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Hlavní oblasti činnosti ANIMAL EYE

Provoz bezplatné právní poradny a poskytování právního 
poradenství advokáty České advokátní komory na bázi             

pro bono za účelem ochrany zvířat.

BEZPLATNÉ           

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Profesionální právní pomoc advokáty České advokátní komory            

za účelem důsledného postihu podvodů a jiné protiprávní činnosti 

v souvislosti s prodejem a chovem zvířat.

POMOC SE SOUDNÍMI             

A SPRÁVNÍMI ŘÍZENÍMI

Pořádání veřejných sbírek, materiální a finanční pomoc, 

právní podpora při řešení případů týrání zvířat                

a správě vnitřních záležitostí.

POMOC ÚTULKŮM

Aktivní účast na legislativním procesu jak v České republice, 

tak v orgánech a institucích Evropské unie.

PROSAZOVÁNÍ 

LEGISLATIVY

Pořádání informačních a osvětových kampaní, realizace 

vzdělávacích aktivit pro širokou i odbornou veřejnost. 

Pravidelné mediální výstupy k problematice ochrany zvířat. 

OSVĚTA A EDUKACE

Aktivity zaměřené na podporu využití psího čichu               

k diagnostice či detekci onemocnění v humánní 

medicíně. Pořádání tradiční ankety Statečné psí srdce.

SPECIÁLNÍ VÝCVIK PSŮ –

STATEČNÉ PSÍ SRDCE



Bezplatná právní poradna

ANIMAL EYE 2021

Za rok 2021 zodpověděli naši právní specialisté v bezplatné 

právní poradně ANIMAL EYE, zajišťované na bázi pro bono 

advokáty České advokátní komory, 1.115 dotazů, z toho:

Právní poradenství 2021

281 dotazů

prostřednictvím telefonní linky

739 dotazů

prostřednictvím elektronické komunikace

95 dotazů

prostřednictvím sociálních sítí



Novela zákona na ochranu 

zvířat proti týrání

Podíleli jsme se na finalizaci a implementaci nejzásadnější normy 

namířené proti množírnám psů a koček –novely zákona                

na ochranu zvířat proti týrání publikované pod č. 50/2020 Sb.,     

která nabyla účinnosti dne 1. února 2021. Součástí této klíčové 

novelizace je i námi iniciovaný zákaz prodeje nebo předání psa      

či kočky na veřejném prostranství. 

Prosazování legislativy 2021

Norma zavádí dále legální definici pojmu "množírna psů a koček" 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 a v neposlední řadě přiznává 

obcím finanční pomoc státu při plnění některých úkolů na úseku ochrany zvířat.



Vyhláška o ochraně psů      

a koček při chovu               

za účelem rozmnožování

Naše nezisková organizace se podílela rovněž na finalizaci                

a implementaci nového prováděcího předpisu k zákonu                   

na ochranu zvířat proti týrání - vyhlášky č. 384/2021 Sb.,                   

o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování,          

která nabyla účinnosti dne 1. listopadu 2021.

Prosazování legislativy 2021

Předmětný předpis nahradil naprosto nedostatečnou strohou vyhlášku č. 21/2013 

Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček. 

Dodržování nových pravidel kontrolují inspektoři veterinární správy. Za porušení 

vyhlášky může právnická nebo podnikající fyzická osoba dostat pokutu až do výše        

1 milionu korun, fyzické osobě hrozí pokuta až do výše 400 tisíc korun. Uložit lze 

také zákaz činnosti nebo odebrání týraného zvířete. 



Seminář Justiční akademie      

k problematice týrání zvířat

Předsedkyně naší neziskové organizace JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová 

vystoupila na tradičním semináři Justiční akademie věnovaném aktuálním 

trendům trestné činnosti proti životnímu prostředí, který se konal ve dnech 

13.10.-15.10.2021 v Kroměříži. 

Seminář byl určen pro trestní soudce a justiční čekatele, státní zástupce, příslušníky Celní správy a Policie   

České republiky a kromě bloku týrání zvířat a jeho trestání pojednával rovněž o problematice nelegálního 

obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, nelegálního nakládání s odpady a poškození a ohrožení 

životního prostředí. 

Dalšími lektory byli například JUDr. Miroslav Růžička, ředitel analytického a legislativního odboru Nejvyššího 

státního zastupitelství a národní korespondent pro trestné činy proti životnímu prostředí, Mgr. Kateřina 

Weissová z Vrchního státního zastupitelství v Praze či vysokoškolský pedagog JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D. 

Osvěta a edukace 2021



Výzkum a výcvik psů               

na odhalování onemocnění

I v roce 2021 jsme pokračovali v činnosti zaměřené na podporu využití psího 

čichu k diagnostice či detekci onemocnění v humánní medicíně. Nastartovali 

jsme sérii jednání a aktivit, které akcelerovaly a koordinovaly spolupráci 

mnoha různých subjektů – vládních i nevládních. 

Výsledkem je uzavřené partnerství s kopřivnickou organizací České centrum signálních zvířat

a navázaná spolupráce s Odborem bezpečnostního výzkumu a vzdělávání Ministerstva vnitra České 

republiky a Odborem služební kynologie a hipologie Policejního prezidia České republiky. 

Naše snažení se rozhodla podpořit společnost Akinu, a to ve formě materiálního daru.

Zoopunková kapela Peshata pro nás složila song – https://www.youtube.com/watch?v=j-frxKl_RKY. 

Všem, kteří takto pomáhají, moc a moc děkujeme!

Speciální výcvik psů 2021

https://www.youtube.com/watch?v=j-frxKl_RKY


Speciální výcvik psů
2021



České centrum 

signálních zvířat

Více informací na www.signalnizvirata.cz. 

Speciální výcvik psů 2021



Pořádání 11. ročníku ankety 

Statečné psí srdce 

Ve spolupráci s kynologickými novináři Marií Trauškeovou

a Dušanem Stuchlíkem jsme vyhlásili výsledky 11. ročníku 

tradiční záchranářské ankety STATEČNÉ PSÍ SRDCE

oceňující psy, kteří v uplynulém roce zachránili nebo pomohli 

zachránit lidský život.

Moderování se ujal známý sportovní komentátor České televize Pavel Čapek. 

Partnery akce byly Armáda České republiky – Centrum vojenské kynologie, Hasičský 

záchranný sbor České republiky a Horská služba České republiky.

Vítězové jednotlivých kategorií Statečného psího srdce 2020 postoupili automaticky 

do nominace ankety Zlatý záchranářský kříž.



Statečné psí srdce

2020 

Praha – Vyšehrad, 5.10.2021



Pomoc útulkům

Zapsaný spolek Kočičí štěstí z Měšic u Prahy je registrovaným útulkem           

pro kočky, který pečuje ve vlastních prostorách o bezprizorní zvířata a poskytuje 

jim kompletní veterinární ošetření včetně sterilizace. Stará se rovněž o desítky 

venkovních koček v jejich lokalitách. Pracovnice spolku prostřednictvím 

sociálních sítí upozorňují na problematiku toulavých a opuštěných zvířat.           

Na dané téma publikují rovněž odborné články a pořádají pravidelné semináře. 

Více informací o Kočičím štěstí lze nalézt na www.kocicistesti.cz. 

I v průběhu roku 2021 jsme poskytovali vybraným útulkům 

právní podporu při řešení případů týrání zvířat a správě 

vnitřních záležitostí. Pro útulek Kočičí štěstí jsme organizovali 

opakovaně finanční pomoc. 

Pomoc útulkům 2021
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ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Označ. A K T I V A číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

 A. Dlouhodobý majetek celkem A.I.+...+A.IV. 001

 A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.1+...+A.I.x 002

 A. I.  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje účet 012 003

          2. Software účet 013 004

          3. Ocenitelná práva účet 014 005

          4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018 006

          5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019 007

          6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet 041 008

          7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účet 051 009

 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1+...+A.II.x 010

 A. II.  1. Pozemky účet 031 011

           2. Umělecká díla, předměty a sbírky účet 032 012

           3. Stavby účet 021 013

           4. Hmotné movité věci a jejich soubory účet 022 014

           5. Pěstitelské celky trvalých porostů účet 025 015

           6. Dospělá zvířata a jejich skupiny účet 026 016

           7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028 017

           8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek účet 029 018

           9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 019

         10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účet 052 020

 A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III.1+...+A.III.x 021

 A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účet 061 022

           2. Podíly - podstatný vliv účet 062 023

           3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti účet 063 024

           4. Zápůjčky organizačním složkám účet 066 025

           5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky účet 067 026

           6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet 069 027

 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV.1+...+A.IV.x 028

 A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje účet 072 029

           2. Oprávky k softwaru účet 073 030

           3. Oprávky k ocenitelným právům účet 074 031

           4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku účet 078 032

           5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku účet 079 033

           6. Oprávky ke stavbám účet 081 034

           7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí účet 082 035

           8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů účet 085 036

           9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům účet 086 037

         10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku účet 088 038

         11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku účet 089 039

 B. Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV. 040

 B. I. Zásoby celkem B.I.1+...+B.I.x 041

 B. I.  1. Materiál na skladě účet 112 042

          2. Materiál na cestě účet 119 043
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Označ. A K T I V A číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

AKTIVA CELKEM A.+B. 082

          3. Nedokončená výroba účet 121 044

          4. Polotovary vlastní výroby účet 122 045

          5. Výrobky účet 123 046

          6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účet 124 047

          7. Zboží na skladě a v prodejnách účet 132 048

          8. Zboží na cestě účet 139 049

          9. Poskytnuté zálohy na zásoby účet 314 050

 B. II. Pohledávky celkem B.II.1+...+B.II.x 051

 B. II.  1. Odběratelé účet 311 052

           2. Směnky k inkasu účet 312 053

           3. Pohledávky za eskontované cenné papíry účet 313 054

           4. Poskytnuté provozní zálohy účet 314 - ř. 51 055

           5. Ostatní pohledávky účet 315 056

           6. Pohledávky za zaměstnanci účet 335 057

           7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336 058

           8. Daň z příjmů účet 341 059

           9. Ostatní přímé daně účet 342 060

         10. Daň z přidané hodnoty účet 343 061

         11. Ostatní daně a poplatky účet 345 062

         12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem účet 346 063

         13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků účet 348 064

         14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti účet 358 065

         15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí účet 373 066

         16. Pohledávky z vydaných dluhopisů účet 375 067

         17. Jiné pohledávky účet 378 068

         18. Dohadné účty aktivní účet 388 069

         19. Opravná položka k pohledávkám účet 391 070

 B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1+...+B.III.x 071

 B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně účet 211 072

           2. Ceniny účet 213 073

           3. Peněžní prostředky na účtech účet 221 074

           4. Majetkové cenné papíry k obchodování účet 251 075

           5. Dluhové cenné papíry k obchodování účet 253 076

           6. Ostatní cenné papíry účet 256 077

           7. Peníze na cestě účet 261 078

 B. IV. Jiná aktiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 079

 B. IV. 1. Náklady příštích období účet 381 080

           2. Příjmy příštích období účet 385 081

+791 +819

+788 +788

+788 +788

+2 +30

+2 +30



Označ. P A S I V A číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

 A. Vlastní zdroje celkem A.I.+...+A.II. 001

 A. I. Jmění celkem A.I.1+...+A.I.x 002

 A. I.  1. Vlastní jmění účet 901 003

          2. Fondy účet 911 004

          3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků účet 921 005

 A. II. Výsledek hospodaření celkem A.II.1+...+A.II.x 006

 A. II.  1. Účet výsledku hospodaření účet +/-963 007

          2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení účet +/-931 008

          3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let účet +/-932 009

 B. Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV. 010

 B. I. Rezervy celkem B.I.1+...+B.I.x 011

 B. I.  1. Rezervy účet 941 012

 B. II. Dlouhodobé závazky celkem B.II.1+...+B.II.x 013

 B. II.  1. Dlouhodobé úvěry účet 951 014

          2. Vydané dluhopisy účet 953 015

          3. Závazky z pronájmu účet 954 016

          4. Přijaté dlouhodobé zálohy účet 955 017

          5. Dlouhodobé směnky k úhradě účet 958 018

          6. Dohadné účty pasivní účet 389 019

          7. Ostatní dlouhodobé závazky účet 959 020

 B. III. Krátkodobé závazky celkem B.III.1+...+B.III.x 021

 B. III. 1. Dodavatelé účet 321 022

          2. Směnky k úhradě účet 322 023

          3. Přijaté zálohy účet 324 024

+768 +802

+768 +802
XXXXXXXXXXX +34

-122 XXXXXXXXXXX
+890 +768

+23 +17

+23 +17



Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:

Označ. P A S I V A číslo
řádku

Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

PASIVA CELKEM A.+B. 048

          4. Ostatní závazky účet 325 025

          5. Zaměstnanci účet 331 026

          6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům účet 333 027

          7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336 028

          8. Daň z příjmů účet 341 029

          9. Ostatní přímé daně účet 342 030

          10. Daň z přidané hodnoty účet 343 031

          11. Ostatní daně a poplatky účet 345 032

          12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu účet 346 033

          13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků účet 348 034

          14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů účet 367 035

          15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti účet 368 036

          16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí účet 373 037

          17. Jiné závazky účet 379 038

          18. Krátkodobé úvěry účet 231 039

          19. Eskontní úvěry účet 232 040

          20. Vydané krátkodobé dluhopisy účet 241 041

          21. Vlastní dluhopisy účet 255 042

          22. Dohadné účty pasivní účet 389 043

          23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci účet 249 044

 B. IV. Jiná pasiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 045

 B. IV. 1. Výdaje příštích období účet 383 046

          2. Výnosy příštích období účet 384 047

8.3.2022

Činnosti environmentálních a ekologických hnutí

Nespecializovaný velkoobchod

JUDr. et P RENNEROVÁ ZUZANA 

+791 +819

+7 +1

+16 +16
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VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo
řádku

Běžné období

Hlavní Hospodářská Celkem

 A. Náklady A.I.+...+A.VIII. 001

 A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby A.I.1+...+A.I.x 002

 A. I.  1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 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

 A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace A.II.1+...+A.II.x 009

 A. II.  7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 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. Osobní náklady A.III.1+...+A.III.x 013

 A. III. 10. Mzdové náklady

          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

 A. IV. Daně a poplatky A.IV.1+...+A.IV.x 019

 A. IV. 15. Daně a poplatky účty 531, 532, 538 020

 A. V. Ostatní náklady A.V.1+...+A.V.x 021

 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. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek A.VI.1+...+A.VI.x 029

 A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 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

          27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek účty 556, 559 034

 A. VII. Poskytnuté příspěvky A.VII.1+...+A.VII.x 035

 A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami účty 581, 582 036

 A. VIII. Daň z příjmů A.VII.1+...+A.VII.x 037

 A. VIII. 29. Daň z příjmů účet 591 038

Náklady celkem 039

 B. Výnosy
B.I.+...+B.VII.

040

 B. I. Provozní dotace B.I.1+...+B.I.x 041

 B. I.  1. Provozní dotace účet 691 042

 B. II. Přijaté příspěvky B.II.1+...+B.II.x 043

 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

 B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží účty 601, 602, 603 047

. .3 1 1 2 2 0 2 1

1.1.2021 31.12.2021

v tisících Kč

0 3 7 5 0 5 3 1

ANIMAL EYE
, z.s.

Husova 160/23
Praha 1
110 00

+264 +1 +265
+261 +261

+5 +5
+256 +256

+3 +3

+3 +3

+1 +1
+1 +1

+264 +1 +265
+293 +6 +299

+293 +293

+293 +293

+6 +6

otisk podacího razítka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

účet 521 014



Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo
řádku

Běžné období

Hlavní Hospodářská Celkem

 B. IV. Ostatní výnosy B.IV.1+...+B.IV.x 048

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

          10. Jiné ostatní výnosy účet 649 054

 B. V. Tržby z prodeje majetku B.V.1+...+B.V.x 055

 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

8.3.2022

Činnosti environmentálních a ekologických hnutí

Nespecializovaný velkoobchod

JUDr. et P RENNEROVÁ ZUZANA 

+293 +6 +299
+29 +6 +35
+29 +5 +34
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I. Obecné údaje:  

Společnost:        ANIMAL EYE, z.s.  

Adresa:                 Husova 160/23, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Právní forma:       zapsaný spolek 

IČO:                      03750531 

DIČ:                      CZ03750531 

Účel:  Účelem spolku je dosahování obecně prospěšných cílů v oblasti ochrany zvířat, zejména zvířat v 

zájmových chovech, a dále výzkum a využití psů pro potřeby diagnostiky lidských onemocnění. 

Datum vzniku:            3.2.2015 

Statutární orgán:                    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. 

2. Hmotný a nehmotný majetek – spolek nevlastní k 31.12.2021 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 – 293 tis. Kč 

 

 

 

V Praze dne  8.3.2022       

 

 

      

       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

mailto:office@animaleye.cz
http://www.animaleye.cz/

