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Úvodní slovo 

Vážení přátelé,  

ředitelem Agentury Koniklec jsem se stal v roce 1996. Od té doby jsem se každoročně ve výroční 
zprávě ohlížel za uplynulým rokem naší práce. V roce 2003 jsem poprvé rekapituloval první kulaté 
desetileté výročí. V loňském roce si Agentura Koniklec připomněla další jubileum: dvacet let mezi 
československými a českými „ekologickými“ neziskovkami. 

Po dalších deseti letech bych se rád podělil o pocity jistého údivu, že zde stále jsme, pracujeme 
v souladu s našimi cíli a zájmy a snad neztrácíme nic ze své dobré pověsti. Rád bych se stručně 
zamyslel nad tím, jak je to možné. 

Myslím, že naše credo vychází z několika principů. Na prvním místě je odpovědnost „vnitřní a 
vnější“, abych parafrázoval klasika. Jedná se o odpovědnost k sobě navzájem, k vlastní tradici, cílům a 
hodnotám, které se formovaly ještě dlouho před tím, než byla naše existence stvrzena razítkem. 
Formovaly se v době, kdy jsme my, kteří dnes pro Agenturu pracujeme, byli partou dětí. Ale je to 
stejně tak odpovědnost ke všem našim partnerům a souputníkům, spolehlivost a loajalita k těm, kteří 
nám dali svojí důvěru a hrdost na kvalitu práce, kterou odevzdáváme. 

Druhým principem je schopnost se přizpůsobit, ale neslevit ze svých cílů. Témata, kterým se 
věnujeme, se v čase mění a vyvíjí. Přestože jsme vždy dokázali přizpůsobit své činnosti poptávce, 
nikdy jsme se nenechali svést k oportunistickému a účelovému jednání. A takových pokušení nebylo 
málo.  

Na třetím místě bych pak jmenoval snahu být stále součástí širších struktur. Jako organizace, která 
má kořeny v minulé éře nesvobody, jsme si vždy cenili soudržnosti se spřízněnými společenskými 
skupinami. Doba po Listopadu přinesla s sebou i dosud neznámý konkurenční boj. My jsme si udrželi 
schopnost navazovat krátkodobá i dlouhodobá partnerství a pěstovat často nezištné kontakty s lidmi 
i organizacemi se stejnými zájmy.  

Novodobá historie, zdá se, přináší významné společenské změny právě po oněch přibližně dvaceti 
letech. V roce 2011 jsem upřímně pochyboval, že budeme schopni obstát ve společnosti, ve které 
hlavní slovo již převzala nová generace, a vývoj společenských priorit nebylo možné přehlédnout. Zdá 
se, že jsme díky našemu jednoduchému a konzervativnímu krédu obstáli. 

Velké výzvy nám však opět přinesou už roky 2013 a 2014, kdy budeme muset jasně rozhodnout o 
dalším směřování naší organizace v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a hledáním 
definice statutu veřejné prospěšnosti. 

Je velmi nepravděpodobné, že vás po dalších deseti letech z této úvodní stránky oslovím znovu právě 
já. Věřím ale, že se jej Agentura Koniklec dočká stále v plné síle a ve službě racionální ochraně 
životního prostředí. 

V úctě, 

Mirek Lupač, ředitel Agentury Koniklec 

 



3

Malé ohlédnutí 

Za dvacet let jsme leccos zkusili a leccos stihli. Jednotlivých projektů a zakázek jsme napočítali přes 
stovku. Některé byly menší, jiné dlouhodobé. Na některé jsme časem zapomněli, jiné nasměrovaly 
naší další činnost na mnoho let dopředu. 

Nejvíce našich neziskových projektů podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Od roku 1992 jich 
byla celá padesátka.

Naše největší projekty podpořil Státní fond životního prostředí, Nadace Rozvoje občanské společnosti 
a Německá nadace Bundesstifftung für Umwelt. Jednalo se o projekty z úspěšného vzdělávacího cyklu 
Živly a také projekty zaměřené na environmentální poradenství pro veřejnost a obce.  

Kromě neziskových projektů jsme vyvíjeli vlastní ekonomickou činnost. Za dvacet let jsme se stali 
kompetentním zpracovatelem řady studií a zabývali se konzultační činností. První studii mapující 
plnění usnesení vlády o financování neziskových organizací jsme zpracovali v roce 1995.  

Ekologickou knihovnu, videotéku a zásilkovou službu s ekologickou literaturou jsme zřídili v roce 
1993. Vlastní prodejnu ekologické a přírodovědné literatury jsme otevřeli o rok později, v roce 1994. 

První přírodovědecká expedice se uskutečnila v roce 1998 a jejím cílem bylo Mongolsko. 

Naše první propagační kampaň pro veřejnost proběhla v roce 1996 a týkala se značky Ekologicky 
šetrný výrobek.  

Naší první vlastní publikaci jsme vydali v roce 1993. První reprezentativní kniha „Vzduch jako jeden 
z živlů“ spatřila světlo světa v roce 1998. První videosnímek vznikl v roce 2000 a v roce 2001 jsme 
produkovali první film určený pro televizní vysílání – jmenoval se „Sen o vodě.“ 

A naše nej? 

- Nejdéle trvajícím projektem byl Sněm dětí. Probíhal od roku 1992 do roku 2007, tedy 15 let. 

- Nejkomplexnějším a asi nejznámějším projektem byly „Živly“, soubor čtyřletých vzdělávacích 

cyklů pro děti a mládež s řadou doplňkových aktivit. 

- Náš sortiment zásilkové služby ekologické a přírodovědné literatury, audiovizuálních a 

propagačních děl byl koncem devadesátých let se svými bezmála 900 položkami 

bezkonkurenčně největší službou svého druhu v ČR 

- Největší náklad měl Zpravodaj ke Dni Země 1999 – bezmála deset tisíc kusů 

- Nejdelší kampaní byla Místní Agenda 21 v Českém krasu – trvala od roku 1998 do roku 2005. 

- Nejnáročnějším internetovým projektem byl projekt Systém Environmnetální ASistence 

SENAS – za pomoci dvacítky odborníků jsme zpracovali téměř 700 řešených životních situací. 

- Nejvzdálenějším cílem expedice Agentury Koniklec byl Madagaskar (Expedice Baobab, 2006).  

- Naší nejcitovanější prací se stala Analýza zajištění environmentálního poradenství v EU, 

Norsku a Švýcarsku, kterou jsme zpracovali v roce 2006 

- Naší největší samostatnou zakázkou byla Analýza analýzy potřebnosti a využívání 

environmentálního poradenství, kterou jsme zpracovali pro Operační program životní 

prostředí v roce 2008 – získali jsme za ní více než 1,5 milionu korun. 

David Kunssberger, zástupce ředitele AK 
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Profil 

Agentura Koniklec, o. s. (AK) byla založena v roce 1992 podle zákona 83/1992 Sb., o sdružování 
občanů. Jejím posláním je vyhledávat nové formy práce a vytvářet inovativní projekty na podporu 
racionální ochrany životního prostředí. V roce 2012 oslavila Agentura Koniklec 20 let své existence. 

Agentura Koniklec, o. s. nabízí ekologické (environmentální) poradenství, zabývá se ekologickou 
výchovou, osvětou a vzděláváním, podporou šetrných forem turistiky, odbornými činnostmi v oblasti 
ochrany životního prostředí, analytickou činností a zpracováním dat o životním prostředí. Ve všech 
projektech a činnostech je v různých podobách zapojeno téma udržitelného rozvoje. Pokud jde o 
formy práce, Agentura Koniklec se po celou dobu své existence orientuje na moderní výpočetní, 
informační a komunikační technologie. 

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. 

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 byla spolu se Správou CHKO Český kras oceněna v soutěži „O lidech s lidmi“ v roce 
2002 za společný projekt strategického plánování v Českém krasu. Agentura Koniklec byla „Organizací 
uznanou MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010". 
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Základní údaje 

Název organizace:  Agentura Koniklec, o. s. 

Zakladatelé: Michal Kulík, Jan Kutý, Jiří Kutý (+ 2007), Miroslav Lupač, Michael Pondělíček 

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: +420 222 769 842 

internet: http://agentura.koniklec.cz 

e-mail: info@koniklec.cz        

IČ:  45768170, DIČ: CZ45768170 

Organizace účtuje v soustavě podvojného účetnictví a v roce 2012 nebyla plátcem DPH. 

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

Václav Bratrych  člen Rady Agentury Koniklec, o. s. 

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 

On-line informační technologie na podporu šetrné turistiky  
Donor: Ministerstvo životního prostředí 

Hlavní partneři: Taggmanager, o. p. s., 01/71 ZO ČSOP Koniklec 

Částka v roce 2012: 189 tis. Kč 

Internetové stránky: www.dohaje.cz (web s virtuálními stezkami) 

 

V roce 2012 byl úspěšně ukončen projekt 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 byl podpořen Revolvingovým fondem MŽP.  

V rámci projektu bylo vyznačeno 109 zastavení takzvaných virtuálních naučných stezek v Praze (4 
stezky), Kokořínsku (2 stezky) a v Českém Krasu (5 stezek). Rok 2012 byl hlavně ve znamení 
propagace projektu a využívání již vybudovaných virtuálních stezek. Ve spolupráci s 01/71 ZO ČSOP 
proběhla na virtuálních stezkách řada výukových programů pro žáky základních škol, byl uspořádán 
seminář pro pedagogy a proběhla komentovaná vycházka na Kokořínsku. Virtuální naučné stezky byly 
propagovány i na akcích Správy CHKO Český kras, zejména na komentované vycházce Lomy na 
Damilu. 

Virtuální naučné stezky nejsou v terénu značeny klasickými panely, ale pouze malými tabulkami 
(tagglisty), které obsahují grafické kódy čitelné pro většinu moderních mobilních telefonů jejichž 
prostřednictvím se uživateli zobrazí příslušná informace. Zobrazované informace jsou dostupné 
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v několika jazykových mutacích a mohou být průběžně aktualizovány. Cílem projektu bylo oživit 
zájem hlavně mladých lidí o naučné stezky, přírodní a kulturní památky. 

Za rok 2012 zaznamenaly virtuální naučné stezky Agentury Koniklec 7.095 zobrazení informací. 
Nejvyšší návštěvnost jsme zaznamenali v listopadu. 

Graf vývoje návštěvnosti virtuálních stezek (počet zobrazení) v roce 2012 

 

Nejnavštěvovanější stezkou je Kokořínský důl (1639 zobrazení) následovaný stezkou Okolí Vidimi 
(1152 zobrazení). 

 

Vycházka po virtuální stezce „Okolí Vidimi“ s názornou ukázkou značení 
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In Natura 
Donor: Hlavní město Praha 

Hlavní partneři: 01/71 ZO ČSOP Koniklec 

Částka v roce 2012: 66 tis. Kč 

Internetové stránky: www.innatura.cz

V roce 2012 byly realizovány podstatné aktivity projektu Propagace přírodních lokalit hlavního 
města Prahy prostřednictvím moderních technologií, který byl podpořen grantem na základě 
usnesení Rady hlavního města Prahy. 

Hlavním výstupem projektu je jednoduchá technická infrastruktura pro tvorbu a údržbu virtuálních 
naučných stezek. Na této infrastruktuře byly vybudovány dvě pilotní virtuální naučné stezky – 
v Modřanské rokli a na Vrchu sv. Kříže. Byl vydán informační leták se stručným návodem jak virtuální 
naučnou stezku vytvořit.  

Projekt byl ke konci roku 2012 úspěšně ukončen, nicméně vzniklá infrastruktura bude využívána pro 
další projekty Agentury Koniklec zaměřené na šetrný turistický ruch. 

Díky tomuto projektu připravila Agentura Koniklec záměr svého nového neziskového produktu – 
souboru nástrojů na tvorbu stezek a průvodců In Natura (inNatura). Jedná se o web-based aplikaci 
pro vytváření stezek značených QR kódy – tato funkce byla ověřena v pražském projektu – a dále 
podporující tvorbu vlastních průvodců v terénu nezávislých na datovém připojení. Dalšími budoucími 
funkcemi jsou audioprůvodce a případně i využití těch nejmodernějších interpretačních metod, jako 
je například „rozšířená realita“ (augmented reality, AR). 
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Na základě tohoto širokého projektového záměru vznikla nabídka – žádost o podporu 
z Revolvingového fondu MŽP. Ta byla schválena v roce 2013, kdy také začala vlastní realizace. 

 

Na obrázku historický výhled z Vrchu svatého kříže. Zcela v pozadí Ústřední telekomunikační budova. 
Tento pohled zprostředkuje přímo na místě návštěvníkovi zdejší naučné stezky jeho mobilní zařízení. 
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Virtuální naučné stezky Královéhradecké lesy 
Donor: obchodní zakázka 

Hlavní partneři: Civitas per Populi, o. s. 

Částka v roce 2012: 21 tis. Kč 

Internetové stránky: www.innatura.cz

Agentura Koniklec připravila v roce 2012 na zakázku pro občanské sdružení Civitas per Populi Hradec 
Králové technické řešení virtuální naučné stezky v příměstských lesích Hradce Králové. Jedná se o 
turisticky mimořádně atraktivní oblast, která je tvořena výjimečně rozlehlými lesními celk 
v jihovýchodní části města. Tato oblast je pravidelně využívána nejen k rekraci obyvatel stotisícového 
krajského města, ale řadou návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí.  

Předmětem této zakázky bylo vytvoření virtuální naučné stezky Královéhradecké lesy. V rámci této 
zakázky byla vytvořena virtuální naučná stezka na technické platformě inNatura (viz výše). Stezka 
zahrnuje 10 zastavení na nejzajímavějších místech Královéhradeckých lesů.  
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Příprava Geoparku Joachima Barranda 
Donor: Středočeský kraj 

Hlavní partneři: Rada národních geoparků 

Částka v roce 2012: 66 tis. Kč 

Internetové stránky: www.barrandien.cz/geopark-joachima-barranda/

V roce 2012 pracovala přípravná skupina na nominační dokumentaci. Byla zahájena pravidelná 
komunikace s Radou národních geoparků a byla zajištěna účast na vybraných setkáních. Proběhlo 
také jednání s vedením Správy CHKO Český kras, které přislíbilo morální podporu a spolupráci. 

Pro přípravu nominační dokumentace bylo zásadní navrhnout vymezení hranic parku. Podstatným 
krokem bylo zjištění potenciálu všech obcí v uvažovaném území a shromáždění údajů o 
přírodovědeckém a kulturně – historickém dědictví. Práce provedli studenti studijního oboru 
Regionální rozvoj na FES Univerzity Pardubice. Další podklady byly získány díky spolupráci 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Následně byly zpracovány dvě první verze nominačních 
listin včetně mapových podkladů podle pravidel stanovených Radou národních geoparků v úvodním 
rozsahu.  

Součástí přípravy bylo jednání s klíčovými starosty v regionu a také s představiteli významných 
místních organizací, tedy i podnikatelů a médií.  Veřejně byly poslední aktivity a činnost propagovány 
dvěma tiskovými zprávami a také účastí na akcích Regiontour 2012 Brno, Mezinárodní den parků 
v Českém krasu, setkání obcí Regionu Karlštejnsko, setkání Koalice STOP HF a dalších. O přípravách 
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vyhlášení, resp. úspěšné kandidatuře a souvisejících aktivitách vyšly články v Berounském deníku, 
v časopise Veronica a v časopise Příroda.  

Nominační dokumentace v první verzi byla předložena Radě národních geoparků a obhajoba 
kandidatury proběhla 13. 6. 2012 ve Štramberku, kde přítomní členové RNG kandidaturu 
jednomyslně schválili.  

Ve druhé etapě vznikla nová informační skládačka, která již prezentovala projekt geoparku v 
navržených hranicích a seznamovala zájemce s úspěšnou kandidaturou. Náklad informačního 
materiálu byl 2000 ks a byl distribuován všem partnerům a klíčovým hráčům v regionu. 

Na internetových stránkách byla vytvořena samostatná sekce věnovaná GP JB a sekce věnovaná 
turistickým trasám. Nově byly vytvořeny facebookové stránky Geoparku Joachima Barranda, které 
zvyšují atraktivitu regionu pro zahraniční návštěvníky a jsou využity i jako informační kanál 
k novinářům a spolupracovníkům. 

V roce 2012 proběhlo jednání se starostkou města Berouna Šárkou Enderlovou , starostou 
Dobřichovic Michalem Pánkem, se starosty sdružení obcí Dolní Berounka, starosty sdružení obcí 
Horymír a hlavně s představiteli sdružení Region Karlštejnsko. 

Na konci roku se opět sešel realizační tým. Hlavním závěrem byla formulace nutnosti vytvořit základ 
vědecké rady kandidátského geoparku a projednání dalšího postupu při přípravě finální nominační 
listiny s vybranou skupinou odborníků.  

Díky podpoře Středočeského kraje se podařilo zásadním způsobem pokročit a docílit schválení 
kandidatury Geoparku Joachima Barranda na národní geopark. Dále podpora významně pomohla 
propagovat myšlenku geoparku v regionu a získat podporu významných místních hráčů a 
v neposlední řadě vylepšit i informovanost veřejnosti. Geopark Joachima Barranda se stal pátým 
rozvíjejícím se geoparkem v České republice. 
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Podpora ekologicky šetrné turistiky v Geoparku Joachima Barranda 
Donor: Nadace OKD 

Hlavní partneři: Ekoporadna Beroun 

Částka v roce 2012: 100 tis. Kč 

Internetové stránky: www.barrandien.cz/turistika-v-geoparku/

V červnu 2012 zahájila Agentura Koniklec, o. s. díky podpoře Nadace OKD projekt Podpora 
ekologicky šetrné turistiky v oblasti připravovaného Geoparku Joachima Barranda.  

Cílem je využít nejrůznější inovace v šetrné turistice, které podporují její rozvoj v území 
připravovaného Geoparku Joachima Barranda.  Návštěvníci zvyklí na tradiční cíle, jako je Karlštejn 
nebo Koněpruské jeskyně většinou vůbec netuší, kolik dalších zajímavostí zde mohou vidět na 
poměrně malé ploše. 

Rádi bychom nabídli veřejnosti atraktivní formy pobytu v geologicky, kulturně a historicky zajímavé 
krajině.  V rámci projektu bude otevřeno 5 tras s téměř 50 zájmovými body.  

Tyto trasy nebudou v terénu viditelně značeny, což je poněkud neobvyklé, ale zcela úmyslné. Území 
je již plné mobiliáře k různým stezkám a zajímavým bodům, ale spíše chybí nové myšlenky, jak turisty 
na zajímavá místa dovést. Do poloviny roku 2013 chceme vytvořit tým vyškolených místních 
průvodců s nadšením pro nekomerční průvodcovskou činnost.  

V roce 2012 proběhly úvodní přípravné práce na tomto projektu. V roce 2013 bude projekt 
pokračovat zejména zapojováním veřejnosti (akce pro veřejnost, fotografická soutěž) a vytvořením 
podmínek pro vznik týmu místních průvodců.  
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Ekoporadna Praha 
Donor: obchodní zakázka 

Hlavní partneři: 01/71 ZO ČSOP „Koniklec“ 

Částka v roce 2012: 65 tis. Kč 

Internetové stránky: www.ekoporadnypraha.cz

Agentura Koniklec byla v roce 2012 partnerem projektu Ekoporadna Praha. Jedná se o společný 
projekt pražských ekologických poraden, který koordinuje 01/71 ZO ČSOP „Koniklec“ a financuje 
prostřednictvím dvouleté veřejné zakázky Magistrát hlavního města Prahy. Skupina pražských 
ekoporaden uspěla v této zakázce již v druhém dvouletém období. Díky projektu byla vytvořena nová 
základna pro environmentální poradenství v Praze s využitím všech jeho forem a nástrojů. Tato síť, 
která v Praze až do nedávna neměla obdoby, je nyní jednou z nejpevnějších struktur založených na 
spolupráci v oblasti neziskového environmentálního poradenství pro veřejnost v ČR. Celé 
společenství je založeno na myšlence maximálně efektivního využití podpory do zcela konkrétně 
definovaného a jasně oceněného množství poradenských aktivit. 

V roce 2012 přispěla Agentura Koniklec do celkového projektu následujícími činnostmi: 

Systém environmentální asistence SENAS a distanční poradenství 

V roce 2012 byl v provozu distanční poradenský systém SENAS, který byl pro tyto účely již dříve 
“lokalizován” pro pražské uživatele. Obsah systému byl podle možností aktualizován a současně jsme 
pracovali na zcela novém technickém řešení aplikace pod názvem SENAS NG (SENAS nové generace). 
Vzhledem k tomu, že půjde prakticky o novou aplikaci, je tato změna nákladná a systém stále zůstává 
ve stádiu vývoje. Distančním způsobem bylo zodpovězeno více než 150 dotazů klientů poradny.  
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Publikační činnost poradny 

Vydávání materiálů pro veřejnost s poradenským obsahem je nedílnou součástí činnosti ekoporadny. 
V roce 2012 jsme připravili a vydali leták „Město pro lidi i pejsky“. Letáků o psech ve městě byl vydán 
nespočet. Proto jsme se snažili o nový pohled. Zájem, který skládačka vyvolala, ukázal, že pražským 
pejskařům mohou poradny stále co nabídnout. 

Výsledkem publikační činnosti poradny dále byly dva informační články: „Pražské ekologické poradny 
nabízejí poradce on-line“ a „Virtuální naučné stezky v Praze“. První článek propagoval poradenský 
chat a druhý radil, jak na vytvoření vlastní virtuální stezky.  

Seminář „Významné stromy Prahy“ 

V úterý 20. 11. se v reprezentačních prostorách Skleněného paláce v Praze 6 konal seminář 
„Významné a pamětní stromy v Praze“.  Asi čtyřicet účastníků se seznámilo s principy ochrany a péče 
o významné stromy ve městě. Nejen chráněné stromy si ale zaslouží zvláštní pozornost. Mezi 
významné stromy počítáme takové jedince, kteří byli vysazeni při zvláštní příležitosti nebo 
připomínají historii místa. Mohou to být stromy, které mají vztah k pověstem a příběhům, nebo je 
vysadila známá osobnost. Jsou to také krajinné dominanty, nebo stromy významné věkem, neobvyklé 
druhem či vzrůstem. 

Svůj přístup k ochraně a tvorbě veřejné zeleně představili zástupci Městské části Praha 6. Posluchače 
zaujaly příspěvky o často unikátních prvcích zeleně ve veřejném prostoru i jedinečné projekty jako 
„Pamětní stromy Prahy 6“ a „Alej 90“.  
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Hodnocení efektivity nástrojů EVVO 
Donor: zakázka v režimu státní dotace / Technologická agentura ČR 

Hlavní partneři: BEZK, Technická univerzita Liberec 

Částka v roce 2012: 30 tis. Kč 

Internetové stránky: - 

 

Agentura Koniklec v konsorciu s občanským sdružením BEZK zvítězila ve výběrovém řízení na zadání 
veřejné zakázky Hodnocení efektivity nástrojů environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 
(EVVO). Jedná se o projekt výzkumu, vývoje a inovací financovaný Technologickou agenturou ČR. 
Příjemcem výsledků je Ministerstvo životního prostředí ČR. Číslo projektu je TB010MZP056. 

Projekt se skládá z několika klíčových částí: Vytvoření typologie nástrojů EVVO, vytvoření 3 metodik 
pro hodnocení efektivity nástrojů EVVO (pro předškolní a mladší školní věk, starší školní věk a 
středoškoláky a pro dospělé), zpracování analýzy bariér uplatňování efektivity nástrojů pro 
hodnocení efektivity EVVO, zpracování případové studie pro téma udržitelná spotřeba a vytvoření 
závěrečné syntézy – strategického rámce zvyšování efektivity a optimalizace nástrojů EVVO. 

Práce byly zahájeny v listopadu 2012. Agentura Koniklec spolupracuje na shromáždění zdrojů dat,  

analýze a zpracování dat (výsledků průzkumů), provádění průzkumů a zejména na zpracování 
syntetických výstupů, jejich prezentaci, elektronické publikování a zajištění kompletního vykázání 
všech výsledků do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). 

Ekozákon 
Donor: vlastní hospodářská činnost 

Hlavní partneři: - 

Částka v roce 2012: 6 tis. Kč 

Internetové stránky: -  

V roce 2012 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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Zpráva o hospodaření

Výnosy Agentury Koniklec v roce 2012 pochá
z ekonomické činnosti. Podíl ekonomické činnosti a grantů odpovídá neziskovému charakteru 
organizace.  

Výsledovka 

A/ Náklady 

Ukazatel 
I. Spotřebované nákupy celkem 

II. Služby celkem 

III. Osobní náklady celkem 

IV. Daně a poplatky celkem 

V. Ostatní náklady celkem 

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

Celkem 

63%

Struktura výnosů

Ekonomická činnost

19 

e 2012 pocházely jak z dotací na neziskové projekty tak 
onomické činnosti a grantů odpovídá neziskovému charakteru 

tis. Kč
88

434

17

4

15
a rezerv a opravných položek 23

581

37%

uktura výnosů

omická činnost Granty

kty tak 
u charakteru 



B/ Výnosy 

Ukazatel
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

III. Aktivace celkem 

IV. Ostatní výnosy celkem 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 
VI. Přijaté příspěvky celkem 
VII.  Provozní dotace celkem *)

Celkem 

*)  částka včetně časového rozlišení dotací z

Výsledkem hospodaření je účetní zisk 141 tis. Kč.
stability organizace.  
Přílohou výroční zprávy jsou podrobné účetní výkazy

- Rozvaha 

- Výkaz zisku a ztráty 

 

Výroční zprávu zpracovali 2. 6. 2013 Miroslav Lupač a David Kunssberger. 
o hospodaření byla schválena na řádném jednání Rady Agentury Koniklec dne 5. 6. 2013. 

75%

3% 1% 2% 4%

Struktura nákladů

20 

tis. Kč
ží celkem 270
h zásob celkem 0

0

1
ání rezerv a opravných položek 0

0
451
722

zlišení dotací z minulých let 
ní zisk 141 tis. Kč. Tento hospodářský výsledek přispívá ke zlepšení 

drobné účetní výkazy:

013 Miroslav Lupač a David Kunssberger. Zpráva o činnosti a zpráva 
a řádném jednání Rady Agentury Koniklec dne 5. 6. 2013. 

15%

ktura nákladů

Nákupy

Služby

Osobní náklady

Daně a poplatky

Ostatní náklady

Odpisy

řispívá ke zlepšení 

a o činnosti a zpráva 
6. 2013. 



Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2

A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40 1 258 236
I. (012) 2

(013) 3

(014) 4

(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

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

20 760 760
III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21

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
28 0 0

Odesláno dne:                       Razítko:                          Podpis Odpovídá
vedoucího za údaje :

účetní
jednotky :

Telefon:

Dlouhodobý 
finanční 
majetek

Součet ř. 21 až 27

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek

Software

Ocenitelná práva

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek

Součet ř. 10 až 19

130 00

A K T I V A
a

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

IČO Chelčického 12/1130
45768170 Praha 3

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2012
(v celých tis. Kč) Název účetní jednotky

AGENTURA KONIKLEC
občanské sdružení



Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2

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

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 5 8

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí (082) 35 498 517

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36

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

40 702 724

B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84 41 2 510 2 097

I. Materiál na skladě (112) 42

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

51 0 0

II. Odběratelé (311) 52 -4 -7

Směnky k inkasu (312) 53

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54

Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 955 943

Ostatní pohledávky (315) 56 63 163

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 5 0

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) 63 202 202

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

a

Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku

2

Součet ř. 29 až 39

Zásoby

Součet ř. 42 až 50

Pohledávky



Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2

II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67

Jiné pohledávky (378) 68 12 12

Dohadné účty aktivní (388) 69

Opravná položka k pohledávkám (391) 70

71 1 243 1 323

III. Pokladna (211) 72 577 498

Ceniny (213) 73

Bankovní účty (221) 74 690 276

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

Ostatní cenné papíry (256) 77

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78

Peníze na cestě (+/-261) 79

Součet ř. 72 až 79 80 1 267 774

IV. Náklady příštích období (381) 81

Příjmy příštích období (385) 82

Kursové rozdíly aktivní (386) 83

Součet ř. 81 až 83 84 0 0

ÚHRN AKTIV ř. 1+41 85 2 768 2 333
Kontrolní číslo ř. 1 až 83 997 13 880 12 228

a

Pohledávky

3

Součet ř. 52 až 69 minus 70

Krátkodobý 
finanční 
majetek

Jiná aktiva 
celkem



Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

d 3 4
A. Vlastní zdroje   č.90 + 94 86 -69 72
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 5 141
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 92 X X
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 93 -519 -514
Součet ř. 91 až 93 94 -514 -373

B. Cizí zdroje    ř.96 + 104 + 128 + 132 95 2 837 2 261
1. Rezervy (941) 96
2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 97 34 0

Vydané dluhopisy (953) 98
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 34 0

3. Dodavatelé (321) 105 1 179 1 126
Směnky k úhradě (322) 106
Přijaté zálohy (324) 107 246 76
Ostatní závazky (325) 108 116 116
Zaměstnanci (331) 109 17 2
Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 111 -20 -20
Daň z příjmů (341) 112 2 0
Ostatní přímé daně (342) 113 23 10
Daň z přidané hodnoty (343) 114 -9 -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
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 61
Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122
Eskontní úvěry (232) 123
Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124
Vlastní dluhopisy (255) 125
Dohadné účty pasivní (389) 126 799 799
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127
Součet ř.105 až 127 128 2 450 2 161

5. Výdaje příštích období (383) 129 0 0
Výnosy příštích období (384) 130 353 100
Kursové rozdíly pasivní (387) 131
Součet ř. 129 až 131 132 353 100
ÚHRN PASIV ř.86 + 95 133 2 768 2 333

Dlouhodobé 
závazky 

Krátkodobé 
závazky 

Jiná pasiva

P A S I V A 
c

Výsledek 
hospodaření



130 00

občanské sdružení
IČO Chelčického 12/1130

45768170 Praha 3

Zpracováno v souladu s vyhláškou 
č. 504/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2012
(v celých tis. Kč) Název účetní jednotky

AGENTURA KONIKLEC

hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

0 88 0 88

A. NÁKLADY
I. Spot řebované nákupy celkem

130 00

Číslo 
účtu

Název ukazatele
Číslo 
řádku

Činnosti

501 1 42 42

502 2 46 46

503 3 0

504 4 0

0 434 0 434

511 5 16 16

512 6 7 7

II. Služby celkem

Opravy a udržování

Cestovné

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

Prodané zboží

512 6 7 7

513 7 0

518 8 411 411

0 17 0 17

521 9 17 17

524 10 0

525 11 0

527 12 0

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

III. Osobní náklady celkem

527 12 0

528 13 0

0 4 0 4

531 14 2 2

532 15 0

538 16 2 2

0 15 0 15

Daň silniční

Daň z nemovitostí

Ostatní daně a poplatky

V. Ostatní náklady celkem

Zákonné sociální náklady

Ostatní sociální náklady

IV. Daně a poplatky celkem

0 15 0 15

541 17 0

542 18 4 4

543 19 0

544 20 0

545 21 0

546 22 1 1

548 23 0

Odpis nedobytné pohledávky

Úroky 

Kursové ztráty

Dary

Manka a škody

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ostatní pokuty a penále

548 23 0

549 24 10 10
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Manka a škody

Jiné ostatní náklady
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0 23 0 23

551 25 23 23

552 26 0

553 27 0

554 28 0

556 29 0

559 30 0

0 0 0 0

581 31 0

582 32 0

0 0 0 0

595 33 0

0 581 0 581

0 270 0 270

601 1 0

602 2 270 270

604 3 0

0 0 0 0

611 4 0

612 5 0

613 6 0

614 7 0

0 0 0 0

621 8 0

622 9 0

623 10 0

624 11 0

0 1 0 1

641 12 0

642 13 0

643 14 0

644 15 1 1

645 16 0

648 Zúčtování fondů 17 0

649 18 0

Ostatní pokuty a penále
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Platby za odepsané pohledávky

Úroky

Kursovné zisky

Jiné ostatní výnosy

Aktivace materiálu a zboží

Aktivace vnitroorganizačních služeb

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

IV. Ostatní výnosy celkem

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

II. Změna stavu vnitroorganiza čních zásob celkem

Změna stavu zásob nedokončené výroby

Změna stavu zásob polotovarů

Změna stavu zásob výrobků

Změna stavu zvířat

III. Aktivace celkem

B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Tržby za vlastní výrobky

Tržby z prodeje služeb

Tržby za prodané zboží

VII. Poskytnuté p říspěvky celkem

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

Poskytnuté členské příspěvky      

VIII. Daň z příjmů celkem celkem

Dodatečné odvody daně z příjmů

Účtová t řída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku

Prodané cenné papíry a podíly

Prodaný materiál

Tvorba rezerv

Tvorba opravných položek

Číslo 
účtu

Název ukazatele
Číslo 
řádku

Činnosti

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravn ých položek 
celkem
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0 0 0 0

652 19 0

653 20 0

654 21 0

655 22 0

656 23 0

657 24 0

659 25 0

0 0 0 0

681 26 0

682 27 0

684 28 0

0 451 0 451

691 29 451 451

0 722 0 722

0 141 0 141

591 Daň z příjmů 65 0

0 141 0 141

999 0 2 934 0 2 934

Odesláno den:                        Razítko:                                 Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje:

Telefon:

3.6.2013
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Provozní dotace

Účtová t řída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM

Kontrolní číslo

Zúčtování opravných položek

VI. Přijaté p říspěvky celkem

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Přijaté příspěvky (dary)

Přijaté členské příspěvky

VII.  Provozní dotace celkem

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje materiálu

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Zúčtování rezerv

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Číslo 
účtu

Název ukazatele
Číslo 
řádku

Činnosti

V. Tržby z prodeje majetku, zú čtování rezerv a opravných položek 
celkem


