Iris, o.p.s.
obecně prospěšná společnost pro osvětu a vzdělávání

Výroční zpráva 2012

Společnost Iris, o.p.s. byla registrována 25. ledna 2001.
POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
Posláním Iris, o.p.s. je osvěta a vzdělávání široké veřejnosti.
FORMY ČINNOSTI
- vzdělávací programy a akce pro školy i širokou veřejnost
- vydávání informačních a vzdělávacích materiálů
- spolupráce s médii
- informační a poradenské služby
- služby k osvětovým a vzdělávacím projektům

Naši členové a spolupracovníci
Zakladatelky společnosti mají zkušenosti s prací v neziskovém sektoru, v oblasti
popularizace vědy a ochrany životního prostředí a v oblasti public relations. Členové
a spolupracovníci společnosti jsou zejména odborníci z různých vědních oborů,
pedagogové a pracovníci médií.

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012
ZPÁTKY POD STROMY
Iniciativa pro výchovu dětí v kontaktu s přírodou.
Mnohé děti dnes rozvíjejí své schopnosti velmi jednostranně. Ztrácejí kontakt
s přírodou a s reálným světem; naopak stále více času tráví ve světě virtuálním.
Většinu svého života prožívají v interiéru - ve škole, v tělocvičně, na různých
kroužcích, v autě... Smyslem iniciativy je důkladněji poznat tento trend i související
problémy a hledat cesty k řešení.
Na počátku r. 2008 jsme spolu s dalšími partnerskými organizacemi i jednotlivci
formulovali a uveřejnili výzvu „Zpátky pod stromy“. Cílem výzvy, která je koncipována
dlouhodobě, je kontaktovat a získat pro spolupráci další zainteresované jednotlivce
i organizace.
Výzva a podrobnější informace:
http://www.zpatkypodstromy.skolkablizkaprirode.cz
Koordinátorka: Eva Rázgová

PROJEKTY S HISTORICKOU TÉMATIKOU
Akce, jejichž cílem je zvýšit informovanost dětí i dospělých o historii, zejména Prahy.
Na podzim roku 2009 se začala Iris, o.p.s. zabývat rovněž projekty s historickou
tématikou. Impulsem bylo 20.leté výročí od tzv. „Sametové revoluce“. Zjistili jsme, že
přestože jde o poměrně nedávnou historii, žáci ZŠ o ní příliš nevědí. Proto jsme se
rozhodli vydat publikaci „Po stopách Sametové revoluce“ a nabídli jsme školám
komentovanou vycházku se stejným názvem. Trasa vedla od Albertova přes nábřeží
až na Národní třídu, tedy místy, kudy se před 20 lety ubíral studentský pochod.
Stejnou vycházku jsme o víkendu před 17.listopadem zorganizovali též pro veřejnost.
V komentovaných vycházkách jsme pokračovali i v roce 2010, 2011 a v roce 2012.
Koordinátorka: Alena Přibáňová

PŘEHLED VÝNOSŮ (PODLE ZDROJE) A NÁKLADŮ (PODLE ÚČELU):
Výnosy
Tržby z prodeje služeb:
Ostatní příjmy:
Výnosy celkem:

V tis. Kč
1
1

Náklady
Spotřeba materiálu:
Provozní potřeby – služby:
Mzdy a osobní náklady:
Ostatní náklady:
Náklady celkem:

4

Rozdíl mezi výnosy a náklady:

-4

1
5

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH V ROCE 2012:
Stav finančních prostředků k 1. 1. 2012
V tis. Kč
Pokladny
28
Bankovní účty
18
Celkem:
46

Příjmy a výdaje z provozní činnosti
Provozní dotace
Příjmy z poskytnutých služeb
Finanční dary
Ostatní příjmy
Příjmy z provozní činnosti celkem
Výdaje na materiál
Výdaje na energie
Výdaje na služby (částečně náklady tohoto,
částečně příštího období)
Výdaje na mzdy
Úhrada daní a poplatků
Ostatní výdaje
Výdaje na provozní činnost celkem
Čistý peněžitý tok z provozní činnosti

1

1

7

1
8
-7

Příjmy a výdaje z investiční činnosti
Dotace na investice
Dary na investice
Příjmy na investice celkem

0

Výdaje na investice celkem

0

Čistý peněžitý tok z investiční činnosti

0

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Čisté zvýšení resp. snížení peněžních
prostředků

1
8
-7

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2012
Pokladny
Bankovní účty
Celkem:

28
11
39

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ O.P.S.
Kč
0
0
0
0

Stav
Počáteční stav
Přírůstek
Úbytek
Konečný stav

STAV A POHYB MAJETKU O.P.S.
Kč
0
0
0
0

Stav
Počáteční stav
Přírůstek
Úbytek
Konečný stav

ÚPLNÝ OBJEM NÁKLADŮ V ČLENĚNÍ NA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA PLNĚNÍ
O.P.S. A NA NÁKLADY NA SPRÁVU (v tis. Kč):
Druh nákladu
Spotřeba mat.
Provozní služby
Mzdy a os.nákl.
Ostatní nákl.
Náklady celkem

Náklady celkem
0
4
0
1
5

Náklady na plnění Náklady na správu
0
0
3
1
0
0
0
1
3

2

Zhodnocení údajů obsažených v účetní uzávěrce:
Hospodaření společnosti v r. 2012 skončilo se záporným hospodářským výsledkem
(4046 Kč). Ztráta bude kompenzována ziskem z roku 2010 a předchozích let. Hlavní
činností v roce 2012 byly historicky zaměřené projekty koordinátorky Aleny Přibáňové
(viz popis činnosti). Ty se konaly hlavně na jaře, protože ke konci roku již docházelo
k přípravě transformace společnosti na CI2, o.p.s. (viz vysvětlení v poslední části
výroční zprávy).

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2012
v souladu s §29 a §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.
1. Název, sídlo a identifikační číslo (IČ) účetní jednotky:
Iris, o.p.s.
Polní 23
252 64 Velké Přílepy
IČ: 264 15 585
2. Právní forma účetní jednotky:
Obecně prospěšná společnost
3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena:
Osvěta a vzdělávání veřejnosti, týkající se zejména vztahu člověka k přírodě,
naléhavých společenských problémů a souvisejících otázek vědy a výzkumu.
4. Ostatní činnosti účetní jednotky: --5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období:
Správní rada:
Viktor Třebický (předseda)
Štěpánka Hrdá
Miroslav Krása
Dozorčí rada:
Ondřej Nauš (předseda)
Michaela Suchardová
Tomáš Kotyza
6. Informace o zakladatelích:
Eva Rázgová
Eva Jeníková (roz. Rábelová)
Kateřina Čapounová
7. Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2012
Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2012
8. Použité účetní metody:
- Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého neinvestičního
a investičního majetku:
V roce 2012 nebylo použito.
- Odpisování majetku
V roce 2012 nebylo použito.
- Postup tvorby a použití rezerv
Nepoužívá se

- Vzájemné zúčtování
V roce 2012 nebylo použito.
- Metoda kursových rozdílů
V roce 2012 nebylo použito.
9. Způsob zpracování účetních záznamů
Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí software: Ekonomický systém Pohoda
Stormware.
10. Způsob a místo úschovy účetních záznamů
Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s §§ 31 a 32 ZoÚ v archivu účetní
jednotky v místě jejího sídla.
11. Účasti v obchodních společnostech
Naše společnost nemá žádnou účast v obchodních společnostech, kde účetní
jednotka drží podíl prostřednictvím třetí osoby, která jedná jejím jménem a na její
účet.
12. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti viz Výkaz zisku a ztráty 2012
13. Informace o zaměstnancích
Zaměstnanci v roce 2012 nejsou.
14. 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
Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních ani
kontrolních orgánů ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela za účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
15. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů
Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního
období žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního
období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky.
16. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty
Způsob oceňování neměl vliv na výpočet hospodářského výsledku.
17. Daňové úlevy na dani z příjmů
Rok
2012
2011
2010
2009
2008

Daňová úleva
Byla dosažena ztráta
Byla dosažena ztráta
9.099 Kč
Byla dosažena ztráta
8.849 Kč

Využití
Použito v roce 2011
Použito v roce 2009

18. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních
období
Beze změn
19. Přehled přijatých darů
V roce 2012 nepřijaty žádné dary.
20. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních
období
Výsledek hospodaření účetního období roku 2011 byl po schválení účetní závěrky
převeden na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
21. Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvl.
práv. předpisy
--22. Okamžik sestavení účetní závěrky:
V Praze dne 22. 3. 2013
23. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
V roce 2012 nebylo.
Pro údaje vyžadované §29 a §30 vyhlášky, které nejsou uvedeny, nemá účetní
jednotka náplň.

DALŠÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI V ROCE 2012:
Zakladatelky:
Eva Rázgová
Eva Jeníková (roz. Rábelová)
Kateřina Čapounová
Jednatelka a ředitelka:
Alena Přibáňová
Správní rada:
Viktor Třebický (předseda)
Štěpánka Hrdá
Miroslav Krása
Dozorčí rada:
Ondřej Nauš (předseda)
Michaela Suchardová
Tomáš Kotyza
Poradní sbor:
Ivo Budil, Jaroslav Cepák, Daniel Frynta, Stanislav Komárek, Petr Moucha, František
Tichý
Kontaktní údaje:
Iris, o.p.s.
Polní 23, 252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 410; GSM: 607 963 614
E-mail: iris@iris-ops.cz
http://www.iris-ops.cz
IČ: 26415585; DIČ: CZ26415585
Bankovní účet: 119340723/0300, vedený u ČSOB, a.s.

Změny ke konci roku 2012:
Obecně prospěšná společnost Iris, o.p.s. se rozhodnutím správní rady a zakladatelek
přetransformovala ke konci roku 2012 na obecně prospěšnou společnost CI2, o.p.s.
Ta je zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost a vědu a výzkum.
Jejím cílem je prosazovat udržitelný rozvoj ve spolupráci s veřejnou správou,
soukromou sférou, vzdělávacími institucemi a veřejností. K zápisu došlo 25. 2. 2013.
Navržené (a ke 25. 2. 2013 schválené) změny jsou následující:
Ředitel
Josef Novák, Mgr., Ph.D.
Správní rada
Viktor Třebický, RNDr., Ph.D. - předseda
Eva Rábelová, Mgr., Ing.
Eva Rázgová, Mgr.
Dozorčí rada
Michal Václavík - předseda
Leona Kupčíková, PHDr.
Alena Přibáňová, Ing.
Kontaktní údaje:
CI2, o.p.s.
Ke Školce 1319/5f
252 19 Rudná
Česká republika
Více informaci: http://www.ci2.co.cz.

Sestavili, za údaje odpovídají:
Alena Přibáňová, ředitelka Iris, o.p.s. (část týkající se Iris, o.p.s.)
Josef Novák, ředitel CI2, o.p.s. (část týkající se transformace spol. na CI2, o.p.s.)

