
Na březích Stříberky, která tekla východně od Mlžných hor, byla lesnatá země, kde 
rostly nejvyšší a nejkrásnější stromy Středozemě. Byly to Mallorny, jež měly stříbrnou kůru a 
zlaté květy a od podzimu do jara měly zlatavé i listy. Ve Třetím slunečním věku se ta země 
nazývala Zlatý les a Lothlórien, „země snících květů“. Tento les Mallornů byl elfskou mocí 
chráněn před zlými tvory a stromům se dařilo a rostly jako nikde jinde v Ardě mimo Země 
neumírajících. … 
 
David Day, Tolkienův bestiář 
 
 
 
 
Mallorn je občanské sdružení pro ochranu přírody, životního prostředí, lidských práv a 
občanských menšin. 
 
Identifikace organizace: 
 
Název:       Mallorn, o. s. 
Adresa sídla:      Chelčického 12/1130, 130 00 Praha 3 
Telefon:      723 589 170 (předseda) 
e-mail:       Mallorn@Mallorn.cz 
www:       www.Mallorn.cz 
 
Právní forma:      občanské sdružení 
Vznik:       4. 6. 2002 
Registrace MV ČR:     VS/I-1/50 394/02-R 
 
IČO:       265 93 751 
DIČ:       003 265 93 751 
Registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů: 000 164 88 / 001 / 02 / S 
 
Bankovní účet:     Obchodní banka, a. s., Olšanská 1a, Praha 3 
       178 001 369 / 0300 
 
Struktura organizace: 
 
Organizace je strukturována s důrazem na akceschopnost, kdy je hlavní díl odpovědnosti za 
běžnou činnost svěřen adresně konkrétním pověřeným členům. 
 
Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se schází jednou za dva roky.  
 
Zakládajícími členy sdružení byli: 
Jan Kutý, Jiří Kutý, David Lein, David Mareš a Petr Štěpán 
 
K 31. 12. 2007 tvořilo členskou základnu 5 řádných a 7 přidružených členů. 
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Výkonným orgánem sdružení je tříčlenná Rada. Funkční doba člena Rady je šest let, každé dva 
roky se volí jeden člen Rady. Ustavující členská schůze dne 6. 6. 2002 zvolila členy Rady 
sdružení: 
 
předseda  Jan Kutý na dobu  od 6. 6. 2002 do 6. 6. 2008 
 
Členská schůze dne 14.6.2004 zvolila opakovaně druhého místopředsedu pro další období 
 
2. místopředseda David Mareš na dobu od 14. 6. 2004 do 14. 6. 2010 
 
Členská schůze dne 25.5.2006 zvolila opakovaně prvního místopředsedu pro další období 
 
1. místopředseda Jiří Kutý na dobu od 25.5. 2006 do 25.5. 2012 
 
Každý člen Rady je oprávněn jednat samostatně jménem sdružení, činit jménem sdružení právní 
úkony a brát na sdružení právně platné závazky. 
 
Sdružení Mallorn v roce 2007 mělo do 20.6.2007 jednoho zaměstnance. 
 
 
Projekty a činnost sdružení: 
 
 Sdružení Mallorn vzniklo v polovině roku 2002, a má tedy za sebou pět a půl roku 
činnosti. Šestým rokem činnosti sdružení bylo pokračování aktivit zejména v účasti na správních 
řízeních v Praze 3. V ekonomické oblasti sdružení hospodařilo se ziskem 18 tisíc Kč (viz zpráva 
o hospodaření). 
 
ÚČAST VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH 
Sdružení Mallorn je přihlášené k informování o zahajovaných správních řízeních u příslušných 
úřadů státní správy na území Prahy 3. 
 
V rámci zajišťování správních řízení je rozdělena kompetence členů Rady sdružení následovně: 
 
Jan Kutý řízení na území Prahy 3 
Jiří Kutý  řízení na území Prahy 3 v oblasti péče o zeleň a kácení zeleně 
 
Statistika účasti v řízeních, správní a úřední agendy sdružení: 
 
řízení z roku 2006        16 
obdržených zahájení řízení v roce 2007                71 
CELKEM                    87 
 
• z toho neúčast v řízení                  31 
• z toho účast v řízení                  56 
 
v rámci probíhajících řízení vydalo sdružení Mallorn stanovisek   8 
 
v rámci řízení, kterých se sdružení účastnilo, bylo vydáno rozhodnutí       39 
 
• z toho rozhodnutí prvoinstančních     35 



Ø z nich rozhodnutí v souladu se stanoviskem sdružení    2 
Ø z nich rozhodnutí v rozporu se stanoviskem sdružení    0 
Ø z nich bez vyjádření sdružení      30 
Ø z nich zastaveno řízení        3 

 
• z toho rozhodnutí druhoinstančních (odvolacích)     4 
Ø z nich bez vyjádření sdružení        4 

 
Správní a úřední agenda v roce 2007 reprezentovala čísel jednacích        350 
 
 
 
Nejvýznamnější projekty: 
 
Central park Praha 
 
Na základě smlouvy s CPP Development, s.r.o. na poradenskou činnost v rámci záměru, 
projekce a výstavby obytného komplexu Central park Praha na Žižkově zpracovávalo sdružení 
m.j. vyjádření k posudku EIA, a navrhlo některá doplnění projektu. 
 
Další aktivity sdružení: 
 
Bezpečnost práce s kolektivy dětí a mládeže 
 
Sdružení Mallorn se podílelo na školení vedoucích kolektivů dětí a mládeže pořádaných 
Sdružením mladých ochránců přírody ČSOP, kde zajistilo přednášku a zkoušky frekventantů 
v oblasti bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže. V rámci kursu bylo proškoleno a složilo 
zkoušku 20 vedoucích. 
 
Příručka  „Bezpečnost mimoškolní práce s dětmi a mládeží“ 
Sdružení se podílelo autorsky na přípravě a vydání této publikace pro sdružení pracující s dětmi 
a mládeží. Publikaci vydalo Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. 
 
Kooperace projektu „Sněm dětí pro životní prostředí“ 
 
Sdružení se podílelo na technickoorganizačním zajištění tohoto projektu Agentury Koniklec, 
zejména v rámci ročního tématu „Živel voda, lidé a životní prostředí“, v rámci něhož zajišťovalo 
zejména předtiskovou přípravu zpravodajů, informačních a propagačních materiálů. 
 
Aktivní náplň volného času členů a přátel sdružení 
 
Sdružení Mallorn pořádalo pro své členy, přátele a známé aktivity v podobě víkendových 
tématických akcí. V roce 2007 takto sdružení uspořádalo dvě víkendové akce zaměřené na pobyt 
v přírodě, poznávání chráněných území a sběr minerálů (Nová Paka a Písek). V létě uspořádalo 
čtrnáctidenní putovní akci na Slovensko (Tatry, Bánská Bystrica, Herľany, Dubník). 
 
Další a vedlejší činnosti 
V rámci další činnosti zajišťovalo sdružení Mallorn i jiné práce a aktivity, jako např. zpracování 
podkladů EIA, biologických průzkumů a zpracování podkladové dokumentace pro firmu KPZ. 
V rámci vedlejší činnosti zajišťovalo sdružení úklid domu v sídle sdružení. 



 
Zpráva o hospodaření sdružení: 
 
Příjmy sdružení: 
prodej výrobků a služeb  261 509,50 Kč 
poplatky na akce       2 440,00 Kč 
členské příspěvky       1 800,00 Kč 
úroky            68,68 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem     265 818,18 Kč 
 
Náklady sdružení: 
služby       79 597,03 Kč 
materiál a zboží     81 382,50 Kč 
náklady akcí      18 008,50 Kč 
drobný hmotný majetek    67 708,00 Kč 
mzdy, OON           630,00 Kč 
soc. a zdrav. pojištění          343,00 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem     247 669,03 Kč 
 
Pokladna, bankovní účet, pohledávky a závazky: 
pokladna      11 957,00 Kč 
bankovní účet      74 351,00 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
hospodářský výsledek roku    18 149,15 Kč 
 
Majetek celkem: 
peněžní prostředky a ceniny  166 308,00 Kč 
drobný hmotný majetek  280 179,65 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem     446 487,65 Kč 
 
Daňový základ dle okruhů činností: 
činnost členská a činnost složek            0,00 Kč 
hlavní činnost         69 199,98 Kč 
vedlejší činnost       5 810,16 Kč 
------------------------------------------------------------- 
celkem       75 010,14 Kč 
 
 
 
Revizní zpráva: 
 
Závěr:   Účetnictví je vedeno průkazným a přehledným způsobem, věrně a pravdivě 

zobrazuje hospodaření sdružení. 
 

Mgr. David Zámek 
daňový poradce č. 2406 

 



 
Poděkování: 
 
Za spolupráci, pomoc a podporu 
 
těmto organizacím: 

Agentura Koniklec, o. s., Centrum pro děti a mládež ČSOP, CPP Development, s.r.o., 
DDM Nová Paka, Místní úřad Praha 3 
 
 
a těmto osobám: 

Bc. Petr Bittner, Václav Bratrych, JUDr. Milan Ganik, Aleš Horáček, Ing. Miroslav 
Khodl, Ing. Michal Kulík, Jaroslava Kutá, JUDr. Petr Kužvart, David Lein, Jiří Lukš, Miroslav 
Lupač, Mgr. Michael Pondělíček, Mgr. David Sedliský, Miloš Seifert, RNDr. Jiří Schauer,  Ing. 
Ondřej Šimunek, Václava Šrajerová, Doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc., Milan Včelák, Martin 
Žák 


