
Časy se mění, a to doslova překotně. Ruská invaze na Ukrajinu ukázala, jak zranitelní jsme skrze naši závislost na dovozu 
fosilních paliv. Naštěstí jsme ještě na konci roku 2021 pomohli otevřít cestu pro rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů, 
které spolu s úsporami energie pomohou naši energetickou bezpečnost zvýšit. Přechodné období bude ale náročné, 
a proto se chceme v roce 2022 zaměřit na pomoc rodinám a lidem, kteří vysokými cenami energií nejvíce trpí, a pro-
sadit legislativu i nabídnout praktickou pomoc, která jim ulehčí. I díky naší práci se v roce 2021 dostala do volebních 
programů politických stran a nakonec i do programu vlády řada ambiciózních slibů, například v oblasti zemědělství nebo 
lesnictví. Vláda nechce, aby v krajině nebyl život a lesy byly jen továrnou na dřevo, a naším úkolem v roce 2022 bude 
zajistit, že vláda svoje sliby naplní.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 
HNUTÍ DUHA ZA ROK 2021

Výnosy 24 124 240 Kč

Granty a dotace 10 119 242 Kč

Příspěvky dárců za rok 2021 12 665 830 Kč

Využití příspěvků dárců z roku 2020 315 850 Kč

Přijaté členské příspěvky 7 200 Kč

Tržby za prodané zboží 136 175 Kč

Tržby za prodané služby, poradenství, konzultace a jiné 536 235 Kč

Ostatní (úroky, kurzové zisky) 343 708 Kč

Náklady 24 075 482 Kč

Koordinace dobrovolníků a Školy občanské iniciativy 770 305 Kč

Projekty rozvoje recyklace a čisté energetiky 7 538 370 Kč

Projekty ochrany krajiny a Zachraňme lesy 2 854 273 Kč

Projekty na podporu šetrného spotřebitelství a zemědělství 2 247 103 Kč

Péče o dárce, reklama, marketing, časopis Evergreen 3 255 116 Kč

Provoz kanceláře a služby s tím spojené včetně zázemí pro kampaně 6 287 440 Kč

IT služby 622 875  Kč

Odpis nedobytné pohledávky 500 000 Kč

Výsledek hospodaření 48 758 Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

tržby za prodané služby 2,22 %
tržby za prodané zboží 0,56 %
ostatní (kurzové zisky, úroky) 0,94 %
granty od Evropské komise 2,19 %
fondy EHP a Norska 2,38 %
granty od českých nadací 1,61 %
granty od zahraničních nadací 24,85 %
granty od státních orgánů ČR 8,52 %
granty od státních orgánů ze zahraniční 2,89 %

dary 53,84 %

ZA PODPORU A DŮVĚRU V ROCE 2021 DĚKUJEME TĚMTO 
ORGANIZACÍM A NADACÍM: 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt; Dům zahraniční spolupráce; EuroNatur Stiftung; 
European Climate Foundation; European Outdoor Conservation Association; Friends of 
the Earth Europe ASBL; Good Food Good Farming c/o Deutscher Naturschutzring e.V.; 
Land Oberösterreich; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo životního 
prostředí; Nadace OSF; Nadace Partnerství; Nadační fond rodiny Orlických; Na mysli, 
z.ú.; Open Society Foundations; Státní fond životního prostředí České republiky; Stichting 
Porticus; Technologická agentura České republiky; Tides Foundation; Zero Waste Europe

Naše organizace prochází kaž-
dý rok finančním auditem, aby-
chom měli jistotu, že doklady 
podávají platné a spolehlivé 
informace, a zhodnotili kvali-
tu vnitřní kontroly spolku. Audit 
provádí MAIN AUDIT, s.r.o., 
Ing. Hana Doležalová.
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Smlouva o provedení auditu

I.
Smluvní strany

Objednatel:               Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

                                                         zastoupená
Bank. spojení : 
č. účtu: 
IČO: 
DIČ: 
(dále jen objednatel)

a

Auditor: MAIN AUDIT, s.r.o.
se sídlem Brno, Údolní 33, 602 00
KS v Brně C 21525
zastoupená Ing.Hanou Doležalovou, jednatelem
Bankovní spojení: KB Brno - Pod Petrovem

  č. účtu: 7271560247/0100
IČO: 63488019
DIČ: CZ63488019
( dále jen auditor)

II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

Ověření  (audit)  účetní  závěrky  za  rok  2021  a  to  ve  smyslu  ustanovení  Občanského  zákoníku  (89/2012  Sb.),  Zákona  o 
účetnictví (563/1991 Sb.) a Zákona o auditorech (93/2009 Sb.), CUS a ISA a vyhlášky 504/2002

III.
Práva a povinnosti stran

1. Způsob provedení ověření a povinností auditora.

Způsob  ověření   účetní  závěrky   společnosti  bude  vycházet  ze  Zákona  ČNR o  auditorech  93/2009Sb.  a  z auditorských 
standardů vydaných Komorou auditorů a ISA  Zaměřen bude zejména na to, zda:
 údaje v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků, obchodní jmění, finanční situaci a výsledek hospodaření 

společnosti,
 účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem, správně a v souladu s platnými předpisy a doporučeními,
 závažné hospodářské operace, uskutečněné účetní jednotkou v průběhu roku byly správně zachyceny a prezentovány,
 roční  účetní  výkazy  byly  zpracovány  dle  platných  pravidel  se  zaměřením  na  jejich  kompletnost  a  právnost  a  jsou 

předkládány v předepsané formě.
V průběhu auditu bude postupováno podle plánu auditu, zkoumány materiály jež s danou oblastí souvisí a skutečnosti z nich 
plynoucí v návaznosti na stav majetku, závazků a vlastního jmění.

Povinností auditora je na základě provedených testů vyjádřit svůj názor na účetní závěrku. Vydání zprávy nezbavuje vedení  
společnosti odpovědnosti za důsledky kontrol, provedených kompetentními kontrolními orgány.

MAIN AUDIT, spol. s r.o.                                                                      IČO: 63488019                                                                              DIČ: 288-63488019                                                                     ČÍSLO LICENCE K, A,: 000191

Hnutí DUHA – Friends of the Earth 
Czech Republic
Údolní 33, 602 00 Brno, 
tel.: +420 545 214 431, 
IČ: 15547779, 
e-mail: pratele@hnutiduha.cz, 
www.hnutiduha.cz


