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Srovnejme krok s pøírodou: Jejím tajemstvím je trpìlivost.



O nás

Úvod

Agentura Koniklec, o. s., je nestátní nezisková organizace - obèanské

sdru�ení pro lidská práva a �ivotní prostøedí - zalo�ená v roce 1992.

Posláním organizace je pùsobit ve prospìch ochrany �ivotního pro-

støedí a hájit práva obèanù na kvalitu prostøedí, uvádìt do praxe

principy udr�itelného rozvoje, informovat veøejnost a provádìt osvìtu,

poskytovat ekologické poradenství a zabývat se environmentální

výchovou dìtí a mláde�e.

Název organizace: Agentura Koniklec, o. s.

Právní forma: obèanské sdru�ení

Registrace stanov: Ministerstvo vnitra Èeské republiky pod

è. VSC/1-11944/92-R

Datum vzniku organizace: 15. èervna 1992

Sídlo: Chelèického 12, Praha 3 - �i�kov

Poštovní adresa: P. O. Box 24, 130 11 Praha 3

Telefon: 222 710 253

Internet: http://agentura.koniklec.cz

E-mail: info@koniklec.cz

IÈ: 45768170

DIÈ: CZ45768170

Organizace úètuje v soustavì podvojného úèetnictví, je plátcem daní

z pøíjmu právnických osob a ze závislé èinnosti. V roce 2009 se

Agentura Koniklec, o. s., stala plátcem DPH.

Bankovní spojení: ÈSOB, Olšanská 1a, Praha 3

Bì�ný úèet: 571 321 / 0300

Agentura Koniklec, o. s., je nositelkou Ceny ministra �ivotního

prostøedí ÈR za netradièní formy ekologické výchovy (1996), Ceny

japonské nadace „The Sasakawa Peace Foundation“ o nejlepší

ekologické projekty roku (1997), Ceny Britské rady za projekt místních

Agend 21 v Èeském krasu a Ceny Ford Motor Company na obnovu

�ivotního prostøedí a kulturního dìdictví (2001). Agentura Koniklec se

významnì podílela na ocenìní Správy CHKO Èeský kras v soutì�i pro

veøejnou správu „O lidech s lidmi“ v roce 2002 za spoleèný projekt

strategického plánování. Agentura Koniklec je „Organizací uznanou

MŠMT pro oblast práce s dìtmi a mláde�í na léta 2007 a� 2010".

Koniklec luèní èernající (foto internet)
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Lidé v AK

V roce 2009 øídila Agenturu Koniklec Rada jako nejvyšší orgán

sdru�ení, ve slo�ení Václav Bratrych (øeditel �ivly-AK), Michal Kulík

(pøedseda Rady Sdru�ení mladých ochráncù pøírody), David

Kunssberger (zástupce øeditele AK), Mirek Lupaè (øeditel AK),

Michael Pondìlíèek (nezávislý konzultant) a Jaromír Tøíska

(pedagog).

O øízení organizace a koordinaci všech èinností se staral øeditel

organizace a její statutární zástupce Mirek Lupaè. Odborné práce

spojené zejména se zpracováním dat a projektováním informaèních

systémù a ekonomiku organizace mìl na starosti David Kunssberger.

Internetové projekty zajiš�oval Aleš Horáèek.

Na realizaci projektù AK se v roli koordinaèní a konzultaèní pøímo

podílel další èlen organizace Michael Pondìlíèek a dlouhodobá

spolupracovnice Barbara Dole�alová.

Daòovou a úèetní problematiku øešil i v roce 2009 dlouholetý spolu-

pracovník Alexander Myslík a dále dílèí administrativní èinnost

a rešeršní práce vykonával Kryštof Koucký.

�ivotopis øeditele a kontakty na jednotlivé pracovníky najdete zde:

http://agentura.koniklec.cz/lide_ak.html

Úvod

*) Environmentální vzdìlávání, výchova a osvìta
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Zpráva o èinnosti

Rok 2009 v Agentuøe Koniklec

Rozsah èi spíše intenzita èinností, do kterých jsme se dílem sebe-

vìdomì dobrovolnì pustili a dílem byli neèekanì vta�eni, byla na naše

pomìry neobvyklá. Soubìh dvou velkých studií pro ministerstvo

�ivotního prostøedí vytvoøil mimoøádné nároky na naší odbornou

kapacitu. Proto bych asi rád hned v úvodu podìkoval všem, kteøí nám

s odbornìjšími pracemi pomohli i pøes vlastní vytí�enost. Obì díla

byla zadavatelem i dalším odborným auditoriem pøijata velmi dobøe.

S úrovní naší práce na nich jsem velmi spokojen.

Kromì tìchto dvou velkých zakázek se samozøejmì agentura dále

vìnovala své hlavní èinnosti, která byla reprezentována hned nìkolika

projekty. Jejich obsah pokrýval všechny hlavní pilíøe èinnosti organi-

zace. Environmentální výchova dìtí a mláde�e ji� tøetím rokem

spoèívala na bedrech samostatné organizaèní slo�ky AK „�ivly“,

která uskuteènila úspìšný projekt „Krajina, lidé a �ivotní prostøedí“.

Sama agentura se vìnovala osvìtì a vzdìlávání starostù a obyvatelù

menších obcí ve Støedoèeském kraji a dlouhodobému programu pøí-

pravy podmínek pro vyhlášení Geoparku Barrandien. V souvislosti

s tím pova�uji za vhodné zmínit, �e se po nìkolikaleté odmlce podaøilo

zatím alespoò otevøít mo�nost další spolupráce se Správou CHKO

Èeský kras.

Dùle�itou souèástí èinnosti bylo samozøejmì environmentální

poradenství (EP). Agentura reprezentovala svùj specifický pohled na

tuto v posledních letech velmi diskutovanou problematiku. Podíleli

jsme se na pøípravì strategických dokumentù a jedna z výše zmínì-

ných studií, jejím� hlavním zpracovatelem jsme byli, øešila právì

otázky souèasného zajištìní EP v ÈR po intenzivní dotaèní podpoøe ze

strukturálních fondù EU. Vlastní èinnost AK v této oblasti spoèívala

v provozování systému SENAS a jeho vylepšení a vìtším rozšíøení

smìrem k obyvatelùm hlavního mìsta. Logickým vyústìním byla

spolupráce s 01/71 ZO ÈSOP Koniklec na projektu Ekoporadna Praha,

který vyhrál výbìrové øízení Magistrátu hl. m. Prahy pro zajištìní slu-

�eb EP pro pra�any v roce 2009.

Velký význam pro nás mìla v uplynulém roce i naše dílèí role v projek-

tech partnerských organizací. Jednalo se zejména o dlouhodobé

zapojení do projektù Týmové iniciativy pro místní udr�itelný rozvoj,

ale také kooperace v oblasti vìdy a výzkumu, konkrétnì zajištìní

dílèích úkolù ve výzkumném projektu CENIA zamìøeném na

modelování v oblasti integrované prevence.

Pokud bych mìl shrnout vše podstatné v roce 2009 do jednoho slova,

bylo by jím slovo „spolupráce“. Pro naše výsledky a úspìchy mìla

klíèový význam. A� ji� šlo o spolupráci uvnitø u�šího okruhu lidí, tak

o spolupráci s parterskými organizacemi, externisty, pomocníky

zvenèí. V souèasné dobì plné pøekvapení

a zmìn vidím naši budoucnost právì ve schop-

nosti jednak navazovat

rychlou spolu-

práci, ale také udr�et sys-

tematická partnerství.

ad hoc

Mirek Lupaè, øeditel AK
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Environmentální vzdìlávání, výchova a osvìta

Expozitura �ivly - AK
je samostatnou organizaèní slo�kou zøizovanou na základì stanov

Agentury Koniklec, o. s.

Kampaò „�ivly“ je rozsáhlým komplexem výchovnì-vzdìlávacích

aktivit zejména pro talentovanou mláde�, ale i pro široký okruh

zájemcù ve vìku od 13 do 18 let. Ve ètyøletém cyklu, kde ka�dý rok je

vìnován jednomu z hlavních �ivlù (oheò, voda, zemì, vzduch),

získávají úèastníci znalosti a dovednosti v oblasti ochrany �ivotního

prostøedí, environmentální etiky, udr�itelného rozvoje a osvojují si té�

komunikaèní dovednosti. Cílem je rozvoj osobnosti mladých lidí

s výrazným akcentem na kladný vztah k pøírodì a úctu k �ivotu ve

všech jeho formách.

V roce 2009 se èinnost soustøedila v projektu „Krajina, lidé a �ivotní

prostøedí“, který byl podpoøen Ministerstvem �ivotního prostøedí ÈR.

Cílem projektu byla zmìna chování místních komunit ve prospìch

šetrného vztahu ke krajinì. Hlavní roli hráli �áci a studenti a zejména

èlenové Snìmu dìtí pro �ivotní prostøedí. Projekt spojoval výukovì

tréninkovou èást zamìøenou na vlastní úèastníky projektu následnì

konkrétnì ovlivòující lokální komunity (tzv. malá ekologie) a netradièní

metodu pùsobení na politiky - tzv. dìtské slyšení.

Projekt navazoval na osvìdèený model výchovnì vzdìlávacího cyklu

s významným dopadem na veøejnost, školy, rodièe a okolí úèastníkù.

Z jednotlivých èinností a výstupù projektu za zmínku pìtidenní

workshop v Chlumu u Tøebonì, celorepubliková soutì�, pøíprava

„posterù“, celorepubliková výstava, panelová diskuse, newsletter,

stojí

manuál, mìsíèní zadání, závìreèná hodnocení prací úèastníkù

projektu a atestace. Propagace spoèívala v prezentaci na internetu,

v odborných médiích a na odborných konferencích, semináøích a ško-

leních.

Program �ivly, do kterého patøil projekt Krajina, lidé a �ivotní prostøedí,

je dlouhodobou aktivitou sdru�ení �ivly-AK. Program má své zázemí

ve vyrobených vzdìlávacích pomùckách (knihy a CD o jednotlivých

�ivlech), v dlouhodobé spolupráci s odborníky z vybraných institucí

a organizací (AOPK, VÚV T.G.M., Arnika, EkoWATT apod.), vyško-

lených spolupracujících absolventech a dlouhodobém zájmu škol.

Internetové stránky:

http://www.zivly.cz http://krajina.zivly.cz,

Zpráva o èinnosti4



Environmentální vzdìlávání, výchova a osvìta

Praktická a cílevìdomá ochrana �ivotního

prostøedí v obcích Støedoèeského kraje
Cyklus semináøù pro menší a støední obce ve Støedoèeském kraji

probíhal od druhé poloviny záøí 2008 do ledna 2009 za podpory

Státního fondu �ivotního prostøedí. Projekt dále v roce 2009 pokraèo-

val navazujícími èinnostmi, pøedevším výrobou a distribucí sborníku.

Starostové, zastupitelé a úøedníci se bìhem semináøù dozvìdìli jaké

jsou aktuální po�adavky na menší a støední obce v oblasti ochrany

ovzduší, vod, likvidace odpadù, ochrany zelenì, územního plánování -

celkem ètrnácti oblastech ochrany �ivotního prostøedí. Souèástí

semináøù byl i pøehled aktuálních mo�ností financování ekologických

opatøení v tìchto obcích.

Cyklus semináøù pomohl zvýšit kvalifikaci a rozšíøit zkušenosti 86

reprezentantù støedoèeských obcí, co� je poèet starostù a jejich

zástupcù zapsaných do prezenèních listin. Ka�dý semináø byl

hodnocen anonymním dotazníkem. Ten vyplnilo 82% úèastníkù.

Dotazovali jsme se na odbornou úroveò pøednášejících a pøíspìvkù,

kvalitu obsahu, u�iteènost pro praxi. Prùmìrné hodnocení bylo 1,3 ve

4stupòovém známkování (1=nejlepší, 4=nejhorší).

Na poèátku roku 2009 probìhly poslední semináøe a zaèala práce na

pøípravì sborníku. Ten byl nakonec vydán v druhé polovinì roku,

nebo� se významnì mìnila legislativa a autoøi pøíspìvkù doplòovali

a aktualizovali své texty. Sborníky byly mimo úèastníky semináøe

rozeslány obcím vybrané velikosti a obcím s rozšíøenou pùsobností.

Zpráva o èinnosti

Internetové stránky:

http://obce.koniklec.cz

Fotografie ze semináøù v Berounì a Vlašimi (foto D. Kunssberger)
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Environmentální vzdìlávání, výchova a osvìta

Podpora cílevìdomé ochrany �ivotního

prostøedí v malých obcích Støedoèeského

kraje - stavebnicová kampaò
Myšlenka vytvoøit elektronickou stavebnici dokumentù a grafických

prvkù pro potøeby „obecní ekologie“ vznikla bìhem výše uvedených

semináøù. Inspirovali jsme se i pokusy jiných organizací o vytvoøení

podobného materiálu. Hlavní ideou bylo pøipravit materiál, ze kterého

mohou obce libovolnì vybírat vhodné prvky pro osvìtu obèanù, ani�

se hromadnì tiskne nebo plošnì rozesílá neadekvátní mno�ství

letákù, plakátù a podobnì.

V rámci projektu byly vybrány 4 tematické oblasti, ke kterým vznikl

soubor materiálù pou�itelných pro obecní kampanì jako specifický

nástroj environmentální osvìty veøejnosti v malých obcích. Do tohoto

souboru byla zahrnuta témata ovzduší, odpadù, vody a zelenì.

Pro ka�dou tematickou oblast oblast bylo dále rozpracováno nìkolik

charakteristických situací. Souèasnì byl pro ka�dou tematickou ob-

last zpracován i originální grafický rámec a tøi varianty grafických

prvkù pro pou�ití v dalších tiskovinách, pøípadnì na webových strán-

kách.

Soubor nabízí ke ka�dé oblasti podklady pro malý plnobarevný leták,

plnobarevný plakát (pro ofsetový tisk), jednobarevné verze letáku

a plakátu a podklady vhodné pro kopírování na kanceláøském zaøízení.

Dále obsahuje soubor prezentace pro ka�dé téma na internet, samo-

statné grafické prvky vizuálního rámce a 3 sady grafických prvkù

(ikonek) pro pou�ití k publikování na internetu, 3 sady grafických

prvkù vhodných pro vyu�ití do tiskovin.

CD dále obsahuje rozhovor s expertem k celé oblasti, „P. R. sloupek“ -

text ke ka�dému tématu v podobì krátkého sloupku s titul-kem pro

publikování v místních novinách a varianta tého� pro internet.

Takto vytvoøený elektronický soubor byl publikován na CD-ROM

a rozeslán støedoèeským obcím zvolené velikosti spolu se sborníkem

z výše uvedeného cyklu semináøù. Pomùcka se setkala s kladnými

ohlasy starostù.

Internetové stránky:

http://www.koniklec.cz/obcan

Zpráva o èinnosti

Sada ikon a CD se souborem textù a grafiky
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Environmentální vzdìlávání, výchova a osvìta

Popularizace Pra�ské èásti Barrandienu a jeho

geologického dìdictví
V roce 2008 byl podpoøen Magistrátem hlavního mìsta Prahy projekt

navazující na pøedchozí aktivity k popularizaci geologického dìdictví

území Barrandienu, jeho� významné lokality se nacházejí i na území

Prahy.

Ji� døíve byla za podpory M�P ÈR vydána pøehledná mapa geolo-

gických lokalit a vznikly internetové stránky vìnované geoturistice

v Barrandienu. Dlouhodobým cílem je dosáhnout vyhlášení celého

území geoparkem podle mezinárodních standardù. V roce 2009 jsme

pøipravili mapu pro geoturistiku v pra�ské èásti Barrandienu a rozšíøili

a doplnili internetové stránky s dùrazem na oblasti s významnými

lokalitami na území hlavního mìsta Prahy.

V roce 2009 byla vydána podrobná turistická mapa pra�ských a pøí-

pra�ských geologických lokalit v mìøítku 1 : 30 000. Mapa byla po-

skytnuta školám, informaèním turistickým centrùm, muzeím a dalším

zájemcùm. Významnou zmìnu zaznamenaly internetové stránky. Zde

vznikly nové sekce a byla doplnìna i informace pro zahranièní ná-

vštìvníky. Kromì mapy a rozšíøení internetových stránek byla

zpracována struèná SWOT analýza pro další rozvoj šetrné turistiky

a všeobecnì pro udr�itelný rozvoj území pra�ského a „pøípra�ského“

Barrandienu. V závìru byly vyrobeny informaèní panely s mapou

v mìøítku 1 : 30 000 a popisem lokalit, které jsou urèené k umístìní

na cca. 5 místech - vstupních bránách do daného území.

Zpráva o èinnosti

Internetové stránky:

http://www.barrandien.cz

Obálka mapy a ilustraèní foto lokalit (J. Èerný, O. Jäger, I. Janèaøíková)
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Environmentální vzdìlávání, výchova a osvìta

Analýza potøebnosti a vyu�ívání

environmentálních vzdìlávacích center

na území ÈR
Agentura Koniklec, o. s., se v roce 2008 zapojila do konsorcia orga-

nizací vedeného Støediskem pro ekologickou výchovu a etiku SEVER

(a s úèastí sdru�ení BEZK), které podalo spoleènou nabídku a dále

bylo vybráno pro zpracování díla s výše uvedeným názvem. Analýza

slou�í ministerstvu �ivotního prostøedí pro efektivní nastavení

podpory center zejména z Operaèního programu �ivotní prostøedí

otevøeného pro tyto organizace do roku 2013. Analýza byla finalizo-

vána a její výsledky prezentovány v druhé polovinì roku 2009.

Agentura Koniklec mìla na starosti technické zajištìní prùzkumù,

zpracování dat a jejich vyhodnocení, statistické výstupy a inter-

pretace a významnì se podílela na finalizaci celého díla.

Internetové stránky:

http://analyza.ekologickavychova.cz

Zpráva o èinnosti

Výbìr z fotodokumentace analýzy - praktická ukázka èinnosti center
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Environmentální poradenství

Systémem ENvironmentální ASistence
SENAS je komplexní øešení pro distanèní environmentální poraden-

ství. Nabízí témìø 700 situací a výkladù k tématùm týkajícím se

obèanù a ochrany �ivotního prostøedí. Dùle�itou vlastností systému je

vazba na sí� specialistù, kteøí pomohou øešit slo�itìjší dotazy a situ-

ace klientù systému. Systém je v plném provozu od roku 2008.

Pro roky 2008 - 2009 se podaøilo získat další podporu od MHMP na

projekt „Zlepšení nabídky systémové environmentální asistence pro

obèany hl. m. Prahy prostøednictvím Systému ENvironmentální ASis-

tence.“

V rámci projektu SENAS probìhly 2 aktualizace legislativního modu-

lu. Prùbì�nì byly doplòovány nové výklady pojmù a øešené �ivotní

situace.

Stejnì tak byly dále poskytovány konzultace u�ivatelùm systému a to

jednak zodpovídáním jednodušších dotazù podávaných prostøed-

nictvím kontaktního formuláøe systému, a pak zodpovídání slo�itìj-

ších dotazù prostøednictvím smluvních odborníkù. Dále byl aktua-

lizován spotøebitelský modul Potravinové pøídatné látky tak, aby

odpovídal nové vyhlášce ministerstva zdravotnictví a byla provedena

aktualizace odkazovaných informací (linkù) a adresní èást systému

(registr institucí). Do systému byly promítnuty i poradenské pøípady

øešené ve spolupráci s Ekoporadnou Praha.

SENAS zaznamenal v roce 2009 témìø 8.000 unikátních návštìv-

níkù, poèet registrovaných u�ivatelù narostl oproti roku o 60 %. Jsme

rádi, �e se systém osvìdèil a je vyu�íván. Je bezesporu zajímavým

doplòkem kontaktních poraden a Agentura Koniklec bude tuto formu

vyu�ití kombinace technologie a sítì odborníkù dále rozvíjet.

Internetové stránky:

http://www.senas.cz

Zpráva o èinnosti
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Environmentální poradenství

Rozvoj environmentálního poradenství
V návaznosti na pøedcházejí èinnost Agentury Koniklec, o. s. a jejích

zástupcù v “ad hoc” pracovní skupinì M�P k problematice environ-

mentálního poradenství (EP) a v souvislosti s tvorbou Rozvojového

programu EP schváleného vládou ÈR byl dne 5. 8. 2009 námìstkyní

ministra �ivotního prostøedí jmenován øeditel AK èlenem Rady M�P

pro environmentální poradenství.

Analýza potøebnosti a vyu�ívání environ-

mentálních poraden a poradcù na území ÈR
V první tøetinì roku 2009 dokonèila AK se svým partnerem,

sdru�ením BEZK analýzu popisující aktuální stav, kapacitu a potøeby

ekologických poraden a také míru a zpùsoby jejich vyu�ívání

veøejností. Jedním z hlavních po�adavkù na výsledky analýzy bylo

urèení “bílých míst”, tj. oblastí nedostateènì pokrytých slu�bami

environmentálního poradenství. Pro splnìní tohoto úkolu AK vytvoøila

vlastní metodiku.

Analýza poslou�ila zejména optimalizaci finanèní podpory a stanovení

jejích priorit. Souèástí analýzy byly osobní návštìvy poraden, socio-

logické výzkumy na reprezentativním vzorku ÈR a øada odborných

analytických èinností. Práce na analýze byly zakonèeny závìreènou

prezentací v bøeznu roku 2009.

Internetové stránky:

http://ep2008.koniklec.cz/

Ekoporadna Praha
Ekoporadna Praha je nový projekt 01/71 ZO ÈSOP Koniklec. Jeho

cílem je provozovat kontaktní centrum s trvalou nabídkou slu�eb envi-

ronmentálního poradenství veøejnosti. Projekt zvítìzil ve výbìrovém

øízení Magistrátu hlavního mìsta Prahy a získal finanèní podporu v po-

dobì veøejné zakázky. Agentura Koniklec se stala partnerem realizá-

tora projektu zejména zajištìním øešení komplexnìjších dotazù pro-

støednictvím asistenèního systému SENAS a dalšími dílèími èin-

nostmi. AK dodávala obsah informaèního materiálu pro �ivnostníky

k nakládání s �ivnostenským odpadem v Praze a také pøipravila nové

internetové stránky environmentální poradny.

Internetové stránky:

http://www.ekoporadnapraha.cz

Zpráva o èinnosti

„Bílá místa“ poradenství v ÈR - jeden z výsledkù studie

Nepokryté oblasti

Ekoporadny

Potenciální poradny

Obojí

10



Udr�itelný rozvoj, výzkum a vývoj

Spolupráce s Týmovou iniciativou pro místní

udr�itelný rozvoj
Agentura Koniklec, o. s. úzce spolupracuje s TIMUR od roku 2002,

kdy tuto iniciativu spoluzakládala. V roce 2009 TIMUR ji� ètvrtým

rokem existovala jako samostatná organizace. Agentura Koniklec se

podílela zejména na projektech souvisejících s ekologickou stopou

škol a v roce 2009 spolupracovala i na vytváøení zpráv o �ivotním

prostøedí mìst (projekt environmentálního reportingu).

Internetové stránky:

http://www.timur.cz

http://www.ekostopa.cz

Spolupráce s Èeskou informaèní agenturou

pro �ivotní prostøedí (CENIA)
Agentura Koniklec dále spolupracovala s Èeskou informaèní agentu-

rou �ivotního prostøedí (CENIA) a s Technologickým centrem AV ÈR

na pokraèujícím projektu výzkumu a vývoje SP/4h1/147/08 „Struèný

pøehled modelových nástrojù v oblasti ochrany ovzduší a klimatu

s dùrazem na komplexní integrované modelové systémy“. V rámci

øešení projektu byly pomocí modelu GAINS (Greenhouse Gases and

Air Pollutants Interactions and Synergies) poèítány emisní bilance

a emisní scénáøe látek zneèiš�ujících ovzduší (oxid siøièitý, oxidy

dusíku, tìkavé organické látky, amoniak a suspendované èástice) pro

Èeskou republiku v horizontu roku 2030.

Variantní scénáøe zahrnovaly mo�né zmìny jednak v sektoru ener-

getiky, jednak v sektoru dopravy. Získané výsledky byly publikovány

v èasopisech Ochrana ovzduší a ERGO. Paralelnì byla pøipravována

kritická rešerše svìtového vývoje modelù v oblasti ochrany ovzduší.

Zpráva o èinnosti11



Výsledovka

Finanèní zpráva

Náklady

Spotøebované nákupy

Slu�by

Osobní náklady

Danì a poplatky

Ostatní náklady

Odpisy

Celkem

Výnosy

Tr�by z prodeje slu�eb

Tr�by z prodeje majetku

Pøijaté pøíspìvky

Provozní dotace

Jiné, ostatní výnosy

Celkem

Hospodáøský výsledek

Hospodáøský výsledek pøed zdanìním

Daò z pøíjmu

Hospodáøský výsledek po zdanìní

tis. Kè

68

2 723

51

2

12

82

2 938

tis. Kè

2 202

6

1

1 104

8

3 321

tis. Kè

383

15

368

Hlavní skupiny nákladù

Hlavní skupiny výnosù

92,7%

66,3%

0,5%

33,2%

2,3%
2,2% 2,8%

Nákupy (spotøeba)

Slu�by

Odpisy

Ostatní

Prodej slu�eb

Provozní dotace

Ostatní
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Struktura výnosù a nákladù

Finanèní zpráva

Hlavní druhy nákladù

Kooperaèní slu�by pøi zpracování analýz

Administrativní a organizaèní slu�by

Odborné slu�by

Polygrafické slu�by

Nájemné

Splátky a související výdaje na provoz automobilu

Energie

Telekomunikace

Ostatní

Hlavní zdroje výnosù

Zpracování studie k environmentálnímu poradenství

Podíl na zpracování studie k centrùm ekologické výchovy

Dotace Státního fondu �ivotního prostøedí ÈR

Dotace Ministerstva �ivotního prostøedí ÈR

Odborné práce na projektu vìdy a výzkumu

Slu�by pro Ekoporadnu Praha

Slu�by pro Týmovou iniciativu pro místní udr�itelný rozvoj

Ostatní

%

24

22

16

8

4

2

1

1

23

%

42

13

13

11

6

3

1

12

23%

12%

13%
13%

11%

6%

3%
1%

24%

22%

42%

16%

8%

4%

2%

1%

1%
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Pøijaté dotace a granty

Dotace a granty pøijaté v roce 2009
Projekt “Podpora cílevìdomé ochrany �ivotního prostøedí v malých

obcích Støedoèeského kraje - stavebnicová kampaò” podpoøilo Minis-

terstvo �ivotního prostøedí ÈR èástkou 189 tis. Kè.

Projekt “Popularizace pra�ské èásti území navr�eného geoparku Barran-

dien a jeho geologického dìdictví v rámci konceptu geoturistiky” pod-

poøilo Ministerstvo �ivotního prostøedí ÈR èástkou 168 tis. Kè.

Projekt “Praktická a cílevìdomá ochrana �ivotního prostøedí v obcích

Støedoèeského kraje” podpoøil Státní fond �ivotního prostøedí ÈR

èástkou 416 tis. Kè (ekvivalentní èástka dotace pro rok 2009).

V roce 2009 dále probíhaly projekty popsané v této výroèní zprávì

podpoøené Magistrátem hlavního mìsta Prahy, jejich� finanèní podpora

byla od tohoto dárce pøijata v roce 2008.

14

24%

54%
22%

Ministerstvo �ivotního prostøedí ÈR - obce

Státní fond �ivotního prostøedí ÈR - obce

Ministerstvo �ivotního prostøedí ÈR - Barrandien



Komentáø k finanèní zprávì

Finanèní zpráva

Výsledek hospodaøení za rok 2009
skonèil se ziskem 368 tis. Kè po zdanìní. Pozitivní hospodáøský

výsledek je zpùsoben zejména nárùstem prodeje slu�eb. Podíl ekono-

mické èinnosti na celkových výnosech organizace byl v roce 2009

neobvykle vysoký - dosáhl 67 %. Vzhledem k dosa�enému obratu se

Agentura Koniklec také stala v roce 2009 ze zákona plátcem DPH.

Vysoký podíl ekonomické èinnosti na nákladech vychází z úspìchu

v podlimitním výbìrovém øízení na veøejnou zakázku pro minister-

stvo �ivotního prostøedí a ve významné subdodávce pro sdru�ení

SEVER.

K vysokému podílu ekonomické èinnosti pøispívá i fakt, �e se v roce

2009 nepodaøilo získat �ádnou nestátní dotaci a výnosy ze státních

dotací byly relativnì nízké (dobíhající projekt SF�P a dva støednì

velké projekty podpoøené ve výbìrovém øízení M�P).

Dosa�ený hospodáøský výsledek zásadním zpùsobem posílil stabilitu

organizace a mo�nosti jejího dalšího rozvoje.

David Kunssberger, zástupce øeditele AK pro ekonomiku
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Iilustraèní foto - èást kladného hospodáøského výsledku (foto M. Lupaè)



Podìkování

Závìr

Za spolupráci, nejrùznìjší formy pomoci a podpory

a dùvìru dìkujeme:

a jmenovitì pak následujícím pøátelùm a nejbli�ším

spolupracovníkùm v roce 2009:

01/71 ZO ÈSOP Koniklec (Ekocentrum Koniklec, Ekoporadna Praha)

Aladin Agency

Èeské informaèní agentuøe �ivotního prostøedí

Ministerstvu �ivotního prostøedí ÈR

Støedisku ekologické výchovy a etiky SEVER

Týmové iniciativì pro místní udr�itelný rozvoj

Vladislavu Bízkovi

Veronice Bratrychové

Pavlu Èinèerovi

Barbaøe Dole�alové

Ditì Gollové

Štìpánu Høebíkovi

Irenì Janèaøíkové

Hynku Jebavému

Pavlu Jeøábkovi

Sdru�ení BEZK

Spoleènosti Geodézie On Line, s. r. o.

Státnímu fondu �ivotního prostøedí ÈR

Tomáši Ka�mierskému

Lukáši Kolaøíkovi

Jiøímu Kvaèkovi

Davidu Leinovi

Helenì Knappové

Marcele Køí�ové

Jiøímu Kulichovi

Petru Martinovskému

Jaroslavu Obermajerovi

Janì Sobìslavské

Zuzanì Stanzelové

Bohumile Svobodové

Irenì Tiché

Janu Tomiškovi

Petru Trnìnému

Alici Wollerové

a mnoha dalším.
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Výroèní zprávu zpracovali v èervnu 2010 Miroslav Lupaè a David Kunssberger.

Zpráva je vydána pouze v elektronické podobì. Fotografie na titulní stránce

zobrazuje izolovanou odolnou skupinu stromù na ji�ním svahu vrchu Kozákova

v Podkrkonoší (foto M. Lupaè).


