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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 
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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) 
Datová schránka:     uyzidq5 
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 
 
IČ:       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. 2013 tvořilo členskou základnu 6 řádných a 5 přidružených členů. 
 
Výkonným orgánem sdružení je tříčlenná Rada. Funkční doba člena Rady je šest let, každé dva 
roky se volí jeden člen Rady. 
 
Členská schůze dne 27.5.2008 zvolila 
předseda sdružení Jan Kutý   na dobu od 27.  5.2008   do 27.  5.2014 
 
Členská schůze dne 30.11.2010 zvolila 
1. místopředseda Mgr. Michael Pondělíček na dobu od 30.11.2010   do 31.11.2016 
 
Členská schůze dne 10.7.2012 zvolila 
2. místopředseda Bc. Petr Bittner  na dobu od 10.  7.2012   do 10.  7.2018 
 
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 2013 nemělo žádné zaměstnance. 
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Projekty a činnost sdružení 

Sdružení Mallorn vzniklo v polovině roku 2002, a má tedy za sebou jedenáct a půl roku činnosti. 
Rok 2013 pokračoval v návaznosti na rok předchozí aktivní činností sdružení. Sdružení se 
účastnilo správních řízení na Praze 3 a pořádalo mineralogické akce. V ekonomické oblasti 
sdružení hospodařilo se ztrátou 66 tisíc Kč (viz zpráva o hospodaření). 

 

Zájmová činnost členů sdružení 

Zájmová činnost členů sdružení se soustředí převážně na mineralogii. Počet akcí byl v roce 2013 
oproti předchozímu roku výrazně nižší, vzhledem k osobním a rodinným problémům hlavních 
organizátorů. Tato skutečnost a také neprozřetelná změna metodiky účtování akcí se projevila 
jak ve schodku hospodaření, tak i v pochybení konstatovaném v závěrečné zprávě revizora. 
 
Členové sdružení se účastnili sedmi přírodovědných akcí, zájezdů a exkurzí zaměřených 
především na mineralogii: 

19.1.2013   Praha, amatérská mineralogická burza 

1.-3.3.2013   Mineralogická burza Geosvět 

8.3.2013    Návštěva prodejní výstavy MGM Minerals 

16.-21.4.2013    Novopacko 

6.-15.9.2013   Itálie – Liparské ostrovy 

26.10.2013   Mineralogická burza Mnichov 

9.11.2013  Amatérská burza minerálů ve Stanici mladých přírodovědců 

Podrobnosti, účast a fotografie k akcím jsou na http://www.mallorn.cz/kde-jsme-byli/. 

 

Účast ve správních řízeních 

Sdružení Mallorn bylo přihlášeno k informování o zahajovaných správních řízeních 
u příslušných úřadů státní správy na území Prahy 3. Oproti roku předešlému rozšířilo svou 
přihlášku na účast v řízeních o kácení a významných stavbách. Dále se sdružení Mallorn 
přihlásilo k zahajovaným řízením v oblasti záměrů těžby břidličných plynů v oblasti 
Středočeského kraje. Podrobnosti na http://www.mallorn.cz/projekty/stophf/. 
 
 
 

[  4  ]   

http://www.mallorn.cz/kde-jsme-byli/
http://www.mallorn.cz/projekty/stophf/


Správní orgány Prahy 3 nám v roce 2013 oznámili zahájení 51 správních řízení na záměry kácení 
na území Prahy 3. V rámci oznámených záměrů jsme se přihlásili k účasti ve 14 řízeních, 
u většiny jsme stanovisko protokolovali při místním šetření. Písemně jsme vydali dvě stanoviska, 
jedno kladné, druhé záporné. K rozhodnutím úřadu jsme neměli námitek. Spolupráce s Odborem 
životního prostředí Prahy 3 je na výborné úrovni. 
 
 

Bezpečnost práce s kolektivy dětí a mládeže 

Sdružení Mallorn se podílelo na zpracování textu nové publikace 
„Bezpečně s dětmi a mládeží“ pro občanské sdružení Mladí ochránci 
přírody. 

 

Další a vedlejší činnosti 

Sdružení Mallorn vydalo v návaznosti na povodně na jaře 2013 tiskovou zprávu „Jak získat 
stovky milionů na skutečná protipovodňová opatření“ a obrátili jsme se s výzvou na ochranu řek 
a povodí na několik ministerstev, správy povodí, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže a hejtmany krajů. Podrobnosti na http://www.mallorn.cz/projekty/povodne-
2013/.  
 
Náš člen Doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc. se za sdružení zúčastnil konference Vodní toky 
a plochy v ČR, kde prezentoval stanoviska našeho sdružení, zejména k tzv. popovodňovým 
zásahům do vodních toků.  
 
V rámci další činnosti zajišťovalo sdružení Mallorn i jiné práce a aktivity, jako např. textové 
a grafické zakázky projektů Agentury Koniklec a spolupráci při organizaci kurzů in-line bruslení 
s panem Petrem Šatavou.  
 
V rámci vedlejších činností zpracovávalo sdružení také databázové podklady a archivaci 
dokumentů pro politickou stranu TOP 09, dále služby zpracování účetní dokumentace 
a zajišťovalo úklid domovních prostor v domě sídla sdružení. Sdružení Mallorn nabídlo 
sponzorsky provoz domény www.mineralog.cz Společnosti Národního muzea v Praze. 
Společnost nabídku přijala. 

 

 

[  5  ]   

http://www.mallorn.cz/projekty/povodne-2013/
http://www.mallorn.cz/projekty/povodne-2013/
http://www.mineralog.cz/


Zpráva o hospodaření sdružení 

Příjmy sdružení: 
prodej výrobků a služeb    79 261,00 Kč 
členské příspěvky       1 346,00 Kč 
úroky              40,38 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem       80 647,38 Kč 
 
Náklady sdružení: 
služby       96 315,00 Kč 
materiál a zboží     12 926,00 Kč 
náklady akcí      25 996,00 Kč 
drobný hmotný majetek    10 984,00 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem     146 185,00 Kč 
 
 
Pokladna, bankovní účet, pohledávky a závazky: 
pokladna        1 485,00 Kč 
bankovní účet      36 452,56 Kč 
závazky      10 000,00 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
hospodářský výsledek roku             - 65 537,62 Kč 
 
Majetek celkem: 
peněžní prostředky a ceniny    27 937,56 Kč 
drobný hmotný majetek  120 540,90 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem     148 478,46 Kč 
 
Daňový základ dle okruhů činností: 
činnost členská a činnost složek - 38 952,81 Kč 
hlavní činnost       - 55 641,85 Kč 
vedlejší činnost     27 643,66 Kč 
-------------------------------------------------------------- 
celkem       27 643,66 Kč 
 

Revizní zpráva 

 
Závěr:   Účetnictví je vedeno průkazným a přehledným způsobem, hospodaření 

sdružení zobrazuje věrně a pravdivě.  Doporučuji lépe kontrolovat režijní 
náklady. 

 
  1.3.2014    Mgr. David Zámek 

daňový poradce č. 2406 
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Poděkování 

 
Za spolupráci, pomoc a podporu zejména těmto organizacím: 

Agentura Koniklec, o. s., Mladí ochránci přírody, o.s., Úřad MČ Praha 3, TOP 09 
 
a těmto osobám: 

Petr Bittner, Jan Chlubna, Michal Kulík, David Lein, Miroslav Lupač, Václava Naskosová, 
Michael Pondělíček, Jana Stibralová, Petr Šatava, David Zámek 
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