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Český nadační fond pro vydru je nevládní nezisková organizace 

zabývající se ochranou přírody a životního prostředí. Jejím cílem je 

probudit v dětech i široké veřejnosti zájem o přírodu, kde má každý 

druh své místo, včetně člověka. Vydru říční chápe jako vlajkový druh 

a symbol  pro ochranu přírody a životního prostředí.

Český nadační fond pro vydru:

l provádí vědeckovýzkumnou činnost

l pořádá semináře pro odbornou veřejnost

l zpracovává odborné posudky týkající se náhrad škod způsobených 
vydrou říční a kormoránem velkým

l zabývá se ekologickou a environmentální výchovou, 
osvětou a poradenstvím

l provozuje záchrannou stanici pro handicapované živočichy 
účastní se nadační činnosti, spolupráce a partnerství v České 
republice i v zahraničí

l připravuje vzdělávací projekty s ekologickou tématikou

l realizuje projekt OPVK „Děti pro děti, děti pro přírodu”

ČESKÝ NADAČNÍ FOND
 PRO VYDRU
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Zoo Hluboká nad Vltavou

ZO ČSOP Třeboň

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity

záchranné stanice ČR

Městská knihovna Třeboň
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Fórum dárců - Asociace nadačních fondů

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH A SÍTÍCH

STRUKTURA FONDU V ROCE 2014



VZDĚLÁVACÍ, VÝCHOVNÁ
A PORADENSKÁ  ČINNOST

V oblasti EVVO nabízíme výukové programy realizované přímo 
v mateřských, základních i středních školách. Ve většině programů 
pomáhají s motivací dětí a žáků ochočená zvířata, která nemohou 
být vypuštěna zpět do volné přírody a žijí na záchranné stanici 
trvale. V rámci OPVK byl realizován dvouletý projekt „Děti pro děti, 
děti pro přírodu“, který skončil k 31. 12. 2014. Živá zvířata ze 
záchranné stanice asistují i v dalších akcích pro školy či pro 
veřejnost. Pro třeboňské ZŠ je tradičně připravován Den Země. Pro 
veřejnost jsou určeny besedy se zvířaty, přednášky, komentované 
prohlídky záchranné stanice a další akce. Besedy se zvířaty 
realizujeme na požádání v obcích Jihočeského kraje a dětských 
táborech, pravidelně navštěvujeme Domov seniorů v Třeboni a 
realizujeme přednášky v třeboňských lázně Berta a Aurora. 
Realizovali jsme již podruhé týdenní příměstský tábor. Pro velký 
zájem byly otevřené dva turnusy.
Český nadační fond pro vydru v roce 2014:
l realizoval 125 výukových programů pro mateřské, základní i 

střední školy pro 2 446 žáků,
l realizoval 44 výukových programů pro 742 žáků v rámci 

projektu Děti pro děti, děti pro přírodu
l připravil Den Země v Třeboni, kterého se zúčastnilo 431 žáků,
l přijal 11 školních tříd, kterým poskytl průvodce po stanici s 

vyprávěním o zvířatech celkem 871 dětem,
l uspořádal nebo se podílel na programu u dalších 17 akcí pro 

veřejnost (kurzy, besedy, přednášky, Dny Země, Hurá prázdniny 
a další),

l organizoval odborný seminář „Obojživelníci v ohrožení“ pro 58 
lidí,

l v rámci ekologického poradenství zodpověděl 75 dotazů z 
oblasti ochrany přírody, náhrad škod způsobených vydrou a 
ochrany životního prostředí,

l uspořádal 2 příměstské tábory pro 44 dětí.



Projekt Děti pro děti, děti pro přírodu

VYDRA A RYBÁŘSTVÍ

Český nadační fond pro vydru v roce 2014:

Zpracoval celkem 195 posudků na škody způsobené vydrou říční, z 
toho 31 posudků pro rybářské společnosti, 27 posudků pro místní 
organizace Českého rybářského svazu a 137 posudků pro drobné 
vlastníky. Na jejichž základě bylo vyplaceno 10 878 003 Kč.

CZ.1.07/1.1.14/01.022

Český nadační fond pro vydru v roce 2014 završil projekt Děti pro 

děti, děti pro přírodu. V rámci tohoto projektu byl v průběhu roku 

2014 realizován další cyklus deseti výukových programů pro 

žáky zapojených škol. Výstupem projektu jsou i pracovní listy 

s tématem strom a jeho funkce, publikace pro první a druhý stupeň 

ZŠ a interaktivní webové stránky http://stromy.vydry.org/

V roce 2014 byli do projektu zapojeni žáci 1. stupně ZŠ v Jarošově 

nad Nežárkou a ZŠ Dačice a žáci 2. stupně ZŠ Sira Nicholase Wintona 

v Kunžaku a ZŠ Na Sadech Třeboň.

Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem 
České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. 

V rámci zákona č. 115/2000 Sb. byly 
na základě znaleckých a odborných 
posudků vypláceny náhrady škod 
způsobené vydrou říční. Český 
nadační fond pro vydru je jedním ze 
zpracovatelů odborných posudků.



ZÁCHRANNÁ STANICE

Záchranná stanice Třeboň při Českém nadačním fondu pro vydru 
organizuje péči pro handicapované živočichy v oblasti 
Jindřichohradecka, Třeboňska, Soběslavska, Trhosvinenska 
a Dačicka, případně podle potřeby i v jiných oblastech Jihočeského 
kraje. 

Provoz záchranné stanice je garantován 7 dní v týdnu. Stanice je též 
každý všední den otevřena veřejnosti. V roce 2014 navštívilo 
záchrannou stanici téměř 2 200 lidí.

V roce 2014 přijala záchranná stanice 206 handicapovaných zvířat, z 
nichž 43 % bylo vypuštěno zpět do volné přírody, 48 % jedinců 
uhynulo nebo muselo být v důsledku svého zranění utraceno, 5 % 
jedinců zůstalo v záchranné stanici, 3 % přijatých zvířat byla 
převezena do jiných zařízení či předána novým nebo stávajícím 
majitelům a 1 % zvířat se nepodařilo odchytit nebo nebyla 
dohledána.  

Do záchranné stanice byly pořízeny přenosné boxy pro ježky, 
sklopec, topné kameny do boxů pro podchlazená zvířata a mláďata, 
a nová voliéra pro větší šelmy.

V rámci osvěty realizuje Český nadační fond pro vydru programy 
a besedy se zvířaty pro školy i pro veřejnost. V roce 2014 proběhla 
beseda se zvířaty v Domově seniorů v Třeboni, několik besed 
se zvířaty pro Jedličkův ústav v Bukové u Olešnice, participace 
na akci Hurá prázdniny v Třeboni. Záchranná stanice též nabízí 
možnost realizace praxí studentů, jak středních, tak vysokých škol a 
každý měsíc publikuje články v regionálních médií. Během roku 
2014 proběhlo též několik reportáží pro Český rozhlas a pro TV 
Barrandov.



V souladu se Zákonem o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 
Sb. § 22 odst.1 bylo stanoveno ve statutu Českého nadačního fondu 
pro vydru pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou 
nadačního fondu.
Podle odstavce 9 statutu nadačního fondu nesmí celkové roční 
náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu 
převýšit 60 % majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31.12. 
téhož roku. 

PRAVIDLO O OMEZENÍ NÁKLADŮ

VÝROK AUDITORA

Majetek Českého nadačního fondu pro vydru 
k 31. 12. 2014

6 447 144 Kč ..........................100 %

Náklady na činnost
Českého nadačního fondu pro vydru v roce 2014

2 986 438 Kč..........................46,32 %



Poskytnuté granty

Přijaté granty a dary

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014

Český nadační fond pro vydru získal v roce 2005 finanční 
příspěvek od Nadace Partnerství ve výši 2 800 000 Kč, který byl 
uložen do zvláštního Fondu stability.



NÁKLADY A VÝNOSY



Celkem majetek k 31. 12. 2014..............6 447(tis.) Kč

Celkem pasiva k 31. 12. 2014.................6 447(tis.) Kč

PASIVA (v tis. Kč)

AKTIVA (v tis. Kč)



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA



ČINNOST

ČESKÉHO NADAČNÍHO FONDU PRO VYDRU

ROCE 2014 PODPOŘILI:

Děkujeme za sponzorství a spolupráci

také dalším organizacím

i jednotlivcům.
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