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Agentura Koniklec, o. s. je environmentálně zaměřené 

občanské sdružení založené roku 1992. Již osmnáct let slouží 

profesionálně, kvalitně a spolehlivě racionální ochraně 

životního prostředí. Cílem Agentury Koniklec je zejména 

hledání nových forem a postupů blízkých občanům v moderní 

společnosti.  
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Profil 

Agentura Koniklec, o. s. (AK) byla založena v roce 1992 podle zákona 83/1992 Sb., o sdružování 

občanů. Posláním naší neziskové organizace je vyhledávat nové formy práce a vytvářet inovativní 

projekty na podporu racionální ochrany životního prostředí. V jejích službách v roce 2010 pracovala 

již osmnáctým rokem. 

Agentura Koniklec, o. s. je zaměřena na environmentální poradenství a asistenci, podporu 

udržitelného rozvoje, podporu informačních a komunikačních technologií v ochraně životního 

prostředí, podporu šetrné turistiky a odbornou konzultační a analytickou činnost.  

V minulosti se AK významně profilovala v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání, a to zejména 

talentované mládeže. AK se podílela a podílí na řešení výzkumných úkolů v oblasti ochrany životního 

prostředí a udržitelného rozvoje. 

Sumář 

Název organizace:  Agentura Koniklec, o. s. 

Právní forma: občanské sdružení 

Registrace stanov: Ministerstvo vnitra České republiky pod č. VSC/1-11944/92-R 

Datum vzniku organizace: 15. června 1992 

Sídlo: Chelčického 12, Praha 3, Žižkov   

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

Telefon: +420 212 241 604 

internet: http://agentura.koniklec.cz 

e-mail: info@koniklec.cz        

IČ:  45768170, DIČ: CZ45768170 

Organizace účtuje v soustavě podvojného účetnictví  a v roce 2010 byla plátcem DPH. 

Bankovní spojení: ČSOB, Olšanská 1a, Praha 3, běžný účet: 571 321 / 0300  

Agentuře Koniklec, o.s. byla udělena Cena ministra životního prostředí ČR za realizaci 

netradičních forem ekologické výchovy (1996), Cena japonské nadace „The Sasakawa Peace 

Foundation“ o nejlepší ekologické projekty roku (1997), Cena Britské rady za projekt místních 

Agend 21 v Českém krasu a Cena Ford Motor Company na obnovu životního prostředí a kulturního 

dědictví (2001). Agentura Koniklec se významně podílela na ocenění Správy CHKO Český kras  

v soutěži pro veřejnou správu „O lidech s lidmi“ v roce 2002 za společný projekt strategického 

plánování v Českém krasu. Agentura Koniklec je „Organizací uznanou MŠMT pro oblast práce s dětmi 

a mládeží na léta 2007 až 2010". 
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Lidé 

Václav Bratrych  člen Rady Agentury Koniklec, o. s. 

Aleš Horáček  programátor, www, grafický design 

Mirek Lupač  člen Rady Agentury Koniklec, o. s., ředitel, statutární zástupce 

Michal Kulík  člen Rady Agentury Koniklec, o. s. 

David Kunssberger  člen Rady Agentury Koniklec, o. s., zástupce ředitele 

Michael Pondělíček  člen Rady Agentury Koniklec, o. s., vedoucí projektů 

Rok v AK 

V roce 2010 dospěla Agentura Koniklec  do věku dospělosti. Ano, v červnu roku 2010 jsme oslavili 

osmnácté narozeniny. V životě člověka je tento věk dobou prvních samostatných rozhodnutí a 

získávání prvních důležitých zkušeností. V životě organizace nebo společnosti je to již věk zúročení  

načerpaných znalostí, dovedností a práce. Její ohodnocení často neodpovídalo její kvalitě a množství. 

Nyní se ukazuje, jak užitečná byla vůle setrvat v tomto společenství a snažit se o profesionální a 

kvalitní práci ve prospěch racionální ochrany životního prostředí i bez vidiny krátkodobého hmotného 

uspokojení. 

Agentura Koniklec byla v roce 2010 vybírána jako realizátor, partner a společník pro náročné 

projekty. Byly jí svěřovány často složité odborné úkoly. Více a více se tak AK profilovala jako technicky 

zdatná organizace připravená kombinovat odborné znalosti v oblasti ochrany ŽP a v oblasti 

moderních technologií. Tomu odpovídá i charakter a směřování činnosti v roce 2010. AK uspěla 

s návrhem projektu na podporu a propagaci šetrné turistiky propojením terénního značení 

s internetem prostřednictvím mobilních telefonů.  Při přípravě studií a analýz jsme si významně zvýšili 

kapacitu a kvalifikaci pro práci s prostorovou analýzou a modely využívajícími geografické informační 

systémy. Stejně tak i v oblasti environmentálního poradenství případně environmentálního 

vzdělávání jsme zúročili své znalosti a kvalifikaci v oblasti nástrojů ochrany ŽP a kombinovali je se 

znalostí využití moderních technologií. 

Těší nás i fakt, že jsme byli přizváni ke spolupráci a účasti v poradních skupinách k tématu 

environmentálního poradenství, k environmentální výchově a k environmentálnímu vzdělávání. 

Můžeme tak přenášet naše zkušenosti a praktický pohled na rozvoj těchto oborů do národních 

strategií. 

V roce 2010 jsme se také snad opět o něco přiblížili naplnění myšlenky vyhlášení Geoparku 

Joachima Barranda. K oblasti východního Barrandienu, respektive k Českému krasu, máme srdečný 

vztah a rádi bychom přispěli k jejímu rozvoji ve smyslu rozumné, šetrné a moderní turistiky. Tato 

oblast by mohla být vzorem, jak smysluplně a přiměřeně propojit zájmy ochrany přírody a krajiny  

a zájmy návštěvníků a místních obyvatel. 

K naší dospělosti patří nutně i hledání dalších cest a cílů, a také potřeba změny. Před tím, než 

oslavíme kulaté dvacátiny, bychom rádi rozšířili náš tým a soustředili se především na klíčová témata, 
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kterými jsou environmentální poradenství a environmentální vzdělávání dospělé veřejnosti, a to jak 

profesní, tak plošně dostupné. Chceme také dále rozvíjet a vymýšlet nová technologická řešení, která 

pomohou přibližování témat ochrany ŽP a přírody současné technologicky orientované společnosti. 

Zcela na závěr ještě jeden příslib: Na konci roku 2010 jsme začali pracovat na nové vizuální 

identitě Agentury Koniklec, o. s. Poněkud troufale jsme oslovili špičkového designéra a držitele 

prestižních mezinárodních cen, našeho dlouholetého přítele a příznivce Jana Čtvrtníka. Doufáme, že 

budeme mít tu čest představit se „v novém“ nejpozději k dvacátému výročí existence Agentury 

Koniklec. 

Posílám mnoho díků a vyjádření úcty všem těm, kteří nás podporují, kteří nám důvěřují, a kteří 

nám pomáhají. Chceme spoluvytvářet tu nejlepší novodobou tradici pestré občanské iniciativy 

v ochraně životního prostředí a víme, že v tom nejsme sami. 

Mirek Lupač, ředitel AK 
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Zpráva o činnosti 

Činnost AK v roce 2010 se v souladu s dlouhodobou strategií organizace skládala z ekologického 

(environmentálního)  poradenství, podpory šetrné a udržitelné turistiky v Praze a Středočeském kraji, 

odborné analytické činnosti, spolupráce na projektech udržitelného rozvoje a na projektech vědy a 

výzkumu. 

Kontinuitu projektů environmentální výchovou dětí a mládeže, zejména projektového komplexu 

“Živly” zajišťovala již plně samostatná organizace Živly – Agentura Koniklec, o. s. 

Environmentální poradenství 

Rada pro environmentální poradenství MŽP 

V souvislosti s tvorbou Rozvojového programu EP schváleného vládou ČR byl dne 5. 8. 2009 

náměstkyní ministra životního prostředí Rut Bízkovou jmenován ředitel AK Miroslav Lupač členem 

Rady MŽP pro environmentální poradenství (REP). Miroslav Lupač pak zastupoval Agenturu Koniklec 

v REP i v roce 2010. REP připravila během roku 2010 certifikační pravidla pro environmentální 

poradenství (pro ekologické poradny). Soubor dokumentů určený pro schválení vedením ministerstva 

byl schválen REP v polovině prosince. Pokud budou výsledky práce REP použity v praxi, dojde k 
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významnému posunu ve smyslu přijetí standardů pro poskytování zejména neziskového poradenství 

v ochraně životního prostředí. Dokument je také významným základem pro vytvoření finančního 

mechanismu pro podporu EP. 

Ekoporadna Praha, Environmentální poradenství pro Prahu 

Agentura Koniklec  byla v roce 2010 partnerem projektu Ekoporadna Praha, který realizuje 

01/71 ZO ČSOP díky zakázce Magistrátu hlavního města Prahy.  Cílem je vytvořit funkční  

a systematickou základnu pro environmentální poradenství  v Praze s využitím všech jeho forem  

a nástrojů.  V první polovině roku se AK podílela na dokončení zakázky na roky 2009/2010, kdy vznikly 

všechny důležité prvky struktury společného projektu Ekoporadna Praha a dále na zpracování 

nabídky na roky 2010/2011. Nabídka na toto období byla opět úspěšná a byla vybrána MHMP 

k realizaci.  

V druhé polovině roku tak Agentura Koniklec dodávala své služby, které spočívaly  ve vytvoření 

facebookové stránky a související ankety, která měla za cíl zjistit témata poradenství preferovaná 

samotnými klienty. Dále AK spravovala společný web http://www.ekoporadnapraha.cz, provozovala 

v rámci projektu distanční poradenství prostřednictvím systému SENAS (viz dále), který byl pro tyto 

účely již dříve “lokalizován” pro pražské uživatele. Agentura Koniklec dále zorganizovala seminář  

k problematice udržitelného rozvoje měst a problematice urbanismu. Přednášela renomovaná 

urbanistka Doc. Ing. Vladimíra Šilhánková, Ph. D. z Univerzity Pardubice. O účast byl velký zájem ze 

strany městských částí. 

AK se v rámci projektu Ekoporadna Praha podílela na přípravě ideového záměru spolupráce 

pražských poraden (cca 5 – 10 organizací) v zájmu vytvoření synergické struktury a efektivního 

využívání prostředků z MHMP.  K tomuto tématu se ještě v roce 2010 sešli zástupci pražských 

poraden a byly vytvořeny výchozí podmínky pro budoucí spolupráci. 

Klíčové indikátory: 

- 143 zodpovězených dotazů registrovaných klientů distančního poradenství  

- 34 témat v SENAS zpracovaných speciálně pro hlavní město Prahu 

- 1 seminář MHMP 

Systém environmentální asistence (SENAS) 

V roce 2010  jsme již třetím rokem provozovali portál distančního environmentálního poradenství 

http://www.senas.cz. Jedná se o komplexní řešení pro distanční environmentální poradenství. Nabízí 

téměř přes 600 situací a výkladů k tématům týkajícím se občanů a ochrany životního prostředí. 

Důležitou vlastností systému je vazba na síť specialistů, kteří pomohou řešit složitější dotazy a situace 

klientů systému. Systém je v plném provozu od roku 2008. 

Kromě aktualizací legislativního modulu byla doplněna a upravena zejména témata specifická 

pro Hlavní město Prahu. Dále došlo ke kompletní revizi témat týkajících se tématické oblasti ochrany 

vod a některých spotřebitelských témat. Na základě poptávky uživatelů byla aktualizována některá 

spotřebitelská témata.  
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Počátkem roku 2010 byla poptávka po tématech obsažených v SENAS ovlivněna zvýšeným 

zájmem o dotační program Zelená úsporám.  Dlouhodobě nejpoptávanějšími tématy byla témata 

týkající se odpadů, následovaná tématy řešící problematiku chovu domácích zvířat ve městech. Velký 

zájem byl i o spotřebitelská témata – zaznamenali jsme významný nárůst poptávky po informacích  

o značení výrobků. Uvedené tři okruhy představují téměř 2/3 poptávky po informacích obsažených 

v SENAS. Za zmínku stojí i významný nárůst zájmu uživatelů po informacích o kvalitě pitné vody 

v hlavním městě Praze.  

Klíčové indikátory: 

- 630 obsažených témat 

- 2647 unikátních návštěv v roce 2010 

- 503 aktivních uživatelů 

- 3 aktualizace legislativního modulu 

Ekozákon 

V roce 2010 pokračovalo vydávání právního informačního systému Ekozákon. Byly vydány 3 

aktualizace systému. Ekozákon obsahuje více než 800 plných textů platných právních předpisů.  

Ekozákon slouží jednak pro udržování aktuálního obsahu systému SENAS týkajícího se legislativy, 

jednak pro vnitřní potřebu – odbornou činnost AK – a v neposlední řadě několika desítkám abonentů, 

kterým jsou pravidelně zasílány aktualizace v elektronické podobě.  

První aktualizace odpovídala stavu legislativy ke konci roku 2009, druhá aktualizace zahrnovala 

změny a novely do 30. 4. 2010. Mezi jinými lze jmenovat vyhlášení úplných znění zákona 

123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody  

a krajiny a 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP. Byla zde zahrnuta I řada nových prováděcích 

předpisů v odpadovém hospodářství. Třetí aktualizace odpovídala změnám v druhé polovině roku 

2010. Změnám dominovala tzv. “euronovela” zákona o odpadech (zákon č. 154/2010 Sb.) a zásadní 

novela vodního zákona. 
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Podpora šetrné turistiky 
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On-line naučné stezky 

V rámci projektu „Použití moderních on-line informačních technologií na podporu šetrné turistiky 

s důrazem na významné lokality CHKO Český kras a další vybrané přírodní zajímavosti v Praze a okolí“, 

který Agentura Koniklec zahájila v druhé polovině roku 2010 vznikne několik takzvaných virtuálních 

naučných stezek v Praze (4), Kokořínsku (2) a v Českém Krasu (5) s celkovým počtem 109 zastavení. 

Virtuální naučné stezky nejsou v terénu značeny klasickými panely, ale pouze malými tabulkami 

(tagglisty), které obsahují 2D kódy jež jsou čitelné pro většinu moderních mobilních telefonů jejichž 

prostřednictvím se uživateli zobrazí příslušná informace. Zobrazované informace budou dostupné 

v několika jazykových mutacích a mohou být průběžně aktualizovány. Projekt si klade za cíl oživit 

zájem hlavně mladých lidí o naučné stezky, přírodní a kulturní památky. 

V roce 2010 byla vytipována území, která budou pokryta virtuálními naučnými stezkami  

a zpracována část textů (pro 60 zastavení).  

Projekt je spolufinancován Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí. 

Geopark Joachima Barranda 

Vyhlášení území západního Barrandienu (od Berouna po Prahu) geoparkem podle národních  

i mezinárodních standardů je jedním z dlouhodobých cílů Agentury Koniklec (cca od roku 2007).  

V roce 2007 byla připravena směrnice pro národní geoparky a ustavena Rada národních geoparků. 

Geopark je oblast s mimořádným potenciálem geologického bohatství propojeným s kvalitní 

turistickou infrastrukturou službami pro cestovní ruch, kulturními a historickými zajímavostmi. 

Geopark není “chráněné území”, neplatí zde zvláštní režim jako například v národním parku.  

V předchozích letech AK vydala dvě mapy (přehledovou a podrobnou turistickou) zájmového 

území, vytvořila informační tabule, provozovala tématický web http://www.barrandien.cz. Během 

roku 2010 jsme připravovali (nakonec úspěšný) projekt na přípravu podmínek a podání žádosti o 

vyhlášení území geoparkem na rok 2011. Podíleli jsme se na přípravě Rady národních geoparků, 

připravované na leden 2011 (původně se mělo jednat o prosinec 2010). Agentura Koniklec nakonec 

hostila zasedání Rady přímo v srdci Českého krasu, v obci Srbsko. Během roku 2010 dostal budoucí 

geopark i své jméno – Geopark Joachima Barranda. 

Propagace a podpora geologických zajímavostí a šetrné geologické turistiky byla v roce 2010 

součástí projektu “on-line stezek” (viz výše). 
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Odborné studie 

Studie o environmentálním vzdělávání ve veřejné správě 

Agentura Koniklec zpracovala na objednávku MŽP “Analýzu současného stavu zajištění 

environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR”. Tato analýza podrobně popsala, jak 

je v současné době prováděno vzdělávání úředníků v oblasti ochrany životního prostředí. Studie byla 

zpracována na základě poměrně rozsáhlých průzkumů na všech úrovních veřejné správy 

(ministerstva, kraje, obce), a také průzkumů ve vybraných zemích Evropské unie. V závěru studie byl 

návržen soubor hlavních opatření pro environmentální vzdělávání ve veřejné správě. Návrh opatření 

byl podpořen řadou argumentů pro význam a společenský přínos vzdělávání úředníků. Studie byla 

zadavatelem přijata velmi pozitivně, zejména bylo vysoce hodnoceno možnost praktického využití 

zjištěných skutečností, jejich interpretace I konkrétních návrhů. Na zpracování studie navázala 

příprava aktualizace environmentálního minima pro úředníky ústředních správních orgánů 

(realizováno v roce 2011). 

Geografická analýza dostupnosti center ekologické výchovy 

Agentura Koniklec zpracovala na objednávku MŽP  “Geografickou analýzu potřebnosti a využívání 

environmentálních center na území ČR”. Tato geografická analýza a průvodní dokumenty byly 

zpracovány pro potřeby Odboru nástrojů politiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí. 

Cílem analýzy bylo geograficky interpretovat současný stav uspokojení poptávky po službách center 

environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ČR zejména za účelem optimalizace  a efektivního 
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využití další podpory stávajících a nových center. Projekt byl spolufinancován z Fondu soudržnosti 

a Evropského fondu pro regionální rozvoj – Technické asistence Operačního programu Životní 

prostředí. 

Pro řešení daného úkolu byla zvolena metodika založená na využití aplikace geografického 

informačního systému. Analýza stanovila hodnoty průměrného impaktu programů EVVO  

v jednotlivých územních jednotkách, potenciální poptávku po EVVO v těchto jednotkách a určila 

index uspokojení poptávky v jednotlivých územích. Tato data byla interpretována jako kartogram. 

Dále analýza zkoumala silniční dostupnost center EVVO. Analýza odhalila místa s horší dostupností 

center a identifikovala místa nízkého a vysokého uspokojení poptávky po programech EVVO. 

Výsledky budou sloužit jako podklad pro cílevědomou podporu projektů center EVVO. 
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Zapojení do projektů na podporu udržitelného rozvoje 

Agentura Koniklec, o. s. se dlouhodobě zapojuje do projektů na podporu udržitelného rozvoje.  

Historicky je role AK v tomto tématu zakotvena v původně neformální iniciativě TIMUR, která je dnes 

již samostatnou a etablovanou organizací zabývající se udržitelným rozvojem na místní úrovni (města 

a obce). Dále se v minulosti AK zaměřovala po dlouhou dobu na projekty Místní Agendy 21, která se 

snaží uplatňovat principy místní udržitelnosti v praxi českých měst a obcí. 

Agentura Koniklec se v roce 2010 podílela například na projektu soutěže o nejlépe pojatou 

internetovou prezentaci o životním prostředí měst “Zelená informacím” (pořádala TIMUR ve 

spolupráci s MŽP). Dále AK přispěla v dílčích bodech k realizaci projektu elektronického publikování 

zpráv o životním prostředí měst a také k projektům zaměřeným na dlouhodobé sledování indikátorů 

udržitelného rozvoje měst nebo ekologické stopy. 

Agentura Koniklec provozuje internetové stránky http://www.agenda21.cz, které jsou věnovány 

této problematice. 
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Věda a výzkum 

Komplexní integrované modelové systémy v ochraně ovzduší a klimatu 

Agentura Koniklec  spolupracovala s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA)  

a s Technologickým centrem AV ČR na dokončení projektu výzkumu a vývoje SP/4h1/147/08 „Stručný 

přehled modelových nástrojů v oblasti ochrany ovzduší a klimatu s důrazem na komplexní 

integrované modelové systémy“. 

Výstupem projektu SP/4h1/147/08 byly zejména: odborná publikace „Aplikace modelu GAINS  

v České republice“ a článek v časopise ERGO Analýza trendů emisí znečišťujících látek v České 

republice: Aplikace modelu GAINS 

Systém indikátorů a monitoringu změn ve velkoplošných chráněných uzemích 

Agentura Koniklec  spolupracovala s Přírodovědeckou fakultou UK a společností Enviconsult, s. r. o. 

na dokončení projektu výzkumu a vývoje SP/4i2/40/08  “Systém indikátorů a monitorovací program 

pro sledování a hodnocení dlouhodobých environmentálních, sociálních a ekonomických změn 

v národních parcích a biosférických rezervacích České republiky” 

Agentura Koniklec  vytvářela internetový portál http://www.management-chu.cz a zpracovávala data 

pro tento portál. Portál prezentoval  koncem roku 2010 zástupce AK na závěrečném kontrolním dni  

projektu zástupcům MŽP a pracovníkům AOPK a CHKO. Portál obsahuje více než 80 kvalitativních 

indikátorů charakterizujících jednotlivé národní parky v ČR a dále pak sadu indikátorů 

charakterizujících dynamiku návštěvnosti klíčových míst jednotlivých NP.   
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Ekonomická  zpráva  

Výnosy Agentury Koniklec v roce 2010 pocházely jak z dotací na neziskové projekty tak  

z ekonomické činnosti.  

Neziskové projekty 

V roce 2010 byl zahájen jeden nový víceletý projekt financovaný Revolvingovým fondem MŽP – 

projekt virtuálních naučných stezek v Českém Krasu, vybraných lokalitách Prahy a na Kokořínsku.  

Ekonomická činnost 

V roce 2010 pokračovaly práce spojené se subdodávkou pro projekt Ekoporadna Praha. Dále byla 

realizována subdodávka pro projekty VaV „Stručný přehled modelových nástrojů v oblasti ochrany 

ovzduší a klimatu s důrazem na komplexní integrované modelové systémy“ (objednatel CENIA)  

a „Systém indikátorů a monitorovací program pro sledování a hodnocení dlouhodobých 

environmentálních, sociálních a ekonomických změn v národních parcích a biosférických rezervacích 

České republiky” (objednatel PřF UK). Dále byl vydáván informační systém Ekozákon.  

V závěru roku 2010 zpracovávala AK dvě významné zakázky pro MŽP – analýzu vzdělávání veřejné 

správy v ČR a geografickou analýzu dostupnosti center EVVO v ČR.  Ekonomická činnost 

představovala v roce 2010 převažující část výnosů.  

Faktory ovlivňující hospodaření organizace a komentář k hospodářskému výsledku 

V roce 2010 bylo přistoupeno k dalším zásadní krokům k očištění účetnictví – zejména odpis 

nedobytných pohledávek nebo pohledávek nesprávně zaúčtovaných za období 1.1. 1995 – 31. 12. 

2009. Na základě detailních podkladů získaných z evidence saldokont a dohledaných doprovodných 

dokumentů a dokladů vznikl návrh na odpis pohledávek, který jako účetní náklad ovlivnil účetní 

výsledek hospodaření negativně. Odpis pohledávek způsobil účetní ztrátu ve výši 555 tis. Kč. 

Plátcovství DPH 

Agentura Koniklec byla po celý rok 2010 plátcem daně z přidané hodnoty.  

 

  



 

Výsledovka 

A/ Náklady 

Ukazatel 

Spotřebované nákupy  

Služby  

Osobní náklady  

Daně a poplatky  

Ostatní náklady  

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 

Poskytnuté příspěvky  

Daň z příjmů   

Celkem náklady 

 

 

B/ Výnosy 

Ukazatel 

Tržby za vlastní výkony a za zboží  

Změna stavu vnitroorganizačních zásob 

Aktivace  

Ostatní výnosy  

Přijaté příspěvky  

Provozní dotace  

Celkem výnosy 

 

0,2%

29,2%

4,5%

Struktura nákladů
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tis. Kč 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek  

tis. Kč 

 

Změna stavu vnitroorganizačních zásob  

5,1%

61,1%

4,5%

Struktura nákladů

Spotřebované nákupy

Služby

Daně a poplatky

Ostatní náklady

Odpisy

70 

842 

0 

3 

402 

62 

0 

0 

1 379 

 

508 

0 

0 

78 

1 

237 

824 

Spotřebované nákupy



 

 

  

9,5%

0,1%

28,8%

Struktura výnosů
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61,7%

Struktura výnosů

Vlastní výkony

Ostatní výnosy

Přijaté příspěvky

Dotace

 

Vlastní výkony

Ostatní výnosy

Přijaté příspěvky
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Poděkování 

Za spolupráci a všestrannou pomoc a  podporu v roce 2010 děkujeme zejména: 

Agentuře Aladin 

Občanskému sdružení BEZK 

České informační agentuře životního prostředí (CENIA) 

Ekocentru Koniklec 

společnosti Enviconsult, s.r.o. 

Ministerstvu životního prostředí 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 

a jmenovitě pak: 

Ing. Rut Bízkové 

Ing. Vladislavu Bízkovi, CSc. 

Mgr. Jitce Buriánové 

RNDr. Martinu Čihařovi 

Mgr. Janu Čtvrtníkovi 

Barbaře Doležalové 

Ing. Mgr. Petru Holému 

RNDr. Štěpánu Hřebíkovi 

RNDr. Ireně Jančaříkové 

MUDr. Hynku Jebavému 

Ing. Tomáši Kažmierskému 

Mgr. Lukáši Kloudovi 

RNDr. Heleně Knappové 

Mgr. Alici Končinské 

Mgr. Lukáši Kouckému 

Marcele Křížové 

RNDr. Jiřímu Kulichovi 

Davidu Leinovi 

Petrovi Martinovskému 

Sašovi Myslíkovi 
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Ing. Rianě Navrátilové 

Mgr. Josefu Novákovi, Ph. D. 

RNDr. Miloslavu Novákovi 

RNDr. Jaroslavu Obermajerovi 

Mgr. Michalovi Petrusovi 

Ing. Janě Soběslavské 

Bohumile Svobodové 

Doc. Ing. arch. Vladimíře Šilhánkové, CSc. 

Bc. Ireně Tiché 

Ing. Přibyslavě Tichotové 

Ing. Petru Trněnému 

RNDr. Viktoru Třebickému 

a dalším 

 

Internetové stránky, které provozuje Agentura Koniklec nebo se na jejich provozu podílí, a mohly by 

vás zajímat: 

http://agentura.koniklec.cz 

http://www.senas.cz 

http://ceskykras.agenda21.cz 

http://www.agenda21.cz 

http://www.barrandien.cz 

http://www.ekoporadnapraha.cz 

http://www.ekoporadnypraha.cz 

 

 

 

 

Výroční zprávu zpracovali v červnu 2011 Miroslav Lupač a David Kunssberger. Zpráva je vydávána 

pouze v elektronické podobě. V textu jsou použity vlastní fotografie, případně snímky volně dostupné 

na internetu. 


