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Úvodní slovo ředitelky 
 

Vážení čtenáři, 

					 

mám velkou radost, kam se naše organizace tento 
rok zase posunula. Opět jsme zvládli velký nárůst 
počtu vysazených stromů, spolupracujících obcí, 
dobrovolníků a firem, které chtějí výsadby a nás 
jako organizaci podpořit. S tím se snoubí i nárůst 
členů našeho týmu, což nám dělá velkou radost. 
Zároveň si uvědomuje závazek vyškolit dobře 
všechny naše koordinátory, abychom odváděli i 
nadále skvělou práci.  

 

Naším cílem tento rok bylo vytvořit ucelený soubor 
informací, které by mohli využít naši noví kolegové, kteří se připojují do týmu Sázíme 
stromy. Sepsali jsme velmi praktický dokument, který shrnuje naše zkušenosti 
týkající se výsadby stromů, keřů, organizace sázení, tvorby rozpočtů, komunikace s 
dodavateli a veškeré další praktické informace, které každý koordinátor sázení 
potřebuje. Všichni noví členové týmu tak mají dobrou základnu proto, aby se naučili 
co je potřeba a mohli se vždy podívat do “almanachu”, když potřebují.  

Dalším naším cílem bylo společně s kolegy dát dohromady a pak i sepsat hlavní 
zásady (hodnoty) na kterých naše organizace stojí. Vnímáme to jako velmi důležité, 
jelikož máme kolegy po celé České republice a všichni mají ve své práci při 
zařizování výsadeb velkou svobodu, zároveň ale i zodpovědnost. Hodnoty vnímáme 
jako podstatné při rozhodování, která každodenně činíme.  Hodnoty nám pomáhají 
rozhodnout se v souladu s naší filozofií. 

Zároveň se nám podařilo stabilizovat příspěvky firem, obcí, jednotlivců tak, abychom 
mohli některé členy zaměstnat a zajistit tak udržitelnost a dlouhodobost naší práce. 

Jsme již velký tým a všem patří velké díky za nasazení, které stromům a své práci 
věnují! Děkuji všem, protože jen díky každému z Vás jsme taková skvělá organizace! 

Ing. Martina Pavelková  

ředitelka Sázíme stromy z.ú. 
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Naše poslání 
					 

Sázíme stromy s dobrovolníky anebo se samotnými zaměstnanci firem. Místa na 
sázení hledáme s obecními úřady. Prostředky na sázení získáváme od firem, které 
se rozhodnou podpořit životní prostředí. Snažíme se firmy, obecní úřady, 
dobrovolníky a další instituce propojit, protože  pro budoucí růst stromů považujeme 
za důležité všeobecnou shodu všech subjektů. Stromy vysadí zaměstnanci firmy, děti 
ze škol, školek, hasiči, skauti, místní spolky a nebo rodiny s dětmi. Zapojujeme také 
znevýhodněné občany a děti. Po vysazení stromy přebírá obecní úřad, který se 
zavazuje k následné péči. Naše organizace zajistí nákup a dopravu stromů na 
určené místo, odborný dohled  nad sázením a instruktáž – Jak správně vysadit 
strom. Dále zajistíme nebo doplníme veškeré potřebné nářadí. 

					 

Proč sázíme stromy? 
1. Každým rokem se na světě vykácí 70.000 km2 stromů, to je území velké jako 

celá Česká republika. I v rámci ČR počet vzrostlých stromů neustále klesá. 
Aktivní výsadbou se tato čísla vyrovnávají. 

 
2. Chceme, aby si firmy uvědomovaly, že svojí činností životní prostředí spíše 

zatěžují a je třeba přírodu aktivně podporovat. Vysazení stromů může být pro 
firmu prvním krokem ještě i k dalším změnám vedoucím k větší 
zodpovědnosti. Považujeme za velký rozdíl darovat peníze na výsadbu a 
nechat specializovanou firmu, aby stromy vysadila, a na druhé straně zapojit 
dobrovolníky, nechat je vykopat jámu, zatlouct kůly, zmazat se od hlíny a 
nakonec cítit hrdost a štěstí.  
Jsme rádi, když lidé mají díky tomu, že sami sázeli, ke stromu vztah. 

 
3. Považujeme naší práci za velmi důležitou v dnešním světě velkých nároků na 

výkon a rychlost. Chceme, aby sázení stromů bylo pro všechny vedle podpory 
vědomí o nutnosti naši přírodu chránit hlavně „zahradní terapií“. 
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Vedení a orgány organizace 

Koordinátoři 
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Krajináři 

	

						

Správní rada 

	

Bez koho by to ještě nešlo 
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Aktivity v roce 2018 
L
E
D
E
N 

Příprava jarních výsadeb. Zpracování nabídek pro firmy na organizace teambuildingových akcí, 
oslovování obecních úřadů a kontrola vybraných míst k sázení, příprava krajinářských projektů. 
Oslovení obcí, ve kterých jsme dosud sázeli, s nabídkou zapojení se do Klubu zapojených obcí. Setkání 
týmu Sázíme stromy. Přednáška Štěpána Holuba na téma Praktické využití online nahlížení do Katastru 
nemovitostí.  

Ú
N
O
R 

Příprava jarních výsadeb. Zpracování nabídek pro firmy na organizace teambuildingových akcí, 
oslovování obecních úřadů a kontrola vybraných míst k sázení, příprava krajinářských projektů. 
Komunikace s obcemi a uzavírání smluv v rámci Klubu zapojených obcí.  

B
Ř
E
Z
E
N 

Realizace jarních výsadeb a plánování aktivit na celý rok. Uzavírání smluv s obcemi v rámci Klubu 
zapojených obcí. Od MŽP jsme získali grant na podporu našich činností na rok 2019. Máme z toho 
velkou radost. 

D
U
B
E
N 

Realizace jarních výsadeb. Příprava podkladů pro žádost o grant Stromy Nadace Partnerství. Uzavírání 
smluv s obcemi v rámci Klubu zapojených obcí.  

K
V
Ě
T
E
N 

Příprava podkladů pro žádost o grant u firmy Patagonia. Jednání s obcemi o podzimních výsadbách, 
příprava podkladů pro celorepublikový projekt Henkel/ROSSMANN - Vraťte stromům korunu. 
Celorepublikové setkání týmu v Praze, společné vydefinování hodnot, podle kterých chceme fungovat. 

Č
E
R
V
E
N 

Příprava podzimních výsadeb. Finalizace grantu Patagonia. Příprava druhé sezóny sázení 
Henkel/ROSSMANN, cíl 380  stromů - dodání edukačních článků, hesel a seznamu lokalit na výsadbu 
předpokládaného počtu stromů. 

Č
E
R
V
E
N
E
C 

Příprava podzimních výsadeb. Tvorba nabídek na teambuildingy, navštěvování lokalit, kde se bude 
sázet, příprava krajinářských návrhů. Sběr podkladů pro Almanach koordinátora (souhrn všech 
důležitých informací a postupů pro nové i stávající koordinátory s cílem vyladit se a mít základní “noty” 
vždy po ruce). 

S
R
P
E
N 

Příprava podzimních výsadeb. Tvorba nabídek na teambuildingy, navštěvování lokalit, kde se bude 
sázet, příprava krajinářských návrhů, rezervace dřevin ve školkách a zahradnictvích. Finalizace 
Almanachu koordinátora. Získáváme grant Nadace Partnerství. 

Z
Á
Ř
Í 

Získáváme grant firmy Patagonia. Příprava podzimních výsadeb, finalizace domluv s obcemi, rezervace 
dřevin ve školkách a zahradnictvích. Distribuce látkových pytlíků na podzimní výsadby. 

Ř
Í
J
E
N 

Žádáme opět o grant MŽP na krytí našich provozních nákladů. Vytvořili jsme slovníček pojmů 
specifických pro sázení stromů v angličtině. Probíhají podzimní výsadby po celé republice. Oslovujeme 
obce v době plánování rozpočtů - nabízíme zapojení se do Klubu zapojených obcí 2019.  
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L
I
S
T
O
P
A
D 

Během listopadu vrcholí sázecí sezóna, sázení se účastní i několik nových potenciálních kolegů 
kooordinátorů. Uzavření grantového projektu Stromy Nadace Partnerství. Vyúčtování obecního grantu 
města Kravaře. 

P
R
O
S
I
N
E
C 

Uzavíráme účetnictví roku 2018. Ozývají se nám další lidé, kteří by se chtěli přidat do týmu jako 
koordinátoři. Podzim (opět více sázení i koordinátorů) ukázal, že dosavadní systém evidence informací 
již nestačí, plánujeme převést evidenci do administrační části webu s výraznější mírou automatizace a 
automatické kontroly. 
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Sázení v číslech 
V	roce	2018	se	nám	podařilo	zorganizovat	85	sázecích	akcí:	

Místo Termín Stromů Keřů Dobro- 
volníků 

V Medlánkách vzniká nové chilloutové hřiště 24/03/18 6 10 12 

Dokončili jsme ovocnou stezku Pastviska! 28/03/18 40 67 140 

6 nových vzrostlých bříz pro Horoměřice 06/04/18 6 0 7 

Jarní sázení s DHL Freight v Pňovicích 06/04/18 15 0 6 

Jeneč má o dalších 10 stromů více 07/04/18 10 0 15 

Sedmdesát nových stromů blízko sídliště v Medlánkách 07/04/18 70 0 50 

Sázení hrušní u Zibohlavské stezky v Kolíně 08/04/18 5 0 20 

Narozeninové třešně 08/04/18 13 0 9 

Sázení RECUTECH 11.4.2018 11/04/18 30 0 18 

Firma UPS sází 18 stromů v zámeckém parku v Šilheřovicích 12/04/18 18 0 15 

UPS a Kolovraty 12/04/18 24 33 17 

DHL Freight sází i na Šumavě 13/04/18 15 0 12 

Pokračujeme v sázení na chilloutovém hřišti v Medlánkách 13/04/18 6 110 9 

Lokalita "U lípy" má opět svou lípu 14/04/18 5 25 20 

Jenečtí vysadili dalších 15 stromů 14/04/18 15 0 15 

Nová alej pro Černilov 14/04/18 27 0 25 

DHL zasahuje v Miškovicích 15/04/18 15 0 14 

Obec Strážiště má 20 nových slivoní 16/04/18 20 0 10 

9 stromů k MDŽ 17/04/18 9 0 6 

11 stromů pro Kravaře - Mezivodky 19/04/18 11 0 34 

Stromy raz dva 20/04/18 15 0 11 

Biokoridor v Brně - Žebětíně se rozrostl o 30 třešní 21/04/18 30 0 31 

Sázení v Kolovratech s firmou Accenture 21/04/18 45 30 70 

Okolí rybníku v Pňovicích zkrášlí 34 nových stromů 21/04/18 34 0 30 

Koječín má o 20 stromů více 22/04/18 20 0 20 

Dětské hřiště v Němčicích oživí jeřáby 22/04/18 8 0 12 

Sázení eBRÁNA 22.4.2018 22/04/18 15 0 10 

Výsadba v Bítovanech 24.4.2018 24/04/18 15 0 10 

90 stromů pro Kolovraty - etapa I. 19/10/18 30 0 93 

100 stromů v Pečkách - oslava ke 100. výročí republiky 20/10/18 40 0 50 

90 stromů pro Kolovraty - etapa II. 20/10/18 30 0 30 

Sázení 40 stromů v Hajnici u Trutnova 20/10/18 40 0 27 

90 stromů pro Kolovraty - etapa III. 21/10/18 30 0 25 

Naučný lesopark pro děti na Základní škole v Předmostí 21/10/18 13 20 44 

Čtyři stromy k narozeninám 23/10/18 4 0 2 

Odstínění přírodní zahrady v Ostravě - Krásném Poli 23/10/18 15 0 32 

Poprvé v Pleteném Újezdu 23/10/18 30 0 12 

Stromy pro nové občánky obce Bukovec 24/10/18 16 0 31 

Jeneč má další stromy 24/10/18 23 2 15 

60 švestek pro Pustou Polom 25/10/18 60 0 19 
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28 slivoní pro Kostelec u Křížku 25/10/18 28 0 16 

7 statečných vysázelo slivoně pro Zdiby 25/10/18 30 0 7 

V Novém Lískovci ožívá plot z habrů - I. etapa 26/10/18 0 60 21 

Sázení k výročí sta let republiky 27/10/18 40 0 35 

10 nových stromů pro obec Podolí 27/10/18 10 0 5 

Zibohlavská stezka a cesta k letišti 27/10/18 40 0 20 

Výletiště v Turovicích zdobí 15 nových stromů 28/10/18 15 0 19 

Alej ve Starém Dražejově 30/10/18 25 0 8 

24 stromů pro Jeneč 01/11/18 24 0 19 

Dosadba remízku na Svaté Anně v Opavě 02/11/18 0 300 114 
Opatovice I mají k výročí republiky 102 nových stromů! Pro 
šťastné vykročení do další stovky! 02/11/18 20 0 8 

Nové stromořadí ve Zdibech 02/11/18 40 0 50 

Zelené hradby v Opavě posílily o 15 stromů 03/11/18 15 0 18 

Nová alej k Velaticím 03/11/18 35 200 28 

50 stromků pro Pletený Újezd 03/11/18 50 0 20 

Okolí rybníku v Pňovicích zdobí další stromy 03/11/18 13 0 7 
Zahrada domova sociálních služeb v Hrušovanech ožila díky 
ovocným stromkům 04/11/18 7 0 14 

20 ořešáků v Hrušově 05/11/18 20 0 8 

Nový remízek v Opavě - Komárově 06/11/18 13 250 24 

Dokončení výsadby stromořadí Na Příčnici 07/11/18 55 0 16 

V Korytné vzniká včelařské arboretum 08/11/18 20 30 50 

15 třešní pro Vřesinu 09/11/18 15 0 44 

Nová švestková alej u Vyskře 09/11/18 25 0 7 

Nové ovocné stromky v Líšni 09/11/18 2 0 30 

Malý ovocný sad u hřiště ve Velkých Hošticích 10/11/18 18 0 15 

Sídliště Praha - Libuš má 18 nových stromů 10/11/18 18 0 15 

Pokračování aleje v Lažišti 10/11/18 15 0 20 

Výsadba jeřábů a dřínů 10/11/18 13 13 18 

Máslovice dostali 10 krásných nových lip (ke 3 kůlům) 11/11/18 10 0 18 

Ovocné  stromy vyznačují novou nezpevněnou cestu v Koječíně 11/11/18 21 0 20 

Svatební strom - Brno Medlánky 11/11/18 1 0 5 

Mš Ovčí hájek má nový dub 12/11/18 1 0 3 

Mš U stromu má Vánoční strom 12/11/18 1 0 16 

PLetený Újezd má dalších 10 stromů 15/11/18 10 0 17 

Alej v Pleteném Újezdu dokončena! 15/11/18 40 0 32 

Obnova ovocné aleje v Hlínovišti 16/11/18 20 0 11 

Podruhé v Předboji 16/11/18 9 8 8 

Viničné Šumice obnovují třešňovou alej 17/11/18 30 0 42 

Komunitní zahrada v Praze 18/11/18 9 0 10 

První sázení na sněhu... 19/11/18 34 135 20 

Doplnění aleje v obci Žabovřesky 24/11/18 20 0 10 

Úvoz u Koryt zase ožije! 24/11/18 97 0 46 

Výsadba stromořadí na hrázi Kovárenského rybníka - Miřetice 01/12/18 25 0 15 

Sázení "Starý lom" Hostěradice 08/12/18 20 0 18 
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Ovocné stromyu obce Blinka 13/12/18 10 0 5 
Celkem  1837 1293 1980 

 

Sázení je sezónní aktivita, kterou lze realizovat na podzim a na jaře v době 
vegetačního klidu. Ostatní měsíce věnujeme pečlivé přípravě, shánění pozemků, 
sazenic stromů, keřů, domluvy s dobrovolníky, kteří se do sázení zapojí, a firem, 
které naši práci podpoří. Vše musí být velmi dobře naplánováno, aby v krátké době 
během jara a podzimu mohla být sázení uskutečněna.  

	

Obrázek		1	Počet	výsadeb	v	jednotlivých	měsících	2018 

Od založení jsme vysadili 5302 stromů, 5324 keřů a zapojili 7037 dobrovolníků. 
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Obrázek		2	Mapa	výsadeb	

Z mapy České republiky je vidět, že se daří realizovat výsadby téměř ve všech 
krajích.  

	 	

		Obrázek		3	Počty	vysazených	stromů	a	keřů																	 										Obrázek		4	Počet	zapojených	dobrovolníků	

Výše uvedené grafy znázorňují růst vysazených stromů, keřů a zapojených 
dobrovolníků v jednotlivých letech. Je vidět, že dopad Sázíme stromy na českou 
krajinu a její obyvatele je rok od roku větší. 
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Finanční výkazy 

	

1 x příslušnému fin. orgánu

Sázíme stromy z. ú.
Libochovická 11
Praha 84 - Chabry
184 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

02626870

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
ROZVAHA

a

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 1

Stav k posled. dni
účetního období

b 2
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20

Pozemky (031) 10A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly – podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

35(082)
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 
hmotných movitých věcí

A. IV. 7.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.
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a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133

Výdaje příštích období (383) 130B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 623241

z. ú.
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

činnosti ostatních organizací j. n.
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IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

02626870

Sázíme stromy z. ú.
Libochovická 11
Praha 84 - Chabry
184 00

Název a sídlo účetní jednotky
( v celých tisících Kč )

ke dni 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 513Součet A.I.1. až A.I.6. 2 1 513A. I.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 9713 971A. I. 1.

Prodané zboží 94 9A. I. 2.

Opravy a udržování 5A. I. 3.

Náklady na cestovné 136 13A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 37 3A. I. 5.

Ostatní služby 5178 517A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9. 9A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 623Součet A.III.10. až A.III.14. 13 623A. III.

Mzdové náklady 62314 623A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 15A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

Daně a poplatky Hodnota A.IV.15. 19A. IV.

Daně a poplatky 20A. IV. 15.

Ostatní náklady 3Součet A.V.16. až A.V.22. 21 3A. V.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 325 3A. V. 19.

Dary 26A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 28A. V. 22.

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

A. VI. 29Součet A.VI.23. až A.VI.27.

Odpisy dlouhodobého majetku 30A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28. 35A. VII.
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami

36A. VII. 28.
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Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Daň z příjmů Hodnota A.VIII.29. 37A. VIII.

Daň z příjmů 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 2 1392 13939Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 318Hodnota B.I.1. 41 318B. I.

Provozní dotace 31842 318B. I. 1.

Přijaté příspěvky 1 432Součet B.II.2. až B.II.4. 43 1 432B. II.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44B. II. 2.

Přijaté příspěvky (dary) 1 43245 1 432B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 46B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 65047 650B. III.

Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48B. IV.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 51B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúčtování fondů 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 54B. IV. 10.

Tržby z prodeje majetku Součet B.V.11. až B.V.15. 55B. V.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56B. V. 11.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57B. V. 12.

Tržby z prodeje materiálu 58B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 2 4002 40061Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 261261C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř. 37)

Výsledek hospodaření po zdanění 261261D. 63ř. 62 - ř. 37

z. ú.
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

činnosti ostatních organizací j. n.
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V roce 2018 nás podpořily tyto firmy 
					
Aerosol servis a.s. 
Amrest 
C3 
Černilov 
ČSOB 
DameDis 
DHL 
DHL Global Forwarding 
Dům raz Dva 
ExxonMobil 
GEP 
Hanibal 
Henkel 
Holubová advokáti 
Horoměřice 
Já a ty 

Jeneč 
Joga 
Kamila Boudová 
Kauppa 
Kiwi.com 
Letiště Praha 
Mergon 
Město Opava 
Miele 
MojeZuby 
Mosaic House 
Můj stromeček 
Nadace Partnerství 
Nesehnutí 
Olympus 
Panalpina BSC 

Panalpina Czech 
paní Eva Svobodová 
Patagonia 
Peter Vacko 
Quadient 
Recutech 
Rossmann 
Skanska 
Sms Infocomm 
Špejle  
UPS 
USAMB 
Verizon 
Wabco 
Wistron 
					

 
a další jednotlivci. 

						 	 	 	 																																																										Děkujeme! 
					 

 
	 	

 

	 	 	 	

	 	
	 	

	
	 	

	

 	
	

 

	 	

	 	

	

Děkujeme	 Ministerstvu	 životního	 prostředí	 za	 poskytnutý	 grant	 na	 provozní	 náklady	 naší	
organizace.	
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Splnění cílů, které jsme si dali na rok 2018 
	

1. Zopakovat v počtu sázení rok 2017 + udržitelný růst 
Podařilo se nám to! Máme dobrý systém, jak rychle zaškolovat nové kolegy, 
abychom zvládali stále se zvyšující zájem firem stromy sázet nicméně i pro rok 2019 
plánujeme na udržitelném růstu dále pracovat. 

2. Vytvořit "almanach sazeče" 
Almanach sazeče je dokument, kde jsme se snažili sepsat nejdůležitější zásady 
výsadby stromů a keřů. Jedná se o velmi praktický dokument, který stále 
doplňujeme. Pomáhá nám v zaškolování nových kolegů. Každý projde praktickým 
tréninkem při reálných výsadbách, ale almanach je takový sborník, ke kterému se 
může každý vždy vrátit a utvrdit se např. v doporučených rozestupech mezi stromy 
pro určité druhy, doporučené vzdálenosti výsadeb od inženýrských sítí atd. 
Alamanach nám velmi ulehčuje naší práci. 

3. Stabilizace fundraisingu  
V roce 2017 se nám podařilo velmi dobře rozjet Klub zapojených obcí, kdy jsme 
vybrali podstatnou částku (93.000). To se nám podařilo v roce 2018 zopakovat a 
velmi nám to pomáhá v zaškolování nových kolegů, při opravách nářadí a nákupu 
nového nářadí. Chtěli jsme, aby se vybraná částka od obcí stala každoročním 
příjmem. Jde o spolupráci s obcemi, kdy my zajistíme výsadbu stromů v rámci 
teambuildingové akce. Obec dostane stromy darem. Obec nás zpětně může podpořit 
určitou částkou (většinou v rozmezí 5 až 10 tis czk). Spolupráce s obcemi v rámci 
KZO se nám podařila stabilizovat. 

Kromě Klubu zapojených obcí jsme pracovali také na Klubu zapojených firem. Jde o 
stejný princip, jako u obcí, ale u firem se nám toto neosvědčilo, firmy se chtějí 
většinou aktivně podílet na výsadbě v momentě, kdy se peníze věnovat rozhodnou. 
Spíše jde o dlouhodobou spolupráci, kdy firmy sázejí opakovaně každý rok a nebo i 
dokonce dvakrát za rok. Přibylo však firem, které nás podporují dlouhodobě jako 
organizaci, kdy peníze, které nám darují nejdou na nákup stromů, ale do rozvoje 
Sázíme stromy. 

Máme již i dobrou základnu individuálních dárců a podařilo se nám docílit vybrané 
částky 50 000 czk, což jsme si přáli na rok 2018.  

4. 2x ročně interní vzdělávání v rámci setkání týmu 
Počet členů našeho týmu rychle roste. Aktuálně se na běhu organizace podílí 30 
osob. Většinu praktických informací dokážeme rychle a efektivně předat. Zároveň 
jsme si vědomi, že znalosti, které máme, chceme dále prohlubovat. V roce 2018 jsme 
měli školení, jak pracovat  s nahlížením do Katastru nemovitostí  a téměř polovina 
týmu se účastnila různých lokálních školení zejména praktických dovedností - řez 
stromů atd. Všichni jsou prakticky vyškoleni také vždy interně. Byli jsme opět na 
celoevropském setkání organizovaném firmou Patagonia, kde jsme získali cenné 
zkušenosti, jak vést organizaci našeho typu. 

5. Sepsat základní hodnoty a principy fungování Sázíme stromy 
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Hodnoty máme jednoduše vyjádřené v pár bodech, abychom se k nim vždy mohli 
vrátit, když potřebujeme rychle udělat nějaké rozhodnutí. Zatím je nemáme k 
dispozici na webu veřejně, to se stane úkolem na další rok. 

6. Slovníček pojmů k sázení v angličtině  
Roste počet výsadeb se zahraničními účastníky  a tak máme radost, že máme 
slovníček základních pojmů v angličtině a když se kdokoliv připravuje na sázení s 
cizinci, tak si může jednoduše vše připomenout. 
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Cíle na rok 2019 
 
1. Přejít na nový systém administrace práce spojené s přípravou sázení a 

celého řízení organizace a vytvořit na to webovou aplikaci 
Současné využívání sdílených dokumentů na google disku se s rostoucím počtem 
koordinátorů stává náročné a posun k webové aplikaci umožní vytvořit dobrý základ 
proto, aby Sázíme stromy mohla růst jako profesionální středně velká nezisková 
organizace. 
 
2. Přeložit web do angličtiny 
Stále více firem se nám hlásí díky nadnárodním centrálám, které ve svých cílech mají 
výsadbu stromů. Jsme kontaktováni často i přímo ze zahraničí, takže web v 
angličtině se stává nutností. Zároveň v tom vidíme možnost, jak šířit naše myšlenky 
do jiných států a inspirovat. 
 
3. Vytvořit na našem webu novou stránku, která by se primárně týkala 

informací o stromech, jejich absorpci CO2, produkci O2 a dalším funkcím 
Chceme vše vztáhnout k již námi vysazeným stromům a doplnit infografikou, aby vše 
bylo jednoduché a pochopitelné i dětem. 
	

4. Školení koordinátorů a péče o nové koordinátory 
Praktický den - interní, školení všech našich koordinátorů, kdy si společně vysadíme 
stromy a sjednotíme postupy, aby všichni naše sázení vedli stejným způsobem. 
Externí vzdělávání – podporujeme kolegy ve vyhledávání praktických seminářů 
týkajících se následné péče o stromy, řezu stromů, výsadby stromů.. 
	

5. Efektivní vedení pražského a brněnského týmu 
Ve velkých městech – Praha a Brno se ukázalo, že nelze již na jednom 
koordinátorovi nechat organizaci sázení od A až po Z, ale že na jednom sázení 
pracuje koordinátorů více. Někdo vyhledává lokalitu, někdo objednává stromy, někdo 
pak jede na sázení. Cílem je, aby spolupráce koordinátorů, kteří jednotlivá sázení 
připravují by co nejefektivnější a týmy skvěle fungovaly. 
	

6. Následná péče po výsadbě – podpora 
Cítíme, že výsadba stromu je polovina úspěchu. Druhá důležitá část je péče o 
stromy, kterou musí vykonávat obec. Obcím voláme, nabízíme jim podporu arboristů 
s kterými spolupracujeme. Chceme vytvořit detailnější návod pro obce, jak o stromy 
správně pečovat a pozvat místní lidi, kteří pak o stromy reálně budou pečovat na 
sázení.   
 
7. Začlenit do svých sázení zero waste – život bez odpadů 
Při svých sázeních chceme vyprodukovat co nejméně odpadu. Využíváme tašky na 
tříděný odpad. Více podpoříme edukativní činnost v této oblasti, abychom šli 
příkladem jednotlivým dobrovolníkům, firmám.  Naším cílem je maximálně eliminovat 
množství odpadů, které při sázení vznikne. 
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