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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Agentura Koniklec je obèanské sdruení pro lidská
práva a ivotní prostøedí, zaloené v roce 1992. Agentura
Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování
efektivních a netradièních forem práce v oblasti výchovy
a osvìty k péèi o ivotní prostøedí. Tìitì èinnosti
organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì
vydávání titìných i elektronických publikací a videopoøadù, v mimokolní
ekologické výchovì a vzdìlávání a v prodeji a distribuci titulù s tématikou
ochrany pøírody a ivotního prostøedí.
Agentura Koniklec je financována èásteènì ze státních dotací, èásteènì
z pøíspìvkù nestátních a zahranièních nadací a z podstatné èásti z vlastní
hospodáøské èinnosti.
Agenturu Koniklec øídila v roce 1998 správní rada ve sloení:

• Miroslav Lupaè, øeditel Agentury Koniklec
• Michal Kulík, programátor
• Michael Pondìlíèek, øeditel Správy CHKO Èeský kras
• Jiøí Kutý, vedoucí obchodní èinnosti Agentury Koniklec
• Jaromír Tøíska, støedokolský pedagog
• Jan Kutý (porezignaci na funkci sekretáøe v r.1996, se na øízení organizace nepodílel.)
V roce 1998 byli v Agentuøe Koniklec zamìstnáni následující pracovníci:

• Miroslav Lupaè, øeditel Agentury Koniklec
• David Kunssberger, zástupce øeditele pro ekonomickou politiku
• Václav Bratrych, vedoucí projektu Snìm dìtí ÈR pro ivotní prostøedí
• Jiøí Kutý, vedoucí obchodní èinnosti
• Ale Horáèek, asistent Informaèních systémù
• Frantiek Zima, asistent projektu Místní Agenda 21
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Zøízené právní subjekty a registrované sloky:
Agentura Koniklec,
IÈO 45768170,
statutární zástupce Miroslav Lupaè
Kanceláø Agentury Koniklec,
IÈO 49629221,
statutární zástupce Miroslav Lupaè
regionální èlánek AK Mokrsko,
IÈO 61101966,
statutární zástupce Václav Karafiát
Prostorové a technické vybavení
Prostorové zázemí Agentury Koniklec tvoøily nebytové prostory o
celkové výmìøe 55 m2 a suterénní prostory o výmìøe cca 20 m2 (prodejna
literatury a sklad). Nebytové prostory jsou situovány ve staré zástavbì a jsou
zvìtiny vlastním nákladem rekonstruovány. Z hlediska výe nájemného a
dlouhodobého charakteru nájemní smlouvy je prostorové zázemí stabilní.
Dlouhodobì vak pouitelný prostor svojí kapacitou neodpovídá poadavkù
na jeho intenzivní vyuívání jednotlivými projekty organizace a potøebami
pracovníkù.
Materiálnì - technické vybavení Agentury Koniklec odpovídá charakteru
jejích projektù a v roce 1998 jej lze s urèitou mírou optimismu povaovat za
vyhovující. Kanceláøská a pøedevím výpoèetní a komunikaèní technika byla
prùbìnì obnovována pøevánì na vlastní náklady a zejména formou
svépomocné práce. Agentura Koniklec disponovala v roce 1998 technikou
nezbytnou k zajitìní bìného provozu kanceláøe (fax, telefonní ústøedna,
kopírka), dalí komunikaèní technikou (tøi mobilní telefony, tøi faxmodemy),
výpoèetní technikou a periferními zaøízeními (pìt PC 486 a Pentium, dvì
laserové, dvì inkoustové a dvì jehlièkové tiskárny, tøi skenery) a dalí
technikou (dva televizory, dva videorekordéry).
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ÚVOD K VÝROÈNÍ ZPRÁVÌ
Miroslav Lupaè

Rok 1998 s sebou pøináel tøi významné výzvy, které mìly provìøit naí
schopnost vyrovnat se s pøedpokládaným rozíøením a zkvalitnìním aktivit
organizace. První z tìchto výzev spoèívala ve vytvoøení jednotné platformy
pro vekeré informaèní a osvìtové projekty pod názvem Environmentální
informaèní støedisko Agentury Koniklec. Druhou pøedstavovala poèínající
spolupráce s nìmeckým partnerem na projektu Snìmu dìtí pro ivotní prostøedí
a rozíøení tohoto projektu o mezinárodní prvek. Tøetím zásadním úkolem
byl rozvoj aktivit Místní Agendy 21 v Èeském krasu za spolupráce celé øady
dalích subjektù.
Vechny tyto projekty byly velmi kladnì pøijaty státními i nestátními
dárci a pozdìji také finanènì podpoøeny. Podle mého názoru se podaøilo vìtinu
vytèených cílù naplnit a rok 1998 se, mimo jiné i mnostvím a kvalitou
mìøitelných výstupù práce organizace, stal rokem zcela výjimeèným.

ZPRÁVA O ÈINNOSTI ORGANIZACE
Informaèní støedisko, osvìta veøejnosti, informaèní produkty
Miroslav Lupaè

V roce 1998 se projekty osvìtové a informaèní èinnosti tìily mimoøádné
podpoøe dárcù. Jednalo se zejména o globální projekt Environmentálního
informaèního centra, který mìl za cíl integrovat do té doby samostatné a
ohranièené èinnosti Informaèních systémù Agentury Koniklec. Tento projekt
získal podporu formou dvouletého grantu Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
a jednoleté dotace ministerstva ivotního prostøedí.
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Sluby veøejnosti
V roce 1998 byl poskytován prùbìný informaèní a poradenský servis.
Nejvìtí zájem byl o informace o aktivitách nevládních neziskových
organizací, o alternativních zdrojích energie a vyuití biomasy, o otázky
ochrany ivotního prostøedí v Praze (veøejný poøádek, problematika odpadù,
ochrana zelenì, postiená a oputìná zvíøata). Vìtina informací byla
poskytována telefonicky, dále e-mailem, formou osobních konzultací a potou.
Veøejnosti slouila zápùjèková knihovna a videopùjèovna. Její sluby
vyuívali pøedevím uèitelé základních a støedních kol a èlenové obèanských
iniciativ. Pro uivatele videopùjèovny byl vydán aktuální katalog
videopùjèovny. Byla aktualizována nabídka dostupných publikací, videokazet,
software a propagaèních materiálù s tématikou ivotního prostøedí na internetu.
Knihovna byla rozíøena o desítky dalích titulù.

Environmentální výchova a osvìta
Ve spolupráci se sdruením Tereza byla vydána
publikace Domek - domácí ekologie urèená
pøedevím rodinám a dìtem na základních kolách.
Kniha se vìnuje tématùm jako je voda, energie, obaly
a odpady, doprava, ovzduí, ozeleòování, potraviny,
nakupování, ivotní styl a kanceláøské návyky.
Souèástí broury je sada samolepek (nevhazujte
reklamní materiály, úspory, tøídìný sbìr, a.j.)
Publikace je doplnìna plakátem pro dìti  Domek plný
nápadù. Plakát motivuje dìti k ohledu-plnìjímu
chování vùèi jejich ivotnímu prostøedí a upozoròuje
je na souvislosti bìných
kadodenních èinností. Zároveò je také dìtem ponechán
prostor pro jejich vlastní nápady, které mohou do plakátu
dopsat a dokreslit. Uèitelùm se plakát nabízí jako vhodná
pomùcka pro interaktivní vyuèování.
V druhém pololetí 1998 byla aktualizována
a doplnìna publikace Praktický rádce, jak chránit ivotní
prostøedí v Praze. Broura je souborem námìtù,
kontaktù a odpovìdí na nejèastìjí dotazy praanù, které
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se týkají ochrany ivotního prostøedí a veøejného poøádku v hlavním mìstì.
Celý náklad byl iroce distribuován úøadùm mìstských èástí, místním úøadùm,
informaèním centrùm mìstských èástí, nevládním neziskovým organizacím a
øadì dalích praských institucí. Podle informací vydavatele je publikace
aktivnì vyuívána a kladnì pøijímána irokou veøejností.
V roce 1998 byl vydán Zpravodaj pro základní koly, který nabízel
mnoství aktuálních nabídek projektù, programù a slueb v oblasti kolní
ekologické výchovy. Na obsahu zpravodaje se podílelo více ne 30 organizací.
Zpravodaj obsahoval úplnou nabídku publikací, videokazet, výukového
software a propagaèních materiálù vhodných pro ekologickou výchovu
a mimokolní aktivity ákù.
V roce 1998 vylo dalí aktualizované
a obnovené vydání adresáøe nevládních neziskových
organizací s pùsobností v oblasti ivotního
prostøedí. Publikace vyla spolu s Praktickým
rádcem pro praany. Pro obì pøíruèky byl zvolen
stejný formát a podobná grafická úprava. Øadì
organizací byly obì publikace zaslány spoleènì.
Adresáø nyní obsahuje pøes 300 ovìøených záznamù
z celkového poètu cca 650 organizací s pùsobností
v oblasti ivotního prostøedí. Tradiènì je souèástí
adresáøe pøehled institucí státní správy, finanèních
dárcù a periodických tiskovin. Novì byla publikace
doplnìna o adresáø Národní sítì zdravých mìst a pøehled e-mailových adresáø
a internetových stránek jednotlivých organizací. Podle dostupných informací
je adresáø aktivnì vyuíván i mimo rámec neziskového sektoru, a to pøedevím
státní správou a sdìlovacími prostøedky.

Právní informaèní servis
V roce 1998 pøevzala Agentura Koniklec od firmy KZT, s.r.o. projekt
právního informaèního systému Právo ÈR v oblasti ivotního prostøedí.
Uivatelùm je nabízen titìný aktualizovatelný sborník, který v roce 1998
obsahoval 108 aktuálních platných pøedpisù v oblasti ivotního prostøedí.
Nadstavbou základního právního informaèního systému je program pro osobní
poèítaèe Ekozákon pro Windows 95/NT, který vyvinuli pracovníci
informaèních systémù Agentury Koniklec.

výroèní zpráva 1998

6
Elektronické publikace
V roce 1998 byl ve spolupráci se sdruením
BEZK a sdruením pro ekologickou výchovu
Tereza vydán CD-ROM Elektronické publikace
o ivotním prostøedí. CD-ROM obsahuje
publikace Ekolist - Zelená domácnost, Kalendáø
akcí v ivotním prostøedí na 1. polovinu roku
1999, Adresáø nevládních organizací, obsahovì
úplnou demoverzi právního informaèního systému Ekozákon, text publikace
Domek, nabídku publikací o ivotním prostøedí, Praktického rádce, jak
chránit ivotní prostøedí v Praze a adresáø státní správy. Souèástí CD-ROMu
je celá øadu odkazù do internetu, které je moné aktivnì pouívat, pokud je
uivatel k této síti pøipojen.

Místní Agenda 21
V návaznosti na projekt informaèního centra
byl zahájen ve spolupráci se Správou CHKO Èeský
kras projekt Místní Agenda 21 v Èeském krasu.
Jde o rozsáhlý modelový projekt zapojení veøejnosti
ve vech spoleèenských oblastech do programu
místního rozvoje cenného území Èeského krasu.
Mimo jiné probìhla volební anketa spojená
s ovìtovou kampaní, jednání se starosty, akce pro
áky na základních kolách, pøíprava informaèních
a propagaèních materiálù, semináø vyjednávací techniky a praxe pro místní
agendu 21 a øada dalích aktivit. V rámci projektu byla vydána pøíruèka pro
starosty Region Èeského krasu a Agenda 21, propagaèní plakát Agenda
21, informaèní plakát pexeso pro dìti k Agendì 21 a dalí informaèní
a propagaèní materiály.

Den Zemì 1998
V roce 1998 probìhl v rámci èinnosti informaèních systémù
a informaèního centra Agentury Koniklec dalí roèník kampanì celostátního
informaèního servisu k mezinárodnímu svátku ivotního prostøedí - Dni Zemì.
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V roce 1998 se podaøilo navázat aktivní
spolupráci s iniciativou Earth Day Network
v USA a prostøednictvím internetu získat
informace o akcích, které byly poøádány
v jednotlivých zemích svìta. Do amerického
ústøedí kampanì byl zaslán rozsáhlý dokument
o historii Dne Zemì v Èeské republice a o akcích
ke Dni Zemì 1998. Ohlas na tento pøíspìvek byl
nebývalý. Prostøednictvím e-mailu jsme obdreli
øadu pozitivních ohlasù a gratulací ze zahranièí.
Z pøehledu svìtových akcí a ze srovnání
s aktivitami v Èeské republice, které bylo
publikováno ve Zpravodaji Dne Zemì, èerpaly
sdìlovací prostøedky, m.j. i Èeská televize
v rámci zpravodajství.
Do kampanì se v roce 1998 aktivnì zapojila Národní sí Zdravých
mìst. Jakkoliv se zdálo, e poèet i kvalita jednotlivých akcí postupnì klesá,
byl rok 1998 doslova pøekvapením. Nejen, e poèet akcí mnohonásobnì
pøesáhl tøi uplynulé roèníky, ale z pøehledu akcí byl daleko patrnìjí prvek
spolupráce veøejné správy, kol a obèanských hnutí, který je typický zejména
pro mení obce. Je zjevné, e se v jednotlivých regionech, mìstech a obcích
aktivizují platformy iroké spolupráce smìøující k udritelnému rozvoji oblastí
(místní agendy 21, komunitní koalice, a.j.) které vyuívají kampanì
k uskuteèòování osvìtových akcí pro veøejnost.
V roce 1998 byl vydán Zpravodaj Dne Zemì è. 10, kterému pøedcházelo
nulté èíslo. Na základì respondence z tohoto vydání byl sestaven komplexní
pøehled akcí, který byl publikován v hlavním vydání (è. 10), na internetu, byl
aktivnì distribuován sdìlovacím prostøedkùm a zaslán do USA ke zveøejnìní
v rámci Earth Day Network.

Agentura Koniklec na Internetu
Ji v pøedcházejících letech si Agentura Koniklec nala své místo na
síti internet. Informaèní stránky Agentury Koniklec obsahují nejen základní
pøehled èinnosti organizace, ale i øadu aktuálních informací pro nejrùznìjí
okruhy uivatelù. V roce 1998 byly stránky doplnìny o Zpravodaj Dne Zemì
1998, pøehled akcí ke Dni Zemì 1998 a Praktického rádce pro praany. Byla
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aktualizována nabídka publikací s moností objednávky prostøednictvím
internetu. Na stránky byl umístìn katalog videopùjèovny Agentury Koniklec.
Ve spolupráci s poskytovatelem pøipojení, sdruením Econnect, byla prùbìnì
aktualizována elektronická podoba Adresáøe nevládních neziskových
organizací s pùsobností v oblasti ivotního prostøedí. Od roku 1998 mohli
návtìvníci stránek pøistupovat pøímo na virtuální server www.koniklec.cz.

Snìm dìtí Èeské republiky pro ivotní prostøedí
Václav Bratrych

Snìm dìtí Èeské republiky pro ivotní
prostøedí je nezávislá iniciativa zamìøená na
neorganizovanou mláde ve vìku od 13 do 17 let.
V dìtském snìmu je v ideálním pøípadì zastoupen
kadý okres Èeské republiky jedním èlenem
(poslancem). Èlenové dìtského snìmu jsou
prùbìnì vzdìláváni formou semináøù, soustøedìní
a samostudia v oblasti ivotního prostøedí. Kadý
rok je zvoleno jedno odborné téma (odpady, voda,
energie), které charakterizuje celoroèní èinnost
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snìmu. Dìti jsou vedeny k samostatné práci formou mìsíèních zadání a podílejí
se na ekologické osvìtì veøejnosti ve svém regionu zejména v rámci spolupráce
se kolami a místní správou.
Organizátoøi Snìmu dìtí vstupovali
do roku 1998 s vìdomím, e zúroèili své
estileté zkuenosti s tímto
vzdìlávacím programem a snahu z
roku 1997 najít partnera pro spoleèný
projekt. Na doporuèení paní Romany
Cermanové z Euroregionu Nisa
kontaktovali nìmeckou organizaci
Kinder&Jugend Sachsen Ring a spolu s ní
zaloili Èesko-nìmecký snìm mladých pro
ivotní prostøedí. Tento projekt pak
obdrel finanèní podporu od nìmecké
nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt, vzduch, téma roku 1998
která umonila nejen konání spoleèných setkání v Èechách a v Nìmecku, ale
také vydání kolekce knih, videokazet a CD-ROMu s názvem Vzduch jako
jeden z ivlù jako první uèebnice k pravidelným celoroèním odborným
tématùm.
Dalí novinkou v èinnosti Snìmu dìtí v roce 1998 byl pøechod ze
ètvrtletních zpráv èlenù snìmu, zaznamenávajících jejich èinnost v ochranì
pøírody a ivotního prostøedí v místech svého bydlitì, na zprávy mìsíèní, ve
kterých øeili úkoly vztahující se k tématu ochrany ovzduí. Tohoto principu
bylo vyuito i pøi výbìru nových snìmákù na uvolnìná místa ve Snìmu
dìtí. Poprvé bylo ze zájemcù o èlenství ve snìmu vybíráno na základì
bodového ohodnocení z trojkolového tøímìsíèního zadání, totoného s prací
bìných snìmákù.
Pøed první významnou spoleènou akcí se stihla èást èeských snìmákù
sejít na II. regionálním setkání severoèeských èlenù SDÈR-P, které se konalo
v Liberci a bylo pøipraveno ve spolupráci s ZO ÈSOP Armillaria. Pratí
èlenové SDÈR-P uspoøádali, stejnì jako v roce 1997, Praské dìtské slyení
´98. Poté ji pøiel vemi netrpìlivì oèekávaný Velký snìm, neboli setkání
èeských a nìmeckých èlenù Snìmu mladých v Bedøichovì u Janova n. Nisou.
V pøùhu devíti dní na pøelomu kvìtna a èervna probìhlo na patnáct odborných
pøednáek k tématu ochrana ovzduí, exkurze na zajímavá a ohroená místa
Jizerských hor, panelová diskuse s odborníky z Èech a z Nìmecka, ale
i ekologické divadelní pøedstavení, koncert na vzduchové nástroje, let
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balónem, tvùrèí dílny a celá øada komunikaèních a herních aktivit. Nìmeètí
úèastníci setkání byli s jeho úrovní velmi spokojeni a z Bedøichova odjídìli
s nadením a nápady jak pøipravit podobné setkání v Nìmecku.
O prázdninách pøipravila Agentura Koniklec pro èleny Snìmu dìtí
zajímavou Expedici do Mongolska, které se zúèastnili i odborníci jako Vìra
Mandáková, muzikolog David Bidlo, zoolog Jiøí Schauer a novináø èasopisu
Reflex Tomá Feøtek.
V závìru prázdnin byla pøipravena k tisku kniha
Vzduch jako jeden z ivlù dokonèovala se první
verze filmového scénáøe Vzduný oceán.
Stejnì jako v první polovinì roku,

Expedice Mongolsko 1998

uspoøádala pøed druhým spoleèným setkáním Agentura Koniklec ve spolupráci
s Jihoèeskou organizací ROSA I. Èeskobudìjovické dìtské slyení, setkání
ákù 7-9. tøíd se zástupci státní správy, samosprávy a nevládními organizacemi.
20. øíjna 1998 èetí èlenové Snìmu dìtí spoleènì odcestovali do Trebsenu
(SRN) blízko Dráïan, na druhé setkání èlenù Èesko-nìmeckého snìmu
mladých pro ivotní prostøedí. To mìlo obdobný scénáø jako setkání v
Bedøichovì, take spokojení snìmáci doplnili poznámkové bloky
informacemi k tématu ochrany ovzduí o nìmeckou problematiku a prohloubili
navázané vztahy. Po návratu domù pøedali své záitky a zkuenosti spolu se
stanoviskem Snìmu dìtí k ochranì ovzduí regionálním novinám i na mìstské
úøady a koly ve svém okolí.
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V prùbìhu roku 1998 vycházel Zpravodaj Snìmu dìtí (ètvrtletnì), interní
magazín Obastník (deset èísel), byla vydána reprezentativní publikace o
Snìmu dìtí a také propagaèní videosnímek o jeho èinnosti.
Ohlasy na knihu Vzduch jako jeden z ivlù
Pochválit je tøeba velmi pìkné grafické zpracování i tisk (vèetnì èetných
fotografií)(...). Nejvìtí pøedností knihy
zùstává to, e se na vzduch dívá komplexnì, z øady navzájem na prnví pohled
nesouvisejících úhlù pohledu.
Karel Srdeèný
Ètenáøi je nabízen vskutku iroký
pohled na vzduch, zdaleka neomezený
jen na tématiku ochrany ovzduí.(...).
Ivan Boháèek (èasopis Vesmír)
Myslím, e grafická úroveò je vysoká,
vèetnì zajímavého obsahu.
Miroslav Patrik

Publikace je opravdu poutavì
napsaná a zahrnuje iroké
spektrum vìdních oborù.
Josef Mandík (Èeský svaz vèelaøù)
Je pozoruhodné, jak irokou problematiku tato publikace zahrnuje
a tìíme se na dalí avizované
publikace této øady.
Petr Skála (ÈSOP)
Myslím, e se vám úasnì povedla,
jak graficky, tak hlavnì obsahovì prostì skvìlé!!!
Jarmila astná (Ekojournal)

Ohlasy na setkání v Bedøichovì
... chtìla bych podotknout, e vechny pøednáky byly výborné. Myslím, e a
na jednu vyjímku byly podány výbornì a záleelo na dotyèném jak urèitý
problém podal. Pokusy jsou vak pokusy a komunikace s obecenstvem je
ideální.
B. Vylíèilová
... nikdy bych nevymyslela tolik her, bylo to skvìlé!!
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Prodej publikací

Prodej environmentálních publikací

Jiøí Kutý

Struktura zákazníkù dle typu subjektu

V roce 1998 pokraèoval
prodej publikací, videokazet,
software a propagaèních materiálù
s tématikou ivotního prostøedí.
Agentura Koniklec nabízela
nìkolik set titulù zaøazených do
cca 40 tématických oblastí.
Aèkoliv i v roce 1998
nabízela Agentura Koniklec
veøejnosti vekeré tituly ve vlastní
prodejnì s pravidelnou otevírací
dobou, stále pøevaoval zájem
o formu zásilkového prodeje.
V prùbìhu roku tak byly vyøízeny
stovky objednávek z celé Èeské
republiky.
Mezi nejprodávanìjí tituly
za uplynulé období patøily
následující publikace (dle
jednotlivých tématických oblastí):

V
Firmy
Státní správa
Knihovny
Ostatní
Soukr. osoby

Samospráva
Okr. úøady

nevl. organ.

Z/S

Prodej environmentálních publikací
Poèet objednávek v regionech
ZÈ
Praha
SM

StÈ

JÈ

VÈ

SeÈ

JM

David Burne, Malá encyklopedie pøírodyl Bedøich Moldan, Pøíroda
a civilizacel Kolektiv, Hry a výchova k trvale udritelnému ivotul Josef
Hederer, Lesl Praské ekologické centrum, Testy z pøírodopisu ekologie
a odjinudl Frantiek Koukolík, Housata a svatý Augustin a jiné eseje
l Kolektiv, Chránìná území ÈRl J. Plamínek, Øízení neziskových organizací
l A. Máchal, M. Vlaín, Desatero domácí ekologiel Lubomír Tichý, Barvy
z rostlinl Konrad Lorenz, ivot se psem není pod psal KZT, s.r.o., Skládky
a spalovnyl J. Marek, J. Plamínek, Obce, veøejnost, rozhodování o P
l Agentura Koniklec, Adresáø nevládních organizacíl V. Bouka,
J. Kouøimský, Atlas drahých kamenùl J. Foglar, Etapové hryl Miloslav
Nevrlý, Karpatské hryl Travex, Videokazeta Nai obojivelníci
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Mìøitelné výstupy v edièní oblasti
(spoleènì za vechny projekty)

•

Periodické publikace
•

Zpravodaj pro základní koly
•
vèetnì nabídky publikací

•

Zpravodaj Dne Zemì è. 10

•

Zpravodaje Snìmu dìtí ÈR pro
ivotní prostøedí (1-4)

•

Obastníky Snìmu dìtí ÈR pro
•
ivotní prostøedí (1-10)

•

právní informaèní systém
Ekozákon pro Windows
CD-ROM Elektronické publikace o ivotním prostøedí
Adresáø NNO s pùsobností
v oblasti ivotního prostøedí
na Internetu
Praktický rádce, jak chránit
ivotní prostøedí v Praze na
Internetu

Neperiodické publikace
•

Snìm dìtí Èeské republiky pro ivotní prostøedí 1990 - 1997

•

Encyklopedická publikace Vzduch
jako jeden z ivlù

•

Katalog videopùjèovny Agentury
•
Koniklec

•

Region Èeského krasu a Agenda 21

•

DOMEK - DOMácí EKologie

•

Adresáø nevládních neziskových
•
organizací s pùsobností v oblasti
ivotního prostøedí

•

Praktický rádce, jak chránit ivotní
prostøedí v Praze
Audiovizuální tvorba

•

Videosnímek o SDÈR-P

•

Film Vzduný oceán

Propagaèní materiály

•

Informaèní plakát (pexeso)
pro dìti k Agendì 21

•

Plakát k Agendì 21
Plakát Ekologicky etrná domácnost pro dìti

•

Hrnek Agenda 21

•

Hrnek Den Zemì
Soubor samolepek ke Dni
Zemì

•

Baseballová èepice ke Dni
Zemì

•

Døevìné domino s potiskem
ke Dni Zemì
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ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ
David Kunssberger

Náklady
Celkové mzdové náklady
Cestovné
DHIM
Dohody o provedení práce
Materiál
Náklady na reprezentaci
Odpisy HIM a NIM
Ostatní finanèní náklady
Propagace
Pøíspìvky právnickým osobám
Silnièní daò
Sluby
Sluby urèené na správu domu
Sluné
Spotøeba vody a energie
Stravné
Ubytovné
Vnitropodnikové náklady

875.522,60 Kè
58.255,10 Kè
55.235,60 Kè
129.414,80 Kè
155.237,10 Kè
1.492,50 Kè
91.351,23 Kè
12.748,07 Kè
41.455,25 Kè
500,00 Kè
1.750,00 Kè
2.189.134,52 Kè
57.761,73 Kè
11.929,00 Kè
80.536,90 Kè
109.437,70 Kè
85.835,00 Kè
2.533.923,64 Kè

CELKEM

6.491.520,74 Kè

V roce 1998 dolo i ke stabilizaci mzdových nákladù. Prùmìrná èistá
mzda pracovníkù AK èinila v roce 1998 8.507,- Kè, co je ve srovnání
s rokem 1997 nárùst o 9,30%. I struktura ostatních nákladù kopíruje stav
z minulého roku s pøihlédnutím k nárùstu cen
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15
Výnosy
Nestátní dotace a granty
Ostatní finanèní výnosy
Ostatní provozní výnosy
Ostatní pøíspìvky
Ostatní trzby
Pøijaté poplatky na úèelové setkání
Pøijaté pøíspìvky práv. a fyz. osob
Státní dotace
Trby z prodeje slueb
Trby za prodaný materiál
Trby za správu domu a nájemné
Trby za zboí
Vnitropodnikové výnosy
Úroky

367.162,78 Kè
0,07 Kè
1.130,00 Kè
1.378.149,03 Kè
4.132,00 Kè
29.000,00 Kè
205.250,00 Kè
1.207.100,00 Kè
631.708,43 Kè
1.373,20 Kè
117.401,29 Kè
797,00 Kè
2.533.923,64 Kè
1.274,81 Kè

CELKEM

6.478.402,25 Kè

Hospodáøský výsledek

-13.118,49 Kè

Pomìr dotací na celkových výnosech organizace èiní 24,30%, co je
ve srovnání s rokem 1997 stabilní ukazatel (+0,09%). Tato skuteènost je
v souladu se støednìdobým plánem (omezení závislosti organizace na
poskytovaných dotacích). Vysoký podíl (21,27%) ostatních pøíspìvkù
pøedstavuje v pøeváné vìtinì úhrady spoleèný projekt Èesko-nìmecký snìm
pro ivotní prostøedí od nìmeckého partnera. Tento projekt byl realizován
v rámci projektu Snìm dìtí ÈR pro ivotní prostøedí.
Výsledkem hospodaøení je ztráta ve výi 13.118,49 Kè, co
koresponduje s neziskovým posláním organizace. Ztráta byla zpùsobena
zejména èasovým rozliením nestátní dotace na projekt Informaèní centrum
a úrady od nìmeckého partnera na projekt Èesko-nìmecký snìm pro ivotní
prostøedí.
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Struktura státních dotací
Ministerstvo ivotního prostøedí
Snìm dìtí ÈR pro P
91.000,00 Kè
7,54%
Den Zemì
133.000,00 Kè 11,02%
Edièní program
133.000,00 Kè 11,02%
Zajitìní provozu
120.100,00 Kè
9,95%
Agenda 21
180.000,00 Kè 14,91%
EIC
400.000,00 Kè 33,14%
mezisouèet MP
1.057.100,00 Kè 87,57%
Ministerstvo kolství
Snìm dìtí ÈR pro P
150.000,00 Kè 12,43%
CELKEM
1.207.100,00 Kè 100,00%
Struktura nestátních dárcù
REC ÈR
Partnership
NROS
Èasová rozliení
z minulých období
CELKEM

17.518,74 Kè
20.000,00 Kè
300.000,00 Kè

4,77%
5,45%
81,71%

29.644,04 Kè
8,07%
367.162,78 Kè 100,00%

Revizní zpráva
Revizi hospodaøení Agentury Koniklec v roce 1998 provedl na zakázku
RNDr. Jiøí Schauer ve dnech 22. - 23. 4. 1999. Citace závìru revizní zprávy:
Pøi kontrole úèetnictví nebyly nalezeny ádné podstatné závady.
Nedostatky zjitìné pøi této namátkové kontrole, která nebyla zamìøena na
faktické sledování vyuívání a vyúètování dotací a kontrolu správnosti
daòového pøiznání, ale na vìcnou kontrolu úètování, jsou drobnìjího a
formálního charakteru (chybìjící podpisy, ostatní náleitosti). Úèetnictví jako
celek je vedeno pøehlednì a prùkaznì a pravdivì a vìrnì zobrazuje
hospodaøení organizace.
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PODÌKOVÁNÍ
Za spolupráci, pomoc a podporu v roce 1998 bychom rádi zvlátì
podìkovali následujícím jednotlivcùm:
Petr Andìl,

Marcela Køíová,

Jan Bednáø,

Miroslav Kundrata,

Dagmar Bratrychová,

Hana Kunssbergerová,

Jindøich Petrlík,
Frantiek Prokop,
Tomá Rùièka,
Jiøí Schauer,

Milan Caha,

Jan Kutý,

Pavel Èech,

Tomá Ledvina,

Hana Svobodová,

Marta Èerná,

Jana Ledvinová,

Hana ilhánová,

Pavel Èinèera

David Lein,

Jan Ètvrtník,

Jiøí Luk,

Václav rajer,

Zdenìk Drozd,

Alexander Myslík,

Martin rámek,

Jindøich Fryè,

JUDr. Jan Neumann,

Miroslav uta,

Petr Pajas,

Milan Tomík,

Eva Haklová,

Ondøej Parpel,

Petr Trnìný,

Daniel Hanus,

Jan Pavlik,

Luká Gavlovský,

a organizacím:

Hana a Václav íslovi,

Helena Vostradovská

Nadace Partnerství
AMYS
Agentura Aladin
Èeský helsinský výbor
KZT, spol. s r.o.

Nadace rozvoje obè. spoleènosti
OP Tiger
PVSIS
RC-Modely, spol. s r.o.

Ministerstvo kolství ml. a tìlov. ÈR

Sdruení Tereza

Ministerstvo ivotního prostøedí ÈR

ZÈHB EVANS
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