uveřejňujeme tak, aby byli občané
zavčas informováni a varováni a aby bylo možné sociálně patologickým jevům
týkajícím se nakládání se zvířaty předcházet.

Právní poradenství 2018

Bezplatná právní poradna
ANIMAL EYE 2018
Za rok 2018 zodpověděli naši právní specialisté v bezplatné
právní poradně ANIMAL EYE, zajišťované na bázi pro bono
advokáty České advokátní komory, 4.902 dotazů, z toho:
2.486 dotazů
prostřednictvím telefonní linky

2.143 dotazů
prostřednictvím elektronické komunikace

273 dotazů
prostřednictvím sociálních sítí

Právní poradenství 2018

Právní postih poškozování
spotřebitele
Právní specialisté ANIMAL EYE začali při postihu podvodné činnosti
při prodeji zvířat akcentovat a důsledněji prosazovat skutkovou
podstatu trestného činu poškozování spotřebitele podle § 253
trestního zákoníku.
V průběhu roku 2018 se pak naši právní specialisté podíleli
na rozkrytí ilegální překupnické sítě na území městské části
Prahy 4, přičemž obvinění orgánů činných v trestním řízení se
zakládalo právě na zmíněné právní kvalifikaci.

Právní poradenství 2018

Odhalení mezinárodní
zločinecké skupiny
Na přelomu roku 2017 a 2018 přispěli právní specialisté ANIMAL
EYE i za pomoci zahraničních partnerů k odhalení rozsáhlé

a mimořádně nebezpečné mezinárodní zločinecké skupiny, která
vydírala pod rouškou domnělých nároků na náhradu škody
chovatele psů s průkazem původu a prostřednictvím
zahraničních přesunů zvířat nezákonně obchodovala s drogami.
Pachatelé byli již dříve odsouzeni za závažnou trestnou činnost
spáchanou na území ČR i v zahraničí (obchod se zbraněmi,

drogami; podvody) k mnoha letům vězení.
O kauze referovala česká i zahraniční média.

Právní poradenství 2018

Blokace závadné inzerce
- partnerství s ANNONCE
I v roce 2018 jsme v rámci uzavřeného partnerství s inzertní
společností ANNONCE, která začala na jaře 2016 v součinnosti

s námi a dalšími odbornými subjekty jako první komerční subjekt
v Česku blokovat závadnou inzerci množitelů a překupníků psů,
pokračovali v pročišťování inzertního prostředí.

Od října 2016 jsou součástí inzerátů na inzertním portálu
ANNONCE odkazy na naši bezplatnou právní poradnu, do které
mohou lidé zasílat upozornění na podezřelé inzeráty. V případě
podvodu nebo jiné protiprávní činnosti okamžitě iniciujeme
příslušný postih.

Právní poradenství 2018

Nová právní posila –
Mgr. Lucie Martin-Nešporová
V závěru roku 2018 získal právní tým ANIMAL EYE cennou posilu, a to
zkušenou advokátku Mgr. Lucii Martin-Nešporovou, která v minulosti
působila jako diplomatka Ministerstva zahraničních věcí České republiky

na Stálé misi ČR při Radě Evropy ve Štrasburku.
V rámci výkonu povinností plynoucích z její diplomatické mise se pravidelně účastnila zasedání Výboru
ministrů Rady Evropy, Parlamentního shromáždění Rady Evropy či Kongresu Rady Evropy. Jako

zástupce stálého představitele ČR při Radě Evropy byla pověřena vedením agendy skupiny zpravodajů
Výboru ministrů v oblasti demokracie, lidských práv, vzdělání, evropských a mezinárodních vztahů
a politiky evropského sociálního programu. V rámci svých kompetencí byla rovněž pravidelným
účastníkem zasedání k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva.
V ANIMAL EYE bude vypomáhat především se zahraniční spoluprací, členstvím v EU Dog & Cat Alliance

a legislativními pracemi týkajícími se práva EU.

Činnost ANIMAL EYE 2018

Public
affairs
Jsme připomínkovým místem Ministerstva zemědělství.
Aktivně se podílíme na přípravě a prosazování legislativy.

Pozorně sledujeme aktuální legislativní vývoj i potřeby praxe, upozorňujeme
na aplikačně problematické otázky a snažíme se tak přispět k formulování
kvalitního legislativního základu na úseku ochrany zvířat v ČR.
O potřebné legislativní změny usilujeme rovněž na úrovni EU.
Jsme členy EU Dog & Cat Alliance.
Jsme také registrováni v rejstříku zástupců zájmových skupin při Evropské komisi.

Zprostředkováváme kontakty, usnadňujeme komunikaci
s orgány státní či veřejné správy, moderujeme a budujeme
partnerské koalice, zajišťujeme odbornou diskuzi.

Public affairs 2018

Prosazování
klíčové legislativy
Aktivně se podílíme na přípravě stěžejních novel dvou

klíčových norem upravujících zájmové chovy zvířat – zákona
na ochranu zvířat proti týrání a veterinárního zákona.
Podílíme se na sepisu norem, připomínkujeme legislativu z pozice připomínkového
místa Ministerstva zemědělství.
Jsme zváni na zasedání Legislativní rady Ministerstva zemědělství.
Poskytujeme odborné konzultace zákonodárcům z parlamentních politických klubů.
Již na počátku roku 2018 jsme jednali za přítomnosti zástupce
Svazu měst a obcí ČR s ústředním ředitelem Státní veterinární
správy ČR o legislativních prioritách na další období, včetně
otázky centrálního registru psů.

Public affairs 2018

Přednášková
a konzultační činnost
V souvislosti s diskutovanými legislativními změnami,
týkajícími se otázky možného zpřísnění trestní represe
na úseku ochrany zvířat, jsme v průběhu roku 2018
v součinnosti s členem Republikové rady Soudcovské unie
ČR osvětlovali na půdě Parlamentu České republiky i v jiných
odborných kruzích pravidla a metodiku ukládání trestů
za trestné činy spáchané na úseku ochrany zvířat.

Ve čtvrtek 22. února 2018 jsme na obdobné téma přednášeli

na odborné konferenci pořádané v Brně zástupcem veřejné
ochránkyně práv JUDr. Stanislavem Křečkem.

Public affairs 2018

Usnesení ENVI
Evropského parlamentu
Na počátku května 2018 jsme se podíleli na formulaci
klíčového usnesení Výboru pro životní prostředí, ochranu
veřejného zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského
parlamentu.
Spolu s našimi partnery z EU Dog & Cat Alliance jsme poskytovali odborné
konzultace při sepisu uvedeného usnesení, kterým byly Evropská komise
a Evropská rada, jako orgány zastupující členské státy Evropské unie, vyzvány
k důslednějšímu postupu při potírání nezákonného obchodu s domácími zvířaty
napříč Evropou.
Jedním z autorů zmíněné rezoluce byl i český europoslanec – místopředseda ENVI
RNDr. Pavel Poc.

Public affairs 2018

Odborná konference
ZE:MĚ ZMĚNY 2018
Ve čtvrtek 7. června 2018 jsme se zúčastnili klíčového setkání
předních zástupců občanské společnosti, byznysu i expertů
na poli společensky prospěšných změn "ZE:MĚ ZMĚNY 2018".
Konferenci pořádala v prostorách Rezidence primátorky na Mariánském náměstí
v Praze Ashoka Česká republika.
V bloku nazvaném Advokační práce v praxi hovořila o cestách, překážkách
a taktikách lobbistických skupin předsedkyně ANIMAL EYE. Workshop spolu s ní
vedla expertka na advokační činnost Julie Sokolovičová.
Na akci bylo představeno nově založené Advokační fórum Nadace OSF, jehož
členkou se stala rovněž předsedkyně ANIMAL EYE. Cílem Advokačního fóra bude
posilovat občanskou společnost a občany v České republice, aby mohli efektivně
a profesionálně prosazovat veřejný zájem. Fórum bude dlouhodobě a systematicky
podporovat občany a neziskové organizace v jejich práci a usilování o proměnu
veřejného prostoru.

Činnost ANIMAL EYE 2018

Vzdělávání
a osvěta
Ve své činnosti klademe velký důraz na edukaci, navyšování
obecného povědomí o ochraně zvířat a osvětu.
Připravujeme řadu informačních kampaní a tematicky osvětových akcí, kterými
oslovujeme laickou i odbornou veřejnost.
Představujeme vlastní návrhy řešení kritizovaných postupů.

Společensky závažná témata šíříme také ve sdělovacích prostředcích. Zanedlouho
po svém vzniku jsme se stali nejcitovanější tuzemskou ochranářskou organizací
v českých médiích k tématu množíren a problematice ilegálního obchodu se psy.
Pravidelně se objevujeme v televizi, rozhlase i tisku.
Podílíme se rovněž na natáčení dokumentů a edukativních snímků.

Vzdělávání a osvěta 2018

Moderovaná diskuze
HLAVOU PROTI ZDI
V úterý 9. ledna 2018 jsme pořádali s renomovanou Nadací

Taťány Gregor Brzobohaté - Krása pomoci moderovanou
odbornou diskuzi s názvem "Hlavou proti zdi".
Ústředním tématem společenského setkání byla problematika spotřebitelského
poškozování bezbranných (seniorů a zvířat) a boj se "šmejdy".
Akce se zúčastnila řada veřejně známých osobností (například radní za Prahu

5 JUDr. Petr Lachnit, ředitel neziskové organizace Život 90 Jan Lorman,
projektový manažer inzertní společnosti ANNONCE Andrej Slivka, projektová
manažerka spolku Hurá na Výlet! Anna Mikanová, zpěvačka Monika Bagárová
a další).

Mediálním partnerem akce byl zpravodajsko-investigativní portál HlídacíPes.org.

Vzdělávání a osvěta 2018

Sportovní charitativní dražba
JIZERSKÁ 50
Při příležitosti 51. ročníku legendárního běžeckého závodu Jizerská 50
se uskutečnil 2. ročník sportovní charitativní dražby ANIMAL EYE.
I tentokrát pomohla startovní čísla závodníků v čele s nejlepší českou laufařkou současnosti
Kateřinou Smutnou a dále například Zuzany Kocumové či Stanislava Řezáče v boji proti
množírnám psů.

Vzdělávání a osvěta 2018

Osvětová kampaň
NEJSME VAŠE HRAČKY!
V březnu 2018 jsme spolu s chovateli a příznivci plemene mops
spustili novou osvětovou kampaň "Nejsme Vaše hračky!"
Kampaň byla zaměřena na obezřetnost při koupi domácího mazlíka.
Vizuály kampaně jsou k vidění v plzeňské ZOO.

Vzdělávání a osvěta 2018

Knižní prvotina
SPORTUJ SE PSEM!
V závěru března 2018 vyšla knižní prvotina právní expertky

ANIMAL EYE a členky odboru sportu České obce sokolské
Mgr. Kamily Šrolerové "Sportuj se psem".

Kniha je určena pro ty, kteří chtějí běhat a sportovat se svým psem. Autorky
čtenářům radí, jak začít, s jakými pomůckami, jak postupně zlepšovat kondici
vaši i vašeho psa. Publikace obsahuje tréninkové plány, popis správné techniky
běhu, výběru vhodné výstroje, výživová doporučení a doporučení na pitný režim,
pravidla regenerace, chlazení psa na závodech, péče o něj a další cenné rady.

Vzdělávání a osvěta 2018

Benefiční koncert
LIKE ANIMAL
V sobotu 18. května 2018 se uskutečnil v Továrně v Praze –
Holešovicích benefiční koncert "LIKE ANIMAL". Jedním
z pořadatelů byla rovněž naše nezisková organizace ANIMAL
EYE.
Koncert byl pořádán na oslavu významných legislativních změn, jichž se podařilo
dosáhnout na úseku ochrany zvířat v uplynulých měsících (zejména zákazu
kožešinových farem, zavedení plošného povinného čipování psů v ČR)
a na podporu udržitelného rozvoje a šíření enviromentální gramotnosti.

Vzdělávání a osvěta 2018

Prezentace a osvěta
na LÉTOFEST
V průběhu léta 2018 jsme získali možnost masivní
prezentace a osvěty na unikátní sérii hudebních přehlídek
Létofest, která byla umístěna do osmi krajských měst
a jejímž hlavním tahákem byla populární rocková kapela
Kabát.
Velký dík patří pořádající agentuře Yashica.

Vzdělávání a osvěta 2018

Spuštění
ADVOKAČNÍ FÓRA
NADACE OSF
V úterý 31. července 2018 jsme se zúčastnili již 4. ročníku tradičního
letního networkingového setkání "Na jedné lodi".
Akci pořádala Ashoka Česká republika.
Na lodi Cargo Gallery diskutovalo více jak tři sta zástupců občanské společnosti a podnikatelské sféry
o možnostech propojování neziskového sektoru a byznysu a vzájemné spolupráci.

Na akci bylo představeno nově založené Advokační fórum Nadace OSF,

jehož členkou se stala rovněž předsedkyně ANIMAL EYE.

Vzdělávání a osvěta 2018

Osvětová akce
PSÍ DEN S PRAHOU 13
V sobotu 8. září 2018 jsme vystoupili na Psím dnu s Prahou
13, který se konal v Centrálním parku Lužiny a kterého se
zúčastnila řada veřejně známých osobností.

Předsedkyně ANIMAL EYE vystoupila v odpoledním bloku se svojí přednáškou
na téma aktuálních legislativních změn na úseku zájmových chovů psů.
Návštěvníky akce seznámila rovněž s dosavadními legislativními úspěchy v boji
proti množírnám psů.

Vzdělávání a osvěta 2018

Partnerství
TJ SOKOL MAXIČKY
V září 2018 jsme uzavřeli partnerství s renomovaným
sportovním oddílem TJ Sokol Maxičky.
Zástupci uvedeného sportovního oddílu pravidelně reprezentují Českou republiku
v mushingu na mezinárodní scéně a patří mezi evropskou a světovou špičku.

Hlavní náplní spolupráce bude především osvěta a navyšování obecného
povědomí týkajícího se problematiky ochrany domácích zvířat.

Vzdělávání a osvěta 2018

Přednáška pro studenty
VŠE V PRAZE
V úterý 20. listopadu 2018 přednášely předsedkyně ANIMAL
EYE JUDr. PhDr. Zuzana Rennerová a tajemnice ANIMAL EYE
Mgr. Kamila Šrolerová v prostorách České zemědělské
univerzity v pražské Suchdoli studentům Vysoké školy

ekonomické v Praze o problematice množíren a nezákonného
obchodu s domácími zvířaty.

Vzdělávání a osvěta 2018

Vánoční sbírky
MANMAT a Kočičí štěstí
V prosinci 2018 jsme společně s firmou MANMAT s.r.o.
uspořádali vánoční sbírku určenou na pomoc bezprizorním
zvířatům.
Sbírka byla spojena se soutěží o sportovní artefakty významných českých
sportovců a sportovní čepice firmy MANMAT.
Na sklonku roku 2018 jsme rovněž v rámci uzavřeného
partnerství a dlouhodobé spolupráce finančně pomohli

spolku Kočičí štěstí, který pečuje o desítky bezprizorních
koček.

Činnost ANIMAL EYE 2018

Hospodaření ANIMAL EYE 2018

Celkové příjmy v roce 2018

PŘÍJMY

170.425,5 Kč (soukromé dary fyzických a právnických osob)
15.000 Kč (příjmy z vlastní činnosti)

185.425,5 Kč

14.004 Kč (úhrada telekomunikačních služeb, poštovné)
2.943 Kč (účetní, daňové a překladatelské služby)
1.490,65 Kč (doména, hosting, služby Darujme.cz)

Celkové výdaje v roce 2018

379.836,65 Kč

VÝDAJE

2.460 Kč (DPP – odměny a daň)
370 Kč (náklady na pořádání veřejné sbírky)
164.569 Kč (osvěta)
194.000 Kč (pomoc partnerským neziskovým organizacím,
útulkům, chovatelským subjektům - public affairs)
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Označ.

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

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. I. 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

A. II. 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

A. III. 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
A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A. IV. 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.

Zásoby celkem

B. I. 1.
2.

číslo
řádku

AKTIVA

A.

Materiál na skladě
Materiál na cestě

Husova 160/23
Praha 1
................................................
11000
................................................
................................................

A.I.+...+A.IV.
A.I.1+...+A.I.x
účet 012
účet 013
účet 014
účet 018
účet 019
účet 041
účet 051
A.II.1+...+A.II.x
účet 031
účet 032
účet 021
účet 022
účet 025
účet 026
účet 028
účet 029
účet 042
účet 052
A.III.1+...+A.III.x
účet 061
účet 062
účet 063
účet 066
účet 067
účet 069
A.IV.1+...+A.IV.x
účet 072
účet 073
účet 074
účet 078
účet 079
účet 081
účet 082
účet 085
účet 086
účet 088
účet 089
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
účet 112
účet 119

001

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+331

+924

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043

Označ.
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

B. II. 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
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.

číslo
řádku

AKTIVA

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 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

B. IV. 1.

Náklady příštích období

2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

účet 121
účet 122
účet 123
účet 124
účet 132
účet 139
účet 314
B.II.1+...+B.II.x
účet 311
účet 312
účet 313
účet 314 - ř. 51
účet 315
účet 335
účet 336
účet 341
účet 342
účet 343
účet 345
účet 346
účet 348
účet 358
účet 373
účet 375
účet 378
účet 388
účet 391
B.III.1+...+B.III.x
účet 211
účet 213
účet 221
účet 251
účet 253
účet 256
účet 261
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 381
účet 385
A.+B.

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

044
045
046
047
048
049
050
051

+0

+788

+0

+788

+331
+0

+136
+62

+331

+74

+332

+925

052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082

Označ.
A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

Vlastní jmění

2.

Fondy

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. I. 1.

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. II. 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.

číslo
řádku

PASIV A

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1. Dodavatelé
2.

Směnky k úhradě

3.

Přijaté zálohy

A.I.+...+A.II.
A.I.1+...+A.I.x
účet 901
účet 911
účet 921
A.II.1+...+A.II.x
účet +/-963
účet +/-931
účet +/-932
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
účet 941
B.II.1+...+B.II.x
účet 951
účet 953
účet 954
účet 955
účet 958
účet 389
účet 959
B.III.1+...+B.III.x
účet 321
účet 322
účet 324

001

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

+319

+909

+319
+0
+328
-9
+13

+909
+590
+0
+319
+16

+13

+16

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

Označ.

číslo
řádku

PASIV A

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 samosprávných celků
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
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

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

2.

Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Okamžik sestavení: 25.3.2019
Právní forma
účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:

Činnosti environmentálních a ekologických hnutí
Nespecializovaný velkoobchod

účet 325
účet 331
účet 333
účet 336
účet 341
účet 342
účet 343
účet 345
účet 346
účet 348
účet 367
účet 368
účet 373
účet 379
účet 231
účet 232
účet 241
účet 255
účet 389
účet 249
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 383
účet 384
A.+B.

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

025
026
027
028
029

+0

+3

+13

+13

+332

+925

030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

JUDr. et P RENNEROVÁ ZUZANA

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
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Označ.

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Náklady

A.I.+...+A.VIII.

001

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A.I.1+...+A.I.x

002

účty 501, 502, 503

003

2.

Prodané zboží

účet 504

004

3.

Opravy a udržování

účet 511

005

4.

Náklady na cestovné

účet 512

006

5.

Náklady na reprezentaci

účet 513

007

6.

Ostatní služby

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

účet 518

008

A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

A.II.1+...+A.II.x
účty 561, 562, 563, 564
účty 571, 572

011

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

účty 573, 574

012

A.III.1+...+A.III.x

013

Osobní náklady

A. III. 10. Mzdové náklady

účet 521

014

11. Zákonné sociální pojištění

účet 524

015

12. Ostatní sociální pojištění

účet 525

016

13. Zákonné sociální náklady

účet 527

017

14. Ostatní sociální náklady

účet 528

018

Daně a poplatky

A.IV.1+...+A.IV.x

019

A. IV. 15. Daně a poplatky

účty 531, 532, 538

020

A.V.1+...+A.V.x

021

A. V.

Ostatní náklady

A. V. 16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

účty 541, 542

022

17. Odpis nedobytné pohledávky

účet 543

023

18. Nákladové úroky

účet 544

024

19. Kursové ztráty

účet 545

025

20. Dary

účet 546

026

21. Manka a škody

účet 548

027

účet 549

028

22. Jiné ostatní náklady
A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku

A.VI.1+...+A.VI.x

030

24. Prodaný dlouhodobý majetek

účet 552

031

25. Prodané cenné papíry a podíly

účet 553

032

26. Prodaný materiál

účet 554

033

účty 556, 559

034

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
A. VIII.

Daň z příjmů

A. VIII. 29. Daň z příjmů

A.VII.1+...+A.VII.x
účty 581, 582
A.VII.1+...+A.VII.x
účet 591

Náklady celkem

037
038
039

B. I.

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky

B. II. 2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

účet 681

044

3.

Přijaté příspěvky (dary)

účet 682

045

4.

Přijaté členské příspěvky

účet 684

046

účty 601, 602, 603

047

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

040

B.II.1+...+B.II.x

+448
+442

+0
+0

+448
+442

+442

+0

+442

+3
+3

+0
+0

+3
+3

+3
+3
+448
+1 023

+0
+0
+0
+15

+3
+3
+448
+1 038

+235

+0

+235

+235

+0

+235

+0

+15

+15

036

Výnosy

účet 691

Celkem

035

B.

B.I.+...+B.VII.
B.I.1+...+B.I.x

Hospodářská

029

účet 551

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

Běžné období
Hlavní

010

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

A. IV.

Husova 160/23
Praha 1
................................................
11000
................................................
................................................

009

8.

A. III.

1

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

A.

A. I. 1.

................................................
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

. .ANIMAL
. . . . . . . . . . . .EYE,
. . . . . . . z.s.
...........................

041
042
043

Označ.
B. IV.

Ostatní výnosy

B. IV. 5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

B.IV.1+...+B.IV.x

048

účty 641, 642

049

6.

Platby za odepsané pohledávky

účet 643

050

7.

Výnosové úroky

účet 644

051

8.

Kursové zisky

účet 645

052

9.

Zúčtování fondů

účet 648

053

účet 649

054

B.V.1+...+B.V.x

055

10. Jiné ostatní výnosy
B. V.

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Tržby z prodeje majetku

B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

účet 652

056

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

účet 653

057

13. Tržby z prodeje materiálu

účet 654

058

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

účet 655

059

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

účet 657

060

Výnosy celkem

061

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

062

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Okamžik sestavení: 25.3.2019
Právní forma
účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:

Činnosti environmentálních a ekologických hnutí
Nespecializovaný velkoobchod

B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.
B. - A. + D. x.

063

Běžné období
Hlavní

Hospodářská

Celkem

+788
+608

+0
+0

+788
+608

+180

+0

+180

+1 023
+578
+575

+15
+15
+15

+1 038
+593
+590

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

JUDr. et P RENNEROVÁ ZUZANA

KONTAKT
Rádi Vám sdělíme více informací….
ANIMAL EYE, z.s.
Husova 160/23
110 00 Praha 1 – Staré Město
E: office@animaleye.cz

M: (+420) 608 303 359
W: www.animaleye.cz

