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Agentura Koniklec, o. s. je environmentálně zaměřené 

občanské sdružení založené roku 1992. Již devatenáct 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 2011 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 2011 byla plátcem DPH v období od 

1.1. 2011  do 30.6. 2011. 

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". 

http://agentura.koniklec.cz/
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Lidé 

Václav Bratrych  člen Rady Agentury Koniklec, o. s. 

Barbara Doležalová  samostatná pracovnice projektů 

Aleš Horáček  programátor, tvorba www 

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 
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Zpráva o činnosti 

Činnost AK v roce 2011 se v souladu s dlouhodobou strategií organizace skládala z ekologického 

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

kraji. 

Kontinuitu projektů environmentální výchovou dětí a mládeže, zejména projektového komplexu 

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

Environmentální poradenství 

 

Ekoporadna Praha, Environmentální poradenství pro Prahu 

Agentura Koniklec  byla v roce 2011 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 2010/2011, kdy vznikly 

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

nabídky na roky 2012/2013. Nabídka na toto období byla opět úspěšná a byla vybrána MHMP 

k realizaci.  

Dále AK po část roku 2011 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 ochrany zeleně ve městech. O účast byl velký zájem ze strany městských 

částí. 

Pro společný projekt ekologického poradenství provedla Agentura Koniklec aktualizaci 

elektronické publikace „Praktický rádce jak chránit životní prostředí v Praze“  a vydala jako upoutávku 

„komiksový plakát“. 

Klíčové indikátory: 

- Více než 150 zodpovězených dotazů registrovaných klientů distančního poradenství  

- 34 témat v SENAS zpracovaných speciálně pro hlavní město Prahu 

- 1 seminář MHMP 

- informační plakát „Praktický rádce“ 

AK se dále v rámci projektu Ekoporadny Praha podílela na finalizaci projektu spolupráce 

pražských poraden (7 organizací) v zájmu vytvoření synergické struktury a efektivního využívání 

prostředků z MHMP.  Realizace tohoto projektu bude probíhat v letech 2012 – 2013.   

 

http://www.ekoporadnapraha.cz/
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Systém environmentální asistence (SENAS) 

V roce 2011  jsme již  čtrvrtým 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. 

http://www.senas.cz/
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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.  

Počátkem roku 2011 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.  

V roce 2011 bylo za dotační podpory Ministerstva životního prostředí kompletně přepracováno 

programové jádro SENAS tak aby funkce a design systému odpovídaly soudobým potřebám. 

Zásadním způsobem byla přepracována správa obsažených informací, aby mohl být obsah snadněji  

aktualizován 

Klíčové indikátory: 

- 630 obsažených témat 

- 3711 unikátních návštěv v roce 2011 

- 526 aktivních uživatelů 

- 3 aktualizace legislativního modulu 

- Kompletní přeprogramování systému 

 

Ekozákon 

V roce 2011 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.  
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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 pokračovalo vyznačování 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 2011 probíhaly na vyznačených stezkách výukové programy a vzniklé stezky byly 

propagovány možným cílovým skupinám. Vzhledem k nutnosti propagovat virtuální stezky i mezi 

dalšími cílovými skupinami, byl projekt prodloužen do roku 2012.   

Projekt je spolufinancován Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí. 

V roce 2011 se nám podařilo získat grant MHMP na podporu a rozvoj virtuálních naučných stezek 

na území Hlavního města Prahy. V rámci tohoto projektu bude vybudována technická infrastruktura a 

dvě pilotní virtuální stezky.  

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. V lednu 

2011 byl Geopark Joachima Barranda představen na jednání Národní rady geoparků v Srbsku a 

proběhla řada dalších aktivit za dotační podpory Ministerstva životního prostředí.  

V druhé polovině roku 2011 se podařilo získat dodatečnou grantovou podporu Ministerstva 

životního prostředí, a také Krajského úřadu Středočeského kraje. Tato podpora pomohla zejména 

zadat a zpracovat podrobné studie turistického potenciálů území. Na sběru dat se podíleli studenti 

magisterského studijního programu fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Dále byl 

zpracován vlastní záměr kandidatury geoparku, později použitelný pro předložení Radě národních 

geoparků. Byl vytvořen informační materiál pro starosty a proběhlo setkání s nimi v rámci spolupráce 

s o.s. Region Karlštejnsko. 

Pro další popularizaci myšlenky geoparku vznikla a byla distribuována skládačka „Záměr vyhlášení 

Geoparku Joachima Barranda v otázkách a odpovědích“. Pro účely vymezení hranic geoparku byla 

http://www.barrandien.cz/
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analyzována oblast zahrnující 86 katastrálních území. Toto vymezení se stalo základem pro vytvoření 

podrobné mapy hranic.  

Myšlenka geoparku byla několikrát veřejně prezentována, například na setkání Společnosti pro 

trvale udržitelný život věnovaném právě geoparkům. Na konci roku se sešla přípravná skupina, jejíž 

členové se detailně seznámili s rozpracovaným záměrem a dohodli si jednotlivé role.  Bylo 

dohodnuto, že finalizovaná kandidatura na národní geopark bude předložena v roce 2012. 

V přípravné skupině jsou kromě Agentury Koniklec zástupci následujících organizací: 

- Regionální článek Agentury Koniklec Ekoporadna Beroun, o. s. 

- Region Karlštejnsko, o. s. 

- Správa CHKO Český kras 

- Muzeum Českého krasu Beroun 

Na přípravě dále spolupracovali zástupci / studenti 

- Agentura ochrany přírody a krajiny  

- Gymnázia Joachima Barranda Beroun 

- Přírodovědecké fakulty UK Praha 

- Fakulty ekonomicko – správní Univerzity Pardubice 

 

Propagace a podpora geologických zajímavostí a šetrné geologické turistiky byla v roce 2011 

součástí projektu “on-line stezek” (viz výše). 
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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 2011 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. 

  

http://www.agenda21.cz/
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Ekonomická  zpráva  

Výnosy Agentury Koniklec v roce 2011 pocházely jak z dotací na neziskové projekty tak  

z ekonomické činnosti.  

Neziskové projekty 

V roce 2011 pokračoval víceletý projekt financovaný Revolvingovým fondem MŽP – projekt 

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

zahájen projekt virtuálních naučných stezek na území hlavního města Prahy financovaný grantem 

MHMP a projekt  související s podporou kandidatury Geoparku Joachima Barranda na vyhlášení 

národním geoparkem financovaný Středočeským krajem. 

Přehled přijatých dotací a grantů 

Donor Projekt Částka 

MŽP – výběrové řízení pro NNO Nová generace SENAS 208.072,- 

MŽP – výběrové řízení pro NNO Příprava podmínek pro vyhlášení Geoparku 

Východní Barrandien 

198.078,- 

MŽP – Revolvingový fond 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 

373.000,- 

Poznámka: tabulka zahrnuje pouze platby připsané na účet v roce 2011 

Ekonomická činnost 

V roce 2011 pokračovaly práce spojené se subdodávkou pro projekt Ekoporadna Praha a 

pokračovalo vydávání systému Ekozákon. 

Plátcovství DPH 

Agentura Koniklec přestala být Agentura Koniklec plátcem daně z přidané hodnoty ke dni 30.6. 

2011.  
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Výsledovka 

A/ Náklady 

Ukazatel tis. Kč 

I. Spotřebované nákupy celkem 117 

II. Služby celkem 869 

III. Osobní náklady celkem 42 

IV. Daně a poplatky celkem 3 

V. Ostatní náklady celkem 17 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek  42 

Celkem 1 090 

 

Struktura nákladů 

 

 

B/ Výnosy 

Ukazatel    tis. Kč 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 97 

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 

III. Aktiva celkem 0 

IV. Ostatní výnosy celkem 79 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek  0 

VI. Přijaté příspěvky celkem   1 

VII.  Provozní dotace celkem   918 

Celkem  1 095 

 
 
 
 

10,7% 

79,7% 

42; 0,0 
3; 0,0 17; 0,0 42; 0,0 
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Struktura výnosů 

 

 
 
 
 
Výsledkem hospodaření je účetní zisk 5 tis. Kč. To plně odpovídá neziskovému charakteru 

organizace.  
 
Detailní finanční výkazy (úplná rozvaha a výsledovka) jsou přílohou této výroční zprávy. 
 

8,9% 

0,0% 

0,0% 7,2% 

0,0% 
0,1% 

83,8% 
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Poděkování 

Za spolupráci a všestrannou pomoc a  podporu v roce 2011 děkujeme zejména: 

Ekocentru Koniklec 

Krajskému úřadu Středočeského kraje 

Magistrátu hlavního města Prahy 

Ministerstvu životního prostředí 

Správě Chráněné krajinné oblasti Český kras 

Týmové iniciativě pro místní udržitelný rozvoj 

a jmenovitě pak: 

Ing. Rut Bízkové 

Ing. Vladislavu Bízkovi, CSc. 

Mgr. Lence Červené 

Mgr. Janu Čtvrtníkovi 

Barbaře Doležalové 

Ing. Mgr. Petru Holému 

RNDr. Ireně Jančaříkové 

MUDr. Hynku Jebavému 

Ing. Tomáši Kažmierskému 

RNDr. Heleně Knappové 

Mgr. Lukáši Kouckému 

Davidu Leinovi 

Petrovi Martinovskému 

Sašovi Myslíkovi 

RNDr. Miloslavu Novákovi 

Bc. Miroslavě Novotné 

RNDr. Jaroslavu Obermajerovi 

Mgr. Michalovi Petrusovi 

Ing. Michalu Slezákovi 

Ing. Janě Soběslavské 

Pavle Ščudlové 
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Ing. Přibyslavě Tichotové 

Ing. Petru Trněnému 

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 2012 Miroslav Lupač a David Kunssberger. Zpráva je vydávána 

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

na internetu. 

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/
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Příloha výroční zprávy Agentury Koniklec za rok 2011 – detailní finanční výkazy 

Rozvaha v tis. Kč 

A K T I V A 
Číslo 
řádku 

Stav k 
prvnímu 

dni 
účetního 
období 

Stav k 
poslednímu 

dni 
účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40     1 300 258 

I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2     
Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

Software (013) 3     

Ocenitelná práva (014) 4     

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5     

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6     

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 200 200 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8     

  Součet ř. 2 až 8   9 200 200 

II. Pozemky   (031) 10     
Dlouhodobý 

hmotný 
majetek 

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11     

Stavby   (021) 12 54 54 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13 651 651 

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14     

Základní stádo a tažná zvířata (026) 15     

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 55 55 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17     

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18     

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19     

  Součet ř. 10 až 19 20 760 760 

III. Podíly v ovládaných a řízených osobách   (061) 21     

Dlouhodobý 
finanční 
majetek 

Podíly v osobách pod podstatných vlivem   (062) 22     

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   (063) 23     

Půjčky organizačním složkám   (066) 24     

Ostatní dlouhodobé půjčky   (067) 25     

Ostatní dlouhodobý finanční majetek   (069) 26     

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27     

  Součet ř. 21 až 27 28 0 0 

IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29     
Oprávky k 

dlouho- 
dobému 
majetku 

Oprávky k softwaru (073) 30     

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31     

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 
majetku (078) 32     

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému 
majetku (079) 33     

Oprávky k stavbám (081) 34 2 5 

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí (082) 35 459 498 

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36     
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Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37     

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému 
majetku (088) 38 199 199 

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému 
majetku (089) 39     

  Součet ř. 29 až 39 40 660 702 

B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84   41 2 858 2 510 

I. Materiál na skladě (112) 42     
Zásoby 

Materiál na cestě (119) 43     

Nedokončená výroba (121) 44     

Polotovary vlastní výroby (122) 45     

Výrobky (123) 46     

Zvířata (124) 47     

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48     

Zboží na cestě (139) 49     

Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50     

  Součet ř. 42 až 50 51 0 0 

II. Odběratelé (311) 52 186 -4 
Pohledávky 

Směnky k inkasu (312) 53     

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54     

Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 801 955 

Ostatní pohledávky (315) 56 63 63 

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 5 5 

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištění (336) 58     

Daň z příjmů (341) 59     

Ostatní přímé daně (342) 60     

Daň z přidané hodnoty (343) 61 10 10 

Ostatní daně a poplatky (345) 62     

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 526 202 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64     

II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65     
Pohledávky 

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66     

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67     

Jiné pohledávky (378) 68 10 12 

Dohadné účty aktivní (388) 69     

Opravná položka k pohledávkám (391) 70     

  Součet ř. 52 až 69 minus 70 71 1 601 1 243 

III. Pokladna (211) 72 627 577 
Krátkodobý 

finanční 
majetek 

Ceniny (213) 73     

Bankovní účty (221) 74 630 690 

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75     

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76     
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Ostatní cenné papíry (256) 77     

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78     

Peníze na cestě (+/-261) 79     

  Součet ř. 72 až 79   80 1 257 1 267 

IV. Náklady příštích období  (381) 81     
Jiná aktiva 

celkem 
Příjmy příštích období (385) 82     

Kursové rozdíly aktivní (386) 83     

  Součet ř. 81 až 83   84 0 0 

  ÚHRN AKTIV ř. 1+41 85 3 158 2 768 

  Kontrolní číslo ř. 1 až 83 997 15 272 13 880 

 

P A S I V A  
Číslo 
řádku 

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období 

Stav k 
poslednímu 
dni účetního 

období 

c d 3 4 

A. Vlastní zdroje   č.90 + 94   86 1 038 -69 

1. Vlastní jmění (901) 87 443 443 

Jmění Fondy (911) 88 2 2 

  
Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku 
a závazků (921) 89     

  Součet ř. 87 až 89   90 445 445 

2. Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91 X 5 
Výsledek 

hospodaření 
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 92 556 X 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 93 37 -519 

  Součet ř. 91 až 93   94 593 -514 

B. Cizí zdroje    ř.96 + 104 + 128 + 132   95 3 232 2 837 

1. Rezervy (941) 96     

2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 97 86 34 

  Vydané dluhopisy (953) 98     
Dlouhodobé 

závazky  
Závazky z pronájmu (954) 99     

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100     

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101     

Dohadné účty pasivní  (389) 102     

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103     

  Součet ř. 97 až 103   104 86 34 

3. Dodavatelé (321) 105 1 169 1 179 
Krátkodobé 

závazky  
Směnky k úhradě (322) 106     

Přijaté zálohy (324) 107 246 246 

Ostatní závazky (325) 108 116 116 

Zaměstnanci (331) 109 17 17 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110     

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 111 -20 -20 

Daň z příjmů (341) 112 2 2 

Ostatní přímé daně (342) 113 19 23 

Daň z přidané hodnoty (343) 114 43 -9 

Ostatní daně a poplatky (345) 115 0 0 

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116     

Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 117     
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Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) 118     

Závazky k účastníkům sdružení (368) 119     

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120     

Jiné závazky (379) 121 97 97 

Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122     

Eskontní úvěry (232) 123     

Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124     

Vlastní dluhopisy (255) 125     

Dohadné účty pasivní  (389) 126 750 799 

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127     

  Součet ř.105 až 127   128 2 439 2 450 

5. Výdaje příštích období (383) 129 43 0 
Jiná pasiva Výnosy příštích období  (384) 130 664 353 

Kursové rozdíly pasivní (387) 131     

  Součet ř. 129 až 131   132 707 353 

  ÚHRN PASIV ř.86 + 95 133 4 270 2 768 

  Kontrolní číslo (ř.86 až 133)   998 17 080 11 072 
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Výsledovka v tis. Kč 

Číslo 
účtu 

Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

hlavní hospodářská   celkem 

5 6 7 8 

A. NÁKLADY 

I. Spotřebované nákupy celkem 25 92 0 117 

501 Spotřeba materiálu 1 25 47   72 

502 Spotřeba energie 2   45   45 

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3       0 

504 Prodané zboží 4       0 

II. Služby celkem 351 518 0 869 

511 Opravy a udržování 5   3   3 

512 Cestovné 6 4     4 

513 Náklady na reprezentaci 7   3   3 

518 Ostatní služby 8 347 512   859 

III. Osobní náklady celkem 5 37 0 42 

521 Mzdové náklady 9 5 37   42 

524 Zákonné sociální pojištění 10       0 

525 Ostatní sociální pojištění 11       0 

527 Zákonné sociální náklady 12       0 

528 Ostatní sociální náklady 13       0 

IV. Daně a poplatky celkem 0 3 0 3 

531 Daň silniční 14   2   2 

532 Daň z nemovitostí 15       0 

538 Ostatní daně a poplatky 16   1   1 

V. Ostatní náklady celkem 0 17 0 17 

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17       0 

542 Ostatní pokuty a penále 18       0 

543 Odpis nedobytné pohledávky 19       0 

544 Úroky  20       0 

545 Kursové ztráty 21       0 

546 Dary 22       0 

548 Manka a škody 23       0 

549 Jiné ostatní náklady 24   17   17 
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem 0 42 0 42 

551 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 25   42   42 

552 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 26       0 
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553 Prodané cenné papíry a podíly 27       0 

554 Prodaný materiál 28       0 

556 Tvorba rezerv 29       0 

559 Tvorba opravných položek 30       0 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0 0 

581 
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 31       0 

582 Poskytnuté členské příspěvky       32       0 

VIII. Daň z příjmů celkem celkem 0 0 0 0 

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 33       0 

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) 0 121 0 121 

 

B. VÝNOSY 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem   0 97 0 97 

601 Tržby za vlastní výrobky   1       0 

602 Tržby z prodeje služeb   2   97   97 

604 Tržby za prodané zboží   3       0 

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem   0 0 0 0 

611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 4       0 

612 Změna stavu zásob polotovarů   5       0 

613 Změna stavu zásob výrobků   6       0 

614 Změna stavu zvířat   7       0 

III. Aktivace celkem   0 0 0 0 

621 Aktivace materiálu a zboží   8       0 

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb   9       0 

623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 10       0 

624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 11       0 

IV. Ostatní výnosy celkem   0 79 0 79 

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení   12       0 

642 Ostatní pokuty a penále   13       0 

643 Platby za odepsané pohledávky   14       0 

644 Úroky   15   2   2 

645 Kursovné zisky   16       0 

648 Zúčtování fondů     17       0 

649 Jiné ostatní výnosy   18   77   77 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 
0 0 0 0 

652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 19       0 

653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 20       0 

654 Tržby z prodeje materiálu 21       0 

655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 22       0 

656 Zúčtování rezerv 23       0 

657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 24       0 

659 Zúčtování opravných položek 25       0 

VI. Přijaté příspěvky celkem 0 1 0 1 

681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 26       0 

682 Přijaté příspěvky (dary) 27       0 
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684 Přijaté členské příspěvky 28   1   1 

VII.  Provozní dotace celkem 918 0 0 918 

691 Provozní dotace 29 918     918 

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 ) 918 177 0 1 095 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 537 -532 0 5 

591 Daň z příjmů   65       0 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM 537 -532 0 5 

Kontrolní číslo 999 4 565 357 0 4 922 

 


