VÝROČNÍ ZPRÁVA
Beleco, z.s.,
ZA ROK 2014

Základní informace o organizaci
Vznik organizace
Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 1. března 2014.
Beleco, z.s., je nástupnickou organizací DAHPNE ČR – Institut aplikované ekologie, jejíž činnost
byla zahájena na podzim roku 2003.

Status
Zapsaný spolek

Poslání organizace
Cílem Beleco, z.s., je provádění expertní činnosti a aplikovaného výzkumu v oblasti ochrany
přírody a životního prostředí, rozvíjení a aplikace přístupů ke studiu, ochraně a využití
ekosystémů, založených na celostním chápání jejich přínosu pro rozvoj kvality života, spolupráce
na tvorbě a změnách koncepčních, strategických a metodických dokumentů souvisejících s
ochranou a využívání přírody a životního prostředí, zajišťování péče o cenné přírodní lokality,
vykonávání rybářského práva ve smyslu zákona o rybářství, zvyšování informovanosti veřejnosti
a podpora její zapojení do řešení problémů ochrany přírody a životního prostředí, vzdělávání a
osvěta v oblasti životního prostředí a využívání přírody, provádění publikační, ediční a
vydavatelské činnosti, přispívání ke spolupráci mezi vědeckými, vzdělávacími a dalšími
odbornými institucemi, orgány státní správy a veřejností. Toto poslání se snaží naplňovat tým
odborníků, který řeší projekty a studie zaměřené zejména na tyto hlavní oblasti: péče o cenné
druhy a stanoviště, výzkum biodiverzity, podpora implementace evropské legislativy v ochraně
přírody v České republice a ochrana vod.

Projekty a další aktivity
viz www.beleco.cz

Statutární zástupce
Mgr. Jan Dušek, ředitel

Finance
Zhodnocení základních finančních údajů
Za rok 2013 bylo dosaženo hospodářského výsledku 295.666,20 Kč.

Přehled o nákladech a výnosech roku 2013
Náklady celkem
Výnosy celkem

8 207 702,44
8 503 368,64

Stav dlouhodobého majetku organizace
Organizace nevlastní žádný dlouhodobý majetek.

Spotřeba
materiálu
Spotřeba energie
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové
náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Kurzové ztráty
Dary
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté členské příspěvky
Daň z příjmů

1 596 166 Kč

Náklady celkem

8 207 702 Kč

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Kurzové zisky
Jiné ostatní
výnosy
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace

3 006 Kč
5 679 164 Kč
824 Kč
731 Kč
27 329 Kč

Výnosy celkem

8 503 369 Kč

Hospodářský zisk za
období

76 857 Kč
291 455 Kč
2 760 Kč
2 528 028 Kč
2 714 369 Kč
724 116 Kč
7 967 Kč
1 078 Kč
15 355 Kč
30 000 Kč
199 221 Kč
3 000 Kč
17 331 Kč

17 258 Kč
2 775 057 Kč

295 666 Kč

Lidé
Mgr. Jan Dušek
ředitel DAPHNE ČR, vedoucí pobočky
 ochrana přírody, zoologie
 vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy
 od roku 2008 ředitel DAPHNE ČR/Beleco
 zaměřuje se na problematiku vodních ekosystémů a Natury 2000
 v DAPHNE ČR/Beleco od června 2007

Mgr. Pavel Marhoul





ochrana přírody, zoologie
vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy
zabývá se výzkumem a ochranou biodiverzity se zaměřením na zoologii
v DAPHNE ČR/Beleco od září 2007

Ing. Mgr. Lenka Vokasová





poradenství v ochraně přírody
vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické a Fakultu sociálních
věd Univerzity Karlovy
zabývá se poradenstvím a finančními nástroji v ochraně přírody a krajiny
v DAPHNE ČR/Beleco od září 2008

RNDr. Simona Poláková





zoologie, statistika
vystudovala Biologickou (dnes Přírodovědeckou) fakultu Jihočeské univerzity
zabývá se propojením ochrany přírody se zemědělským hospodařením a osvětovými
aktivitami
v DAPHNE ČR/Beleco od února 2010

RNDr. Jiří Křesina





ichtyologie
vystudoval Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity
zabývá se problematikou vodních ekosystémů
v DAPHNE ČR/Beleco od září 2012

Pobočka Lutová:
RNDr. David Pithart, CSc.






hydrobiolog
vystudoval Přírodovědeckou fakultu v Praze
zabývá se retencí vody v krajině, ekologií sladkovodních ekosystémů, ekologií mokřadů a
jejich funkcí v krajině, monitoringem vodních a mokřadních ekosystémů
a ekosystémovými službami
v DAPHNE ČR/Beleco od ledna 2010

Radka Pithartová



administrativní práce
v Beleco od srpna 2014

Odborná podpora:
Ing. Eva Šohajková





ekonomická vedoucí
vystudovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity
zabývá se finančním vedením, účetnictvím a administrativou
v DAPHNE ČR/Beleco od září 2007

Kontaktní údaje
www.beleco.cz

beleco@beleco.cz

Sídlo organizace:
Slezská 482/125, 130 00 Praha 3

 pobočka Lutová
Lutová 5, 378 04 Chlum u Třeboně

Číslo účtu:

3462960309/0800 (Česká spořitelna)

IČ:

02715431

DIČ:

CZ02715431

