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O co usilujeme?

Těžko dostupné a nesrozumitelné  

informace o klimatické změně a možných 

řešeních jsou problém, který je – narozdíl 

od klimatické změny samotné – celkem 

snadno řešitelný. 

Data lze uspořádat a vizualizovat tak,  

aby byla pochopitelná, a soustředit je  

na jedno místo, kde budou k diskuzi  

o klimatické změně přístupná všem.  

Svou činností chceme především  

pomáhat tuto diskuzi kultivovat,  

ukotvit v datech a usnadnit práci  

dalším aktérům.

Snažíme se, aby výsledky naší práce byly co nejlepší. 
Co to pro nás znamená? 

 → Vizualizace vytváříme tak, aby byly jasné a pře-
hledné a soustředily se na nejdůležitější sdělení.

 → Naše materiály jsou konzistentní, aby je bylo 
možné skládat do různých celků – například když 
použijete tři různé grafy, měly by barvy v nich mít 
stejný význam.   

 → Texty a  infografiky transparentně odkazují na 
původní data a zdroje a také na metodiku výpo-
čtů a analýz. 

 → Naše vizualizace staví na nesporných datech 
a  jsou natolik nestranné, že je v  debatě mohou 
při argumentaci použít obě strany. 

 → Dobrá věda se zaměřuje na sdílení poznatků a na-
vazuje na předchozí vědeckou práci. I my vytváří-
me své grafiky tak, aby byly zdarma k dispozici 
všem a mohl s nimi dál pracovat kdokoli.

Kromě vytváření vlastních materiálů také doplňuje-
me širší kontext během tematických seminářů, které 
pořádáme, a zdarma poskytujeme konzultace novi-
nářům a decision makerům a propojujeme je s další-
mi experty v konkrétních oblastech.

Ondráš Přibyla
ředitel
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Kultivujeme společenskou 
diskuzi v České republice  
o klimatické změně
Jak na to jdeme?

Rešerše

Twitter

Konzultace
a podklady
pro novináře

Použití
dalšími aktéry

Naše 
komunikace

Podklady
pro politiky

Interní konzultace
pro firmyMateriály připravené 

k dalšímu použití 
a prezentaci

Tiskovky,
přednášky

Atlas
Podcast

Analýza

Sensemaking
a zdůraznění podstaty

Vizualizace
a didaktické texty

Kontrola kvality

Všechny výstupy na jednom místě
Infografiky, explainery, datasety,

studie, rešerše atd.
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Co jsme vytvořili 

Přehled naší činnosti

do konce roku 2019 za rok 2020

13  
infografik

+ 25 
infografik

5 
studií

0 
datasetů

+ 5 
datasetů

+ 1 
atlas klimatické změny

+ 7 
studií

Další aktivity

Odborné přednášky a webináře

na konkrétní témata spojená s klimatickou změnou

Spolupráce s médii

tiskové konference a konzultace pro novináře,  
pomoc při přípravě článků

Aktivní spolupráce s ostatními stakeholdery

zahrnující jak státní správu, tak nevládní organizace 
a komerční sektor

Informační servis k aktuálním tématům

např. vytvoření různých scénářů dekarbonizace  
české energetiky do debaty o uhelném phase-outu

Podpora firem

při zavádění environmentálně příznivých opatření

Simulační hry

pilotní projekt hry World’s Future

Propagace na sociálních sítích
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Začátky před 
rokem 2020

01
Na počátku byla myšlenka vytvořit webový portál, 
který bude shrnovat nejdůležitější informace o klima-
tické změně. Na stávce za klima na začátku roku 2019 
pořádané organizací Fridays for Future jsme při de-
batě s novináři zjistili, jak složité je pro ně najít odpo-
vídající data nebo prokousat se sedmisetstránkovou 
zprávou IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu). 
Jinými slovy: došlo nám, že když nebudou informace 
o klimatické změně snadno dostupné a srozumitelné, 
nebudou se objevovat v médiích, a nebudou tedy ani 
mít potřebný společenský dopad. 

První větší akci jsme uspořádali 31. 5. 2019. Měla po-
dobu hackathonu (pracovního sprintu), na němž se 
sešla skupina nadšených lidí a projekt začal získávat 
základní obrysy.

Webové stránky faktaoklimatu.cz jsme zveřejnili 
o necelé dva měsíce později.

https://www.facebook.com/fridaysforfuture.cz/
https://www.ipcc.ch/
https://faktaoklimatu.cz/
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Naše činnost
a úspěchy  
v roce 2020

02

Rok 2020 pro nás byl především hledáním dalšího 
směřování projektu a  snahou pojmenovat klíčové 
principy, na nichž stojí naše práce – důraz na kvalitu 
a odbornost, důsledné uvádění zdrojů, jednotný vi-
zuální styl a otevřené licence výstupů.

Co jsme vytvořili

Nejsnadněji se dá z naší činnosti kvantifikovat obsah, 
který přidáváme na web: za rok 2020 jsme doplnili 
25 infografik, 7 studií a 5 datasetů. Klimatická změ-
na je mimořádnou výzvou, která vyžaduje spolupráci 
na mnoha úrovních, proto jsme se rozhodli zaměřit 
na vytváření kvalitních materiálů, které budou moci 
používat další aktéři – novináři, učitelé, nevládní orga-
nizace i politici. 

Ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy 
Lipka jsme vydali naše infografiky s  doprovodnými 
texty v ucelené podobě jako Atlas klimatické změny, 
aby je bylo možné snadno použít také při výuce ve 
školách. Uzavření škol z důvodu pandemie spoluprá-
ci s pedagogy dočasně pozastavilo, v budoucnu by-
chom nicméně chtěli publikaci doplnit o další meto-
dickou podporu a připravit druhý díl, který by se více 
věnoval oblasti energetiky a mitigačním a adaptač-
ním opatřením. Elektronická verze Atlasu je rovněž 
volně dostupná ke stažení na našem webu.

https://faktaoklimatu.cz/atlas
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Další aktivity

Snadno přístupné, odborné a graficky atraktivní ma-
teriály výrazně zesilují vliv ostatních osob a organi-
zací zabývajících se klimatickou změnou, přesto však 
nechceme zůstat jen u vytváření obsahu. Proto naše 
činnost zahrnuje také přednášky a webináře, tiskové 
konference, konzultace pro novináře, podporu firem 
při zavádění environmentálně příznivých opatření, 
aktivní spolupráci s  ostatními stakeholdery (státní 
správou, nevládními organizacemi i komerčním sek-
torem) a další aktivity. Již v lednu 2020 jsme uspořá-
dali setkání klíčových českých hráčů v oblasti klima-
tické změny a společně s nimi debatovali o budoucím 
směřování projektu Fakta o klimatu.

Jedním z  témat environmentálních diskuzí v  uply-
nulém roce byl tzv. uhelný phase-out, o kterém roz-
hodovala Uhelná komise. Náš příspěvek spočíval 
především v analýze a srovnání existujících scénářů 
dekarbonizace, v  přípravě série infografik o  těchto 
scénářích a o uhelném phase-outu v různých zemích 
Evropské unie a v prezentaci naší práce na dvou tis-
kových konferencích.

Analýzu potenciálu emisních úspor u  různých opat-
ření jsme prezentovali také v Senátu Parlamentu ČR.

Za zmínku ještě stojí například experimentální pro-
jekt simulačních her o klimatu (po pilotním uvedení 
hry World‘s Future však další kroky pozastavil pod-
zimní lockdown).

Publikační činnost – naše materiály se pravidelně ob-
jevují v českých médiích (často s novináři přímo spo-
lupracujeme na přípravě článků) a při své činnosti je 
využívají další organizace. Zde je několik příkladů:

 → Data meteorologů: Česko se za posledních šede-
sát let ohřálo o dva stupně Celsia, v zimě a  létě 
téměř o tři, článek zpravodajského webu iRozhlas

 → Řešení klimatické krize už známe. Nesmíme se 
soustředit na voloviny, říká vědec, rozhovor s vy-
nálezcem a  inženýrem Saulem Griffithem v  De-
níku N

 → Planeta v nouzi, klimatický speciál Aktuálně.cz

 → On-line kurz pro pedagogy Klimatická změna, 
vytvořený organizací Člověk v  tísni a  oceněný 
v soutěži E.ON Energy Globe

Svou práci, stejně jako další klimatické aktuality, 
zveřejňujeme na twitterovém profilu, kde nás už sle-
duje více než tisíc uživatelů. Naše materiály a  info-
grafiky jsou často využívány v různých přednáškách 
a prezentacích nebo sdíleny na sociálních sítích. Pra-
videlně také rozesíláme newsletter se shrnutím, co 
se v projektu událo za poslední měsíce.

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/klima-data-fakta-o-klimatu_2002060600_jab
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/klima-data-fakta-o-klimatu_2002060600_jab
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/klima-data-fakta-o-klimatu_2002060600_jab
https://denikn.cz/511165/co-vyresi-klimatickou-krizi-masivni-elektrifikace-a-konec-pohadek-idealne-od-zitra/?ref=tit
https://denikn.cz/511165/co-vyresi-klimatickou-krizi-masivni-elektrifikace-a-konec-pohadek-idealne-od-zitra/?ref=tit
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rozkryvame-jak-nicime-planetu-velky-special-o-klimatu/r~d1e2d71a3aff11eba25cac1f6b220ee8/
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/kurzy-pro-ucitele/klimaticka-zmena-online-kurz-pro-pedagogy-106c
https://twitter.com/faktaoklimatu
https://faktaoklimatu.ecomailapp.cz/public/form/9-54057be166928eb6fcc57504dc847797
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Granty a ocenění

Za svou práci jsme v  roce 2020 získali několik vý-
znamných ocenění a grantů.

Cena za komunikaci klimatické změny

Za svůj největší úspěch považujeme toto ocenění, 
udělované Českou učenou společností a Českou kan-
celáří OSN. Jedním z předchozích laureátů byl napří-
klad Radim Tolasz, zástupce České republiky u IPCC 
(Mezinárodní panel pro klimatickou změnu).

První cena v akcelerátoru Climate Challenge

Pod záštitou Impact Hubu byl otevřen akcelerační 
program Climate Challenge, zaměřený na klima-
tickou změnu. Zapojení do něj nám umožnilo posílit 
vnitřní fungování týmu a správní rady, vyjasnit si tý-
mové hodnoty, cíle, produkty a  další kroky. Během 
podzimu nám program pomohl v dalším networkingu, 
při hledání partnerů a získávání zpětné vazby. V lis-
topadu porota vybrala šest finalistů a mezi nimi pak 
jako nejlepší ocenila naši práci.

Nejvýznamnějším grantem byl v loňském roce grant 
od nadace European Climate Foundation.

Vznik oficiální 
organizace 
a financování

Vznik organizace

Po diskuzích o  dalším směřování padlo rozhodnutí 
založit organizaci, abychom mohli dále růst, spolu-
pracovat s  jinými experty a  také jim mohli za jejich 
práci zaplatit. 9. října 2020 tak oficiálně vznikl za-
psaný ústav Otevřená data o klimatu. (Rozdíl oproti 
názvu webu nebyl záměrný, po sérii odvolání ohledně 
zápisu ústavu Fakta o  klimatu bylo ovšem nakonec 
nejrychlejší cestou k  cíli podání nových stanov se 
zřetelně jiným názvem organizace.)

Finance do roku 2021

V druhé polovině roku 2020 jsme postupně získali fi-
nance, které nám umožní v roce 2021 fungovat v čás-
tečně profesionálním režimu:

 → Ceny: cca 600 tisíc jako hlavní cena v akcelerač-
ním programu Climate Challenge

 → Granty: cca 400 tisíc od nadace European Clima-
te Foundation, 30 tisíc od Nadace Veronica, 10 
tisíc od Nadace Partnerství.

 → Dary: 250 tisíc od velkých dárců a cca 100 tisíc 
z  korporátních matching programů, cca 20 tisíc 
od drobných dárců přes darujme.cz.



      Naše nejčastěji  
používaná  

infografika

•

https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-cr-detail
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Výhled na 
rok 2021

03

Z  organizačního hlediska chceme letos především 
pokračovat v  postupné profesionalizaci – aby byly 
naše výstupy opravdu kvalitní a měly co nejširší do-
pad. Na to potřebujeme sehnat finanční prostředky, 
tedy začít se systematicky věnovat fundraisingu.

A na co se chceme v tomto roce zaměřit nejvíc? 

Zpráva IPCC

V červenci 2021 má vyjít nová zpráva IPCC. Jde o vel-
mi důležitý dokument, shrnující výzkumy v  oblasti 
klimatické změny v  posledních letech. Protože není 
v silách běžného člověka přečíst tak obsáhlou zprávu 
celou, chceme k ní vytvořit vysvětlující grafiky a do-
provodné texty – hlavně pro novináře, aby o  zprávě 
a jejích závěrech mohli informovat širokou veřejnost.

Podcast

V srpnu chceme vypustit do světa podcast 2050, je-
hož epizody se budou věnovat různým otázkám spo-
jeným s  klimatickou změnou a  přinesou rozhovory 
s  odborníky na tuto oblast. Podcast bude mít svůj 
profil na Instagramu.

COP26

V  listopadu se bude v  Glasgow konat konference 
COP26 a my chceme opět bude zdůraznit klíčové body 
v infografikách a explainerech a vysvětlit vše tak, aby 
si o dění na konferenci mohl udělat obrázek kdokoliv.

Sociální sítě

Pro větší propagaci rozšíříme také stávající portfolio 
sociálních sítí a přidáme LinkedIn a Facebook. 
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      Část týmu na výjezdním setkání v Rantířově (říjen 2020)



 

 

Příloha v účetní závěrce 
ve zkráceném rozsahu 

Korporace Otevřená data o klimatu 
 

ke dni 31.12.2020 
 
 
 
 
 

Obsah přílohy 
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.: 
 

1. Popis účetní jednotky 

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 

3. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 

4. Informace o položkách dlouhodobého majetku 

5. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl 

6. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné dluhy 
veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky 

7. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou 

8. Informace k položkám dluhů 

9. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů 

10. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu 
zisku a ztráty 

11. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za 
vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy 

12. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů 

13. Informace k dani z příjmů 

14. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a 
majetkové situace 

15. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů 

16. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky 

17. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 

18. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvót a limitů, o 
kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech 
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1. Popis účetní jednotky 
 
Název:      Otevřená data o klimatu 
Sídlo:      Výletní 593/7, PSČ 623 00, Brno 23 
Právní forma:     Zapsaný ústav 
IČ:     09555587 
Předmět podnikání:    Environmentální vzdělání 
Den vzniku účetní jednotky:   1.10.2020 
Zdaňovací období:    od 1.1.2020 do 31.12.2020 
Rozvahový den:    31.12.2020 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 5.2.2021 

 
 
 
 
1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost) 
 
Účelem ústavu je svou činností přispívat k vytváření takového myšlenkového a společenského 
prostředí, ve kterém jsou lidé informovaní o stavu životního prostředí, klimatických změnách a jejich 
širokých souvislostech a o možnostech řešení klimatických změn na úrovni adaptace i mitigace; 
veřejná diskuse o klimatických změnách a jejich řešení je vedena konstruktivním způsobem a na 
základě dostupných informací (evidence besed). Předmětem hlavní činnosti ústavu směřujících k 
tomuto účelu jsou zejména: správa webového informačního portálu, shromažďování a analýza 
veřejně dostupných dat o klimatu, tvorba grafik a dalších materiálů a vzdělávací, osvětová, zájmová a 
konzultační činnost pro odbornou i širokou veřejnost naplňující účel ústavu. 
 
 
1.2. Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností 
 
Orgány zapsaného ústavu jsou tvořeny: 

1) Statutární orgán – ředitel 
2) Správní rada 

 
Ředitel zapsaného ústavu – Ondřej Přibyla 

Správní rada – Kristína Zákopčanová, Martin Ukrop, Jan Krčál 

 
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 
Předkládaná účetní závěrka spolku byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb. a dle opatření Ministerstva financí 
České republiky, kterými se stanoví obsah účetní závěrky účetních jednotek, u kterých není hlavním 
předmětem činnosti podnikání. 
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2.1. Použité obecné účetní zásady 
Účetní jednotka účtuje v souladu se všemi účetními zásadami dle Zk. č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 
 
 
 
2.2. Použité účetní metody 
 
Použité účetní metody jsou v souladu s Českými účetními standardy. 
 
 
2.3. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich 

vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky 
 
Účetní jednotka se neodchýlila od metod. 
 
 
2.4. Způsob oceňování majetku a závazků 
 
Majetek je oceňován pořizovací cenou a závazky jmenovitou hodnotou. 
 
 
 
2.5. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 
 
Účetní jednotka nemá takový majetek. 
 
 
 
2.6. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
 
Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně. 
 
 
3. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 
 
Účetní jednotka není společníkem v jiných účetních jednotkách. 
 
 
 
4. Informace o položkách dlouhodobého majetku 
 

Majetek Počáteční 
stav Přírůstky Úbytky Konečný 

stav 
Opravné položky a oprávky Úroky 

Počátek Změna Konec 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl 
 
Účetní jednotka nedrží podíl v jiných účetních jednotkách. 
 
 
 
 
 
 
6. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky 
 
Účetní jednotka nemá nedoplatky na sociální a zdravotním pojištění a na daních. 
 
 
 
7. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou 
 
Účetní jednotka nenabyla cenné papíry. 
 
 
 
8. Informace k položkám dluhů  
 
8.1. Dluhy, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti 

k rozvahovému dni přesahuje 5 let 
 
Účetní jednotka nemá takové dluhy. 
 
 
 
8.2. Dluhy kryté zárukou 
 
Účetní jednotka nemá dluhy kryté zárukou. 
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8.3. Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze 
 
Účetní jednotka nemá takové dluhy. 
 
 
 
 
9. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů 
 
Hlavní činnost: 
Náklady 68 388,60 Kč 
Výnosy 313 944,06 Kč  
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  245 555,46 Kč 
 
Hospodářská činnost: 
Náklady 0 Kč 
Výnosy 0 Kč 
VÝSLEDEK HOSODAŘENÍ 0 Kč 
 
 
10. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období 

v členění podle výkazu zisku a ztráty 
 
   Sledované účetní období 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

 0 
z toho členů řídicích orgánů 
z toho členů kontrolních orgánů 
z toho členů správních orgánů 
Osobní náklady 

 0 

z toho mzdové náklady 
z toho zákonné sociální pojištění 
z toho ostatní sociální pojištění 
z toho zákonné sociální náklady 
z toho ostatní sociální náklady 
Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídicích, 
kontrolních nebo jiných orgánů 0 

Odměny a funkční požitky členů řídicích, kontrolních a jiných orgánů 0 
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11. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní 
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy 

 
Nebyly takové účasti. 
 
 
12. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů 
 
Nebyly takové zálohy, závdavky ani úvěry poskytnuté. 
 
 
13. Informace k dani z příjmů 
 
13.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů 
 
Základ daně byl zjištěn v souladu se Zk. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. 
 
 
13.2. Použité daňové úlevy 
 
 
13.3. Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev 

v předcházejících zdaňovacích obdobích 
 
 
 
14. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro 

hodnocení finanční a majetkové situace 
 
V daném období nejsou. 
 
 
15. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů 
 
 
 
 
 
16. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky 
 
Účetní jednotka se účastnila veřejné sbírky: 
Nadace Veronica  30 000 Kč Projekt „Vzdělávání o klimatické změně skrze simulační hry“ 
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17. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 
 
 
 
18. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných 

obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani 
výsledkových účtech 

 
Účetní jednotka neevidovala takové kvóty, práva a limity. 
 
 
 
 
Sestaveno dne: 5.2.2021 
 
Sestavil: Martina Čechová 
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Otevřená data o klimatu Rok: 2020 Dne: 12.02.2021 Tisk vybraných záznamůIČ: 09555587

Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Aktiva
326 097,44326 097,44394 465,220,00BÚ ČS 5956428389/0800 68 367,78221100

22x Peněžní prostředky na účtech 394 465,22 68 367,78 326 097,44326 097,440,00

0,00 326 097,44 326 097,4468 367,78394 465,222xx

0,000,0010 000,000,00Odběratelé 10 000,00311000
0,000,003 810,900,00Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 3 810,90314000
0,000,0080 000,000,00Ostatní pohledávky 80 000,00315000
0,000,00303 942,000,00Ostatní pohledávky - dary 303 942,00315100

31x Pohledávky 397 752,90 397 752,90 0,000,000,00

0,000,001 000,000,00Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 1 000,00358000
35x Pohledávky za společností 1 000,00 1 000,00 0,000,000,00

458,02458,02512,900,00Náklady příštích období 54,88381000
38x Přechodné účty aktiv a pasiv 512,90 54,88 458,02458,020,00

0,00 458,02 458,02398 807,78399 265,803xx

Aktiva celkem 0,00 326 555,46326 555,46467 175,56793 731,02

Pasiva
0,000,0068 257,240,00Dodavatelé - tuzemský 68 257,24321100

32x Závazky 68 257,24 68 257,24 0,000,000,00

80 000,0080 000,000,000,00Zápůjčka Ondřej Přibyla 80 000,00368100
36x Závazky ke společnosti a závazky z upsaných nesplacených cen. papírů a vkladů 0,00 80 000,00 80 000,0080 000,000,00

0,00 80 000,00 80 000,00148 257,2468 257,243xx

1 000,001 000,000,000,00Vlastní jmění 1 000,00901000
90x Vlastní jmění 0,00 1 000,00 1 000,001 000,000,00

0,00 1 000,00 1 000,001 000,000,009xx

Pasiva celkem 0,00 81 000,0081 000,00149 257,2468 257,24

245 555,46Hospodářský zisk celkem
245 555,46Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020
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Otevřená data o klimatu Rok: 2020 Dne: 12.02.2021 Tisk vybraných záznamůIČ: 09555587

Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Náklady
501100 3 298,003 298,003 298,000,00Spotřební materiál 0,00
50x Spotřebované nákupy 3 298,00 0,00 3 298,003 298,000,00

518100 31 302,7031 302,7031 302,700,00Ostatní služby - právní 0,00
518200 1 815,001 815,001 815,000,00Ostatní služby - účetní 0,00
518300 54,8854,8854,880,00Ostatní služby - IT 0,00
518400 29 518,1629 518,1629 518,160,00Ostatní služby - školení 0,00
518500 1 046,651 046,651 046,650,00Ostatní služby - ostatní služby 0,00
51x Služby 63 737,39 0,00 63 737,3963 737,390,00

545000 763,83763,83763,830,00Kurzové ztráty 0,00
549000 110,54110,54110,540,00Jiné ostatní náklady 0,00
549100 478,84478,84478,840,00Poplatek - dary 0,00
54x Ostatní náklady 1 353,21 0,00 1 353,211 353,210,00

0,00 68 388,60 0,00 68 388,6068 388,60Náklady celkem

Výnosy
602100 10 000,0010 000,000,000,00Tržby z prodeje služeb - školení, konzultace 10 000,00
60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 0,00 10 000,00 10 000,0010 000,000,00

644000 2,062,060,000,00Výnosové úroky 2,06
64x Ostatní výnosy 0,00 2,06 2,062,060,00

682000 273 942,00273 942,000,000,00Přijaté příspěvky (dary) 273 942,00
68x Přijaté příspěvky 0,00 273 942,00 273 942,00273 942,000,00

691100 30 000,0030 000,000,000,00Provozní dotace - Projekt "Vzdělávání o klimatické změně skrze simulační hry" 30 000,00
69x Provozní dotace 0,00 30 000,00 30 000,0030 000,000,00

0,00 0,00 313 944,06 313 944,06313 944,06Výnosy celkem

245 555,46Hospodářský zisk celkem
245 555,46Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020
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