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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 pěti 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 včetně začipování štěňat, schválení
centrálního registru psů, evidence chovatelů fen, definiční vymezení, podmínky a registrační
povinnost útulků, povolování a rušení útulků ze strany SVS, 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
inzertními novinami a webem 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 2019

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 2019

Bezplatná právní poradna
ANIMAL EYE 2019
Za rok 2019 zodpověděli naši právní specialisté v bezplatné
právní poradně ANIMAL EYE, zajišťované na bázi pro bono
advokáty České advokátní komory, 3.307 dotazů, z toho:
1.642 dotazů
prostřednictvím telefonní linky

1.492 dotazů
prostřednictvím elektronické komunikace

173 dotazů
prostřednictvím sociálních sítí

Právní poradenství 2019

Nová odborná posila –
Mgr. Pavla Martináková
Na počátku roku 2019 získal realizační tým ANIMAL EYE do svých řad
cennou posilu, a to právničku Mgr. Pavlu Martinákovou, která má celou řadu
zkušeností z právní i manažerské sféry.
Pavla vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a absolvovala rovněž semestrální studium práva
Evropské unie na Univerzitě v Lucemburku. Zúčastnila se také letní školy práva duševního vlastnictví
v gruzínském Tbilisi a zimní školu sportovního práva v rakouském Innsbrucku. Právní poznatky nabývala mimo
jiné v rámci odborné stáže na Ústavním soudu ČR a Okresním soudě ve Vsetíně. Aktuálně pracuje jako
advokátní koncipientka v renomované pražské advokátní kanceláři.
Ve svém volném čase se věnuje kynologii a organizaci společenských a sportovních akcí.
V ANIMAL EYE bude vypomáhat především s právní agendou, ale také s organizačními záležitostmi a zajišťováním chodu naší neziskové organizace.

Činnost ANIMAL EYE 2019

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 2019

Další velké
legislativní úspěchy!
Poslanci a senátoři schválili v novele veterinárního zákona

zpřísnění pravidel pro chov psů.
Po novele veterinárního zákona z roku 2017, která přinesla první nástroje
namířené proti množírnám psů, se nám podařilo v Parlamentu prosadit další
klíčová opatření, a to povinné začipování štěňat a nepřímo i centrální registr
psů. Jedná se o naprosto stěžejní instituty, které umožní nejenom snazší postih
množitelů, ale zavedou také tolik potřebný pořádek na úseku zájmových chovů
psů v České republice.
V partnerské spolupráci se podařilo rovněž přijmout stanovení podmínek
pro útulky pro zvířata ve formě prováděcího právního předpisu a možnost
zrušení registrace útulku, přestane-li jeho provozovatel splňovat zákonné
požadavky.
Došlo také ke zpřísnění evidenční povinnosti chovatelů fen z počtu pěti
na počet tří fen a navýšení pokut za neočipované psy.

Public affairs 2019

Novela zákona na ochranu
zvířat proti týrání
Z pozice připomínkového místa Ministerstva zemědělství, ale také
na základě spolupráce s poslanci napříč politickým spektrem se
podílíme na výsledné podobě novely zákona na ochranu zvířat
proti týrání, kterou poslanci v závěru roku podpořili v prvním čtení.

Norma zavádí mimo jiné legální definici pojmu "množírna" a explicitní zákaz množení,
rozšiřuje okruh chovatelů, na které se vztahují povinnosti při chovu psů a koček,
zakazuje prodej psů, koček a primátů ve zverimexech, přináší nové evidenční
povinnosti v souvislosti s chovem a převodem štěňat a nové povinnosti při obchodu
se zvířaty určenými pro zájmové chovy, zakotvuje zápis přestupků na úseku ochrany
zvířat do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, přiznává obcím tolik
potřebnou finanční pomoc státu při plnění některých úkolů na úseku ochrany zvířat
a v neposlední řadě ukládá provozovatelům útulků povinnost uveřejňovat zvířata
na svých internetových stránkách.

Public affairs 2019

Spuštění iniciativy EU PAAG
V úterý 14. května 2019 jsme v Praze za účasti místopředsedy výboru
EU pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Pavla
Poce a místopředsedkyně EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele

Dity Charanzové pořádali tiskový brífink ke spuštění evropské iniciativy
EU Pet Advertising Group (EU PAAG), která je zaměřena na potírání
podvodných množírenských inzerátů.
Většina prodejů domácích mazlíků v rámci EU se uskutečňuje v anonymním online prostředí,

které není nijak regulováno. Nelegální obchod a propracované systémy množíren i distribučních
sítí představují pro většinu členských států velký problém. Můžou za to nedostatečné zákony,
ale také podvodníci, kteří zneužívají otevřené hranice. Z tohoto důvodu začala Evropská aliance
pro psy a kočky v jednotlivých evropských zemích postupně zavádět pracovní skupiny EU PAAG,
které monitorují podezřelé inzeráty vedoucí k nelegálnímu prodeji psů a koček a ve spolupráci
s veřejnou správou a provozovateli inzertních portálů nastavují pravidla inzerce zvířat.

Tisková konference
ke spuštění EU PAAG

Činnost ANIMAL EYE 2019

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 2019

Charitativní party
k spuštění EU PAAG
Ve čtvrtek 23. května 2019 jsme v prostorách partnerského

podniku Rozmarinn za přispění mecenášů – manželů
Kampanových pořádali charitativní společenský večer
při příležitosti spuštění evropské iniciativy EU PAAG.
Na akci, jejímiž organizátory byly rovněž Nadační fond Moniky Bagárové

a inzertní noviny a web ANNONCE, se sešlo přes 120 významných osobností
ze světa politiky, byznysu a práva.
Hosté se mohli těšit nejenom ze skvělého jízda uznávaného šéfkuchaře Marka
Kotleby, ale také báječné živé hudby v podání multižánrového kytaristy Jana
Kysely a zpěvačky Moniky Bagárové.

Charitativní party
ROZMARINN

23.5.2019, Praha

Vzdělávání a osvěta 2019

Osvětová kampaň s mistrem
světa v rally Janem Kopeckým
V první polovině roku 2019 jsme spustili další velkou osvětovou
kampaň, tentokrát s úřadujícím mistrem světa v rally kategorie WRC2

a továrním jezdcem ŠKODA MOTORSPORT Janem Kopeckým.
Jan Kopecký se rozhodl naší neziskové organizaci věnovat pro účely charitativního využití své
závodní rukavice, ve kterých odjel podstatnou část závodů loňského úspěšného světového
šampionátu. Vybraná částka ve výši 28.044,- Kč putovala na podporu evropské iniciativy EU PAAG.
Mediálními partnery akce byly Annonce, Auto Moto Klub Cidlina v AČR, Čeští rallyoví srdcaři,
eWRC.cz, MotorMIX.cz, Motorsportfoto.eu, Motorsport revue, Psí kusy, Race Day, RALLY Magazín,
RALLY-MANIA.cz, Rallye Český Krumlov a TJ Sokol Maxičky.

Osvětová kampaň
s Janem Kopeckým

Vzdělávání a osvěta 2019

Prezentace a osvěta
na DNI ZEMĚ
V průběhu roku 2019 jsme se zúčastnili řady akcí, mimo jiné
i 16. ročníku DNE ZEMĚ v pražských Malešicích.

Jedná se o tradiční oslavu mezinárodního Dne Země, který každoročně připadá
na 22. duben a slaví se po celém světě již od roku 1970. Je zaměřen
na propagaci a podporu ekologie a ochranu životního prostředí ve společnosti.
Chovatele domácích mazlíků, ale i další návštěvníky akce jsme seznamovali
především s aktuálními legislativními změnami týkajícími se chovu psů a koček

a v bezplatné právní poradně zodpovídali jejich dotazy.

Vzdělávání a osvěta 2019

Pomoc kočičím azylům
a podpora kastrací
V průběhu roku 2019 jsme uspořádali hned několik
finančních sbírek na podporu kastrací a pomoc kočičím
azylům pečujícím o týraná a opuštěná zvířata.

Přemnožené a bezprizorní kočky, často ve velmi zuboženém stavu, jsou
problémem snad všech větších obcí a měst. Bohužel v Česku existuje stále velké

procento lidí, kteří nevidí v kastracích východisko ani řešení a domnívají se,
že zákrok kočkám ublíží.
S předmětnou otázkou se potýkáme rovněž při sepisu a připomínkování
legislativy, zejména pak vládní novely zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Činnost ANIMAL EYE 2019

Hospodaření ANIMAL EYE 2019

Celkové příjmy v roce 2019

PŘÍJMY

161.524,8 Kč (soukromé dary fyzických a právnických osob)
1.880 Kč (příjmy z vlastní činnosti)

163.404,8 Kč

10.666 Kč (telekomunikační služby, poštovné a konverze dokumentů)
1.231,4 Kč (domény, hosting, služby Darujme.cz)
2.106,97 Kč (daň z příjmů právnických osob)

Celkové výdaje v roce 2019

189.324,37 Kč

VÝDAJE

1.800 Kč (grafické služby)
3.301 Kč (náklady na tiskový brífink k EU PAAG)
1.117 Kč (nákup sběracích pokladniček)
5.102 Kč (dar Kočičí štěstí)
164.000 Kč (pomoc partnerským organizacím - EU PAAG)
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k poslednímu dni

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+924

+903

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

číslo
řádku

AKTIVA

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.

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

+788

+788

+788

+788

+136
+62

+115
+0

+74

+115

+925

+904

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

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

číslo
řádku

PASIVA

Označ.

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.

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

+909

+890

+909
+0
+590
+319
+16

+890
-20
+0
+910
+14

+16

+14

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

číslo
řádku

PASIVA

Označ.
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: 1.5.2020
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

+3

+0

+13

+14

+925

+904

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
Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k . . . . . . .3. . .1
. . . ... . .1. . .2. . . .. . . 2
. . . .0. . .1. . .9. . . . . . . . .
Od:

1.1.2019

Do:

31.12.2019

0

3

7

5

0

5

3

otisk podacího razítka

číslo
řádku

A.

Náklady

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

001

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

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

002

A. I. 1.

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

účet 518

008

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

A.II.1+...+A.II.x

009

účty 561, 562, 563, 564

010

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

účty 571, 572

011

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

účty 573, 574

012

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

013

A. III.

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. IV.

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

22. Jiné ostatní náklady

účet 549

028

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

029

účet 551

030

24. Prodaný dlouhodobý majetek

účet 552

031

25. Prodané cenné papíry a podíly

účet 553

032

26. Prodaný materiál

účet 554

033

A. VI.

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

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

účty 556, 559

034

A.VII.1+...+A.VII.x

035

účty 581, 582

036

Daň z příjmů

A.VII.1+...+A.VII.x

037

A. VIII. 29. Daň z příjmů

účet 591

038

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

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

Náklady celkem

039

B.

Výnosy

040

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

1

Husova
Praha 1
................................................
11000
................................................
................................................

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označ.

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

v tisících Kč
IČ

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

B.I.+...+B.VII.
B.I.1+...+B.I.x
účet 691
B.II.1+...+B.II.x

Běžné období
Hlavní

Hospodářská

Celkem

+305
+305
+1

+0
+0
+0

+305
+305
+1

+2
+302

+0
+0

+2
+302

+305
+285

+0
+0

+305
+285

+284

+0

+284

+284

+0

+284

+1

+0

+1

041
042
043

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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.

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

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

062

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

B. - A. + D. x.

063

Okamžik sestavení: 1.5.2020
Právní forma
účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:

Činnosti environmentálních a ekologických hnutí
Nespecializovaný velkoobchod

Běžné období
Hlavní

+285
-20
-20

Hospodářská

Celkem

+0
+0
+0

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

JUDr. et P RENNEROVÁ ZUZANA

+285
-20
-20

Příloha k účetní závěrce roku 2019
OBSAH: I. Obecné údaje
II. Účetní metody, zásoby a způsoby oceňování
1. Zásoby
2. Hmotný a nehmotný majetek
III. Informace k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát
1. Finanční majetek
2. Hmotný a nehmotný majetek
3. Pohledávky
4. Závazky
5. Základní kapitál
6. Druhy výnosů
I. Obecné údaje:
Společnost:
Adresa:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Účel:
Datum vzniku:
Statutární orgán:

ANIMAL EYE, z.s.
Husova 160/23, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsaný spolek
03750531
CZ03750531
Účelem spolku je hájit a prosazovat práva a zájmy zvířat, především zvířat v zájmovém chovu.
3.2.2015
JUDr. et PhDr. ZUZANA RENNEROVÁ - předsedkyně

Průměrný počet zaměstnanců: 0
Jiné odměny či podíly na zisku, ať už v peněžní nebo naturální podobě, spolek statutárním orgánům ani
zaměstnancům nevyplácel a neposkytl žádné půjčky, úvěry, záruky ani ostatní plnění. Mezi datem účetní závěrky
a datem schváleným k předání závěrky nedošlo ve spolku k žádným jiným významným událostem.
II. Účetní metody, zásady a způsoby oceňování
1. Zásoby: nakoupené zásoby jsou účtovány způsobem B do nákladů v pořizovacích cenách, tj. v ceně pořízení
včetně dalších nákladů, které s pořízením souvisí.
2. Hmotný a nehmotný majetek – spolek nenakoupil hmotný majetek v hodnotě nad 40.000,- Kč. Pokud bude
majetek pořízen, bude odepisován v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, a to: rovnoměrným
odpisem.
III. Informace k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát
1. Finanční majetek – hotovost – spolek vede jednu hotovostní pokladnu, kterou spravuje JUDr. et PhDr. ZUZANA
RENNEROVÁ.
2. Hmotný a nehmotný majetek – spolek nevlastní k 31.12.2019 majetek v hodnotě nad 40 000,- Kč.
3. Pohledávky – spolek nemá pohledávky z obchodního styku po splatnosti.
4. Závazky - spolek nemá závazky z obchodního styku po splatnosti.
5. Druh výnosů – 682 – Přijaté příspěvky a dary – 283 tis. Kč

V Praze dne 17.3.2020

JUDr. et PhDr. ZUZANA RENNEROVÁ - předsedkyně

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

