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Úvodem 

Výroční zpráva Agentury Koniklec, o. s., za rok 2013 je současně také zprávou poslední. Není tomu tak 

proto, že by AK ukončila svoji činnost, nebo tak měla v úmyslu učinit. Novela občanského zákoníku, 

která nabyla účinnosti 1. ledna 2014, však zrušila zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a tím 

také přestala od 1. 1. 2014 existovat právní forma „občanské sdružení“. Téměř po celý rok 2013 jsme 

se připravovali na tuto změnu. První z možností bylo přijmout ji pasivně a stát se tak od 1. 1. 2014 

spolkem podle novely OZ, druhou využít možnosti dané zákonem č. 68/2013 Sb., o změně právní 

formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Vydali jsme se tou druhou cestou a po 

měsících příprav došlo po Novém roce 2014 k zapsání Agentury Koniklec do rejstříku obecně 

prospěšných společností. O důsledcích této změny a dalších podrobnostech píšeme na stránkách 

www.koniklec.cz. 

Změna vyvolaná novelou OZ byla nejen nutná, ale vzhledem k dlouhodobému směřování organizace i 

logická. Naše činnost a projekty ve všech oblastech slouží nikoliv nám samotným, ale především 

veřejnosti a jejím jednotlivým skupinám. Jedná se o obecně prospěšnou službu, a tak se faktický stav 

nakonec sešel s odpovídající právní formou. 

Jakkoliv nás zaměstnávala samotná transformace, pokračovali jsme samozřejmě v běžné činnosti. 

Podařilo se nám získat zastoupení v poradním orgánu pro ekologickou výchovu Středočeského kraje a 

to v době, kdy podpora EVVO na národní úrovni byla snad v nejhorší kondici od roku 1990. K její 

obnově a navrácení patřičné pozornosti jsme snad přispěli i výzkumným projektem Hodnocení 

efektivity nástrojů EVVO, kterým jsme se zabývali po celý rok. Nezapomínali jsme ani na praktickou 

ekologickou výchovu, například v projektu „Barrandien nejen dětem“, zprostředkujícím geologické 

dědictví nejmladší generaci, a v projektu „Významné stromy Prahy“. 

Nedílnou součástí naší činnosti je environmentální poradenství pro veřejnost. V této oblasti se 

snažíme racionálně a kompetentně pomáhat řešit životní situace související s ochranou životního 

prostředí. V roce 2013 jsme byli členy konsorcia pražských ekoporaden a díky podpoře Magistrátu 

hlavního města Prahy jsme mohli provozovat jednak Systém environmentální asistence, a také 

vydávat i užitečné materiály jako například obsáhlého poradce pro ekologická hlediska nákupu 

rekreačních nemovitostí. 

Velkou část naší práce představují projekty související s Geoparkem Joachima Barranda a samotná 

příprava jeho vyhlášení národním geoparkem. V roce 2013 byla ustavena vědecká rada, ve které jsou 

zastoupeni renomovaní odborníci na geologickou historii Barrandienu. Kromě toho v geoparku 

probíhaly velké projekty „Barrandien in Natura“, zaměřený na nové technologie a mobilní průvodce, 

a projekt podpory šetrné turistiky, který jako jeden z mála projektů probíhajících mimo moravské 

kraje uspěl v grantovém řízení Nadace OKD. Jako zástupci geoparku jsme se v roce 2013 zapojili také 

do iniciativy proti průzkumu těžby břidličných plynů v průzkumném území Berounka. 

Závěrem bych ještě rád zmínil, že se v roce 2013 zrodila nová iniciativa směřující k rozvoji adaptací 

sídel na změnu klimatu. Jedná se o osvětu a ověřování možností aplikace nejrůznějších opatření 

v oblasti urbanismu, výstavby, energetiky, tvorby zeleně a vodního režimu v městské krajině. Tomuto 
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tématu bychom se rádi v budoucnu více věnovali a za tím účelem jsme již navázali spolupráci a 

kontakty s obdobně zaměřenými organizacemi. O tom ovšem zase více v příští výroční zprávě. 

Rád bych na úvod výroční zprávy za rok 2013 poděkoval všem kolegům, spolupracovníkům, 

příznivcům a dárcům, kteří nám dali nejen v roce 2013 svoji důvěru. Velice si vážím zejména práce 

zaměstnanců Ministerstva životního prostředí ČR, kteří dokázali i za krajně nepříznivých okolností 

zabránit zániku národní podpory environmentální výchovy. Mé poděkování patří také Středočeskému 

kraji a Magistrátu hlavního města Prahy. Oba tyto kraje se také snažily přes složitou společenskou 

situaci nestátní neziskové organizace podporovat. Ceníme si velice i podpory soukromých subjektů, 

jmenovitě Nadace OKD, a také iniciativy jednotlivců, kteří nám pomáhají často za symbolickou 

odměnu nebo zcela dobrovolně. Jako obvykle na tomto místě vyjadřuji naději a odhodlání tuto 

důvěru ani v budoucnu nezklamat. 

Mirek Lupač, ředitel 
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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 závěru roku 2013 se občanské sdružení transformovalo na 

obecně prospěšnou společnost podle zákona 68/2013 Sb. K faktickému zápisu obecně prospěšné 

společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností došlo 7. ledna 2014.  

Agentura Koniklec, o. s., nabízí environmentální (ekologické) poradenství, zabývá se environmentální 

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 

všestranného rozvoje 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“ za 

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. 

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 1130/12, Praha 3, Žižkov   

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

Telefon: +420 222 769 842 

internet: http://www.koniklec.cz 

e-mail: agentura@koniklec.cz        

IČ:  45768170, DIČ: CZ45768170 

Organizace účtuje v soustavě podvojného účetnictví a v roce 2013 nebyla plátcem DPH. 

Bankovní spojení: ČSOB, Olšanská 1a, Praha 3, běžný účet: 571 321 / 0300  
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Tým Agentury Koniklec, o. s. 

Mirek Lupač * 1971 

zakladatel, člen Rady Agentury Koniklec, o. s., ředitel a statutární zástupce 

Ing. Michal Kulík * 1952  

zakladatel, člen Rady Agentury Koniklec, o. s. 

Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. * 1963 

zakladatel, člen Rady Agentury Koniklec, o. s., kurátor Geoparku Joachima Barranda 

David Kunssberger * 1969 

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

Václav Bratrych  * 1961  

člen Rady Agentury Koniklec, o. s. 

Aleš Horáček * 1976   

programátor, autor a správce hlavních a projektových internetových stránek 

 

Kromě stálého týmu členů a pracovníků Agentury Koniklec se na její činnosti podílejí pravidelní 

spolupracovníci. Jmenovitě je to RNDr. Irena Jančaříková (geologie, popularizace), Kryštof Koucký 

(mapování, rešerše), Karolína Pondělíčková (akce pro veřejnost), Mgr. Štěpán Rak (paleontologie, 

popularizace) a Irena Tichá (odborné činnosti a rešerše). Ostatní spolupracovníci jsou uvedeni 

v poděkování. 

  



6 
 

Zpráva o činnosti 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Agentura Koniklec se v roce 2013 zařadila mezi několik organizací, které byly přizvány k jednacímu 

stolu náměstkem hejtmana Středočeského kraje Markem Semerádem, aby společně vytvořily 

poradní sbor pro oblast EVVO. Aktualizovaná krajská koncepce EVVO vytváří prostor pro podporu 

projektů nestátních neziskových organizací, ale také zavazuje kraj k další metodické i technické 

podpoře. V dubnu 2013 byl ředitel AK jmenován členem tohoto poradního orgánu EVVO 

Středočeského kraje. Díky podpoře Středočeského kraje byl zahájen projekt „Barrandien nejen 

dětem“. 

Agentura Koniklec tradičně spolupracovala v oblasti EVVO s Ministerstvem životního prostředí. Díky 

jeho podpoře bylo možné uskutečnit projekt „Významné stromy Prahy“. Širší spolupráce probíhala 

také s Magistrátem hlavního města Prahy v oblasti environmentálního poradenství, které je dále 

uvedeno jako samostatná kapitola činnosti. 

Barrandien (nejen) dětem (BND) 

Donor: Středočeský kraj 

Částka v roce 2013: 200 tis. Kč 

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

Cílem projektu BND byla environmentální výchova dětí a osvěta dospělých v části Středočeského 

kraje náležící do území kandidátského Geoparku Joachima Barranda. Více o přípravě Geoparku 

Joachima Barranda píšeme v dalších kapitolách výroční zprávy. V projektu Barrandien nejen dětem 

jsme chtěli využít řadu dobře zmapovaných zejména geologických lokalit a připravených stezek pro 

výchovu a výuku a připravit soubor pomůcek a vzorových programů pro tento účel. Projekt byl 

podpořen Středočeským krajem na konci roku 2013, takže do prosince proběhla jen úvodní přípravná 

fáze.  

K naplnění hlavního cíle projektu je využito mimořádně hodnotného území Geoparku Joachima 

Barranda, kde byly naplánovány ekovýchovné činnosti využívající inovativní prvky vhodné jako 

alternativa ke klasickým metodám používaným „v terénu“. 

Projekt se skládal z vytýčení 4 návštěvnických tras pro různé cílové skupiny a jejich zpřístupnění 

veřejnosti. Na připravené trasy navázalo zpracování textů k jednotlivým zastavením na trasách i 

doprovodné informace o trase. Dále měla být pořízena fotografická dokumentace. Podle plánu měly 

být podklady převedeny do struktury vlastní aplikace In Natura (viz též příslušnou kapitolu v této 

výroční zprávě). V didaktické oblasti bylo naplánováno zpracování výukových programů a realizace 5 

programů v terénu. Pro tento účel měla být připravena metodická příručka (pracovní listy). Na závěr 

projektu byla naplánována distribuce nabídky výukových programů.  

Na konci roku 2013 jsme si zajistili odbornou podporu partnerů, informovali média a zahájili projekt. 

Konkrétní výsledky spadají do roku 2014. 
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Významné stromy Prahy 

Donor: Ministerstvo životního prostředí 

Částka v roce 2013: 81 tis. Kč 

Významné stromy jsou dřeviny, které mají zajímavou minulost, vztah k místu, kde rostou, souvisí 

s historickými událostmi nebo se jedná o jedince mimořádného biologického významu. Nemusí 

přitom jít o památné stromy chráněné zákonem. Svůj významný strom může mít každá obec, městská 

část, čtvrť, ale také spolek či sdružení.  

V rámci projektu jsme zmapovali 28 významných stromů a jednu alej. Každý strom byl zaměřen 

souřadnicemi GPS a byla k němu pořízena fotodokumentace a další doplňkové informace jako např. 

rozměry stromu, dopravní dostupnost, význam stromu a podobně. Informace o významných 

stromech byly publikovány na internetu v databázi významných stromů. Vybraných 5 stromů bylo 

označeno pomocí moderních technologií – QR kódů. Dále byl vydán a distribuován metodický 

materiál – skládačka A2 „Významné stromy kolem nás“. Skládačka shrnula všechny podstatné 

informace o významných stromech, způsobu jejich vyhledávání a možnostech jejich označení. 

Skládačka představuje zjednodušenou metodiku vyhledávání a označování významných stromů a 

sklidila velký úspěch. Na jejím základě vzniká myšlenka rozsáhlejší publikace. 

Databáze významných stromů, mapování a označování stromů, soutěže a další formy ekologické 

výchovy související s péčí o stromy budou i nadále v centru naší pozornosti. Projekty související 

s významnými stromy uskutečňujeme ve spolupráci s odborníkem a velkým nadšencem Alešem 

Rudlem, který byl také garantem projektu a provozuje vlastní internetové stránky 

www.prazskestromy.cz, kde je také umístěna databáze a další podrobnosti.   
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Environmentální poradenství 

Systém environmentální asistence SENAS a distanční poradenství 

V roce 2013 byl v provozu distanční poradenský systém SENAS, který byl pro tyto účely již dříve 

„lokalizován” pro pražské uživatele. Obsah systému byl podle možností aktualizován. Distančním 

způsobem bylo zodpovězeno na 250 dotazů klientů poradny.  

Ekoporadny Praha 

Donor: obchodní zakázka 

Hlavní partneři: 01/71 ZO ČSOP „Koniklec“ 

Částka v roce 2013: 105 tis. Kč 

Internetové stránky: www.ekoporadnypraha.cz 

Agentura Koniklec byla v roce 2013 partnerem projektu Ekoporadny 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 donedávna neměla obdoby, byla v roce 2013 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. 

Agentura Koniklec se podílela na průběžném poskytování poradenství občanům, kteří řeší životní 

situace související s ochranou životního prostředí. K tomu sloužil zejména systém SENAS, ale také 

osobní, respektive telefonický a elektronický kontakt s klienty. Dále ekoporadna Agentury Koniklec 

vydávala publikace a články a pořádala odborné akce (viz dále). 
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Publikační činnost poradny 

Vydávání materiálů pro veřejnost s poradenským obsahem je nedílnou součástí činnosti ekoporadny. 

V roce 2013 jsme připravili a vydali publikaci „Kupujeme rekreační objekt – praktický průvodce 

ekologickými a zdravotními riziky starších staveb“. Publikace shrnuje nejčastější rizika těchto objektů, 

která mohou významným způsobem snížit užitnou hodnotu nemovitosti nebo dokonce přímo 

ohrožovat její uživatele. Je probrána (nejen) problematika výskytu azbestu, formaldehydu 

a radonového zamoření. Publikace dále zmiňuje možná rizika z okolí, zabývá se zásobováním vodou a 

likvidací vod odpadních. Závěrečné kapitoly jsou věnovány zvyklostem v okolí, které by měl budoucí 

majitel nemovitosti brát v úvahu. Jako volná příloha obsahuje brožurka „tahák“ s přehledným 

soupisem všech potenciálních rizik. 

Vydali jsme i několik informačních článků. Článek „Pražské ekologické poradny nabízejí poradce on-

line“ seznamuje čtenáře s využitím moderního komunikačního nástroje – poradenského chatu. I další 

článek „Virtuální  naučné  stezky  v Praze“ byl zaměřen na moderní technologie – tentokráte se čtenář 

seznámil s možnostmi, jak může mobilní telefon nahradit informační tabuli naučné stezky. V roce 

2013 jsme se zaměřili na legislativu a článek „Novinky v ochraně dřevin rostoucích mimo les“ shrnul 

významné novinky, které přinesla vyhláška č. 189/2013 Sb.  

Seminář „Významné stromy Prahy“ 

V listopadu 2013 se v  prostorách Magistrátu hlavního města Prahy konal seminář „Významné stromy 

jako objekty veřejného zájmu, inspirace a péče“.  Více než 50 účastníků se seznámilo s principy 

ochrany a péče o významné stromy, jejich vyhledáváním, značením i využitím tematiky významných 

stromů pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Program semináře doplnila obsáhlá 

prezentace způsobu vyhledávání, značení a propagace významných stromů na pozemcích Lesů ČR a 

představení potenciálu nových technologií při prezentaci významných stromů.  
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Hlavní prezentaci „Významné stromy – vyhledávání, možnosti ochrany, příklady“ přednesl náš 

odborný gestor Aleš Rudl, správce a autor webu www.prazskestromy.cz. Problematikou označování 

dřevin  se zabývala prezentace „Systém značení dřevin v Botanické zahradě hlavního města Prahy“ 

přednesená Tomášem Vencálkem z botanické zahrady. Na evidenci a prezentaci stromů se zaměřil 

Petr Horáček, taktéž pracovník botanické zahrady, který účastníky seznámil s označováním a evidencí 

ve vybraných zahradách a parcích. Posluchače velice zaujal výpravný příspěvek Jiřího Stonawského 

z Lesů ČR, který široce informoval o významných stromech na pozemcích ve správě Lesů ČR. David 

Kunssberger z Agentury Koniklec následně představil možnosti označování stromů pomocí moderních 

informačních technologií a v závěrečné prezentaci Lenky Procházkové z Ekocentra Koniklec zazněla 

řada úžasných příkladů využití významných stromů pro ekologickou výchovu. 

Všechny prezentace i podpůrné materiály jsou na adrese www.koniklec.cz/stromy. 

 

 

Seminář k udržitelné spotřebě 

V rámci projektu Ekoporadny Praha pořádala Agentura Koniklec i seminář „Motivace a bariéry 

udržitelné spotřeby zboží a služeb“. Tento seminář, který byl určen spíše odborné veřejnosti a 

zájemcům z řad veřejnosti laické, se uskutečnil v říjnu 2013. Desítka účastníků se seznámila s definicí 

udržitelné spotřeby, motivací k udržitelné spotřebě pro různé socioekonomické skupiny a bariérami, 

které uplatňování udržitelné spotřeby brání.  

Ekozákon 

V roce 2013 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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Příroda, krajina, interpretace přírodních hodnot a šetrná turistika 

Geopark Joachima Barranda 

Do konce roku 2013 jsme původně zamýšleli připravit finální nominační dokumentaci národního 

geoparku. Geopark Joachima Barranda je kandidátským geoparkem od 13 .6. 2012, kdy jeho 

kandidaturu schválila Rada národních geoparků.  

Na počátku roku 2013 byla zahájena nutná užší spolupráce a především komunikace se zástupci 

vědeckých institucí, geology, kteří by měli vytvářet zásadní odborné zázemí projektu. Byl tak položen 

základ vědecké rady geoparku, jejímiž členy se v roce 2013 stali RNDr. Jiří Kvaček, CSc. (Národní 

muzeum), RNDr. Petr Budil, Ph.D. (Česká geologická služba), Doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc., (Ústav 

geologie a paleontologie PřF UK), RNDr. Ladislav Slavík, CSc. (Geologický ústav AV ČR) a RNDr. Karel 

Žák, CSc. (Geologický ústav AV ČR). 

Během roku 2013 se uskutečnily tři schůzky vědecké rady. Pro další pokračování projektu bylo 

nezbytné vyjasnit si představy o postupu, cílech a prostředcích k jejich dosažení.  Byla učiněna 

zásadní dohoda o odložení termínu podání finální dokumentace cca o 2 – 3 roky. Členové vědecké 

rady se dohodli na revizi seznamu klíčových lokalit a na nutnosti dílčích úprav vymezení území. 

V tomto smyslu byla informována Rada národních geoparků. Pokud jde o vědeckou činnost 

v geoparku, byl jeho projekt či území předmětem několika bakalářských či diplomových prací. Vybraní 

autoři prací přinášejí příslib výrazného personálního a odborného posílení zejména v oblasti 

managementu geoparku. 

Na jaře 2013 se Geopark Joachima Barranda přidal k iniciativě STOP HF!, zaměřené proti povolení 

průzkumů těžby tzv. břidlicových plynů metodou hydraulického štěpení (hydraulic fracturing) 

v průzkumném území Berounka. Zástupci geoparku se zúčastnili konference k tomuto tématu, která 

se konala 7. 3. v Berouně.  

Za Geopark Joachima Barranda jsme prezentovali novinky a probíhající projekty na Národní 

konferenci geoparků 25. 4. 2013 v Chodové Plané. Představili jsme v rozsáhlé prezentaci především 

systém mobilních průvodců In Natura, který je popsán dále v této výroční zprávě. Jako hosté jsme se 

také zúčastnili řádného jednání Rady národních geoparků v Broumově, 22. 10. 2013. 

Kromě zásadního posunu v jednání s vědeckou obcí a realizace konkrétních projektů popsaných dále 

jsme v roce 2013 učinili další zásadní krok k vylepšení propagace a komunikace na sociálních sítích. 

Od srpna 2013 je tak v provozu nově graficky upravená a obsahově doplněná stránka 

www.barrandien.cz. Kromě toho vznikla také facebooková stránka Geoparku Joachima Barranda, 

která umožňuje především rychlou komunikaci s příznivci a přáteli a propojování se zahraničními 

geoparky a vyznavači geoturistiky. 
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In Natura 

Donor: Revolvingový fond MŽP 

Částka v roce 2013: 350 tis. Kč  

Internetové stránky: www.innatura.cz 

 

V březnu 2013 byl zahájen projekt Barrandien in Natura, který byl podpořen Revolvingovým fondem 

Ministerstva životního prostředí. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit nástroj pro uživatelskou 

tvorbu elektronických turistických průvodců využitelných na mobilních zařízeních – smartphonech a 

tabletech. Inovativnost elektronických průvodců In Natura spočívá zejména v tom, že pro svoji 

řádnou funkci nevyžadují připojení k internetu. Součástí projektu je i tvorba pilotního obsahu – 

pokrytí území Geoparku Joachima Barranda elektronickými průvodci pro tento systém.  

V první polovině roku byla vytvořena vizuální identita systému včetně loga (logomanuálu). Mottem 

celého projektu In Natura je heslo „krajina na dosah“, v angličtině pak heslo „countryside in sight“. 

V polovině roku 2013 jsme vytipovali na 300 zájmových bodů v území geoparku. V létě pracovníci 

Agentury Koniklec jednotlivá místa navštívili, zaměřili jejich souřadnice a pořídili fotodokumentaci. 

Práce spojené s mapováním mírně zkomplikovaly červnové povodně, ale i přes mírné zdržení se 

podařilo tuto etapu projektu úspěšně provést.  

Souběžně byly zahájeny práce na technickém řešení – mobilní aplikaci a aplikačním webu, který 

umožní uživatelskou tvorbu obsahu. Plánované ukončení projektu je v srpnu 2014. 

 

Jak to funguje v praxi?

1. Uživatel si stáhne aplikaci In Natura do telefonu

2. Aplikace se přes wi-fi připojí k internetu a nabídne seznam průvodců

3. Uživatel si vybere a stáhne požadované průvodce

1. 

2. 

3. 

doma

na výletě
Aplikace podle aktuální 

polohy zobrazuje informace 

o nejbližších zájmových 

bodech.

Není-li GPS signál, funguje 

průvodce jako kniha. 
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Podpora ekologicky šetrné turistiky v Geoparku Joachima Barranda 

Donor: Nadace OKD 

Hlavní partneři: Ekoporadna Beroun 

Částka v roce 2013: 100 tis. Kč 

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

V červnu 2013 byl dokončen projekt „Podpora ekologicky šetrné turistiky v oblasti připravovaného 

Geoparku Joachima Barranda“.  Cílem projektu bylo využít nejrůznější inovace v šetrné turistice, 

které podporují její rozvoj v území připravovaného Geoparku Joachima Barranda.   

V rámci projektu bylo otevřeno 5 tras s cca 50 zájmovými body. Tyto trasy nejsou 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. Trasy jsou 

podrobně publikovány na webových stránkách Geoparku Joachima Barranda. Pro technicky založené 

návštěvníky byly připraveny datové soubory pro nejobvyklejší modely navigačních přístrojů.  Jako 

součást projektu také vznikl základ týmu místních průvodců pro nekomerční průvodcovskou činnost. 

Pro tyto průvodce jsme uspořádali vzdělávací seminář a připravili e-learningový kurs.  

Součástí projektu bylo zapojování veřejnosti. V květnu 2013 byly trasy prezentovány v informačním 

stánku Geoparku Joachima Barranda, který byl k dispozici návštěvníkům akce pořádané Správou 

CHKO Český kras u příležitosti Evropského dne chráněných území. V první polovině roku proběhla 

rovněž fotosoutěž pro veřejnost nazvaná „Krásy krasu“. Sešlo se několik desítek soutěžních snímků, 

z nichž odborná porota složená z členů Klubu berounských fotoriků vybrala 6 nejlepších. Ze 

soutěžních fotografií byl sestaven reprezentační kalendář Krásy krasu 2014, který obdrželi vítězové. 

Publikačním výstupem projektu bylo vydání a distribuce skládačky „Vítejte v  Geoparku Joachima 

Barranda“. Tato skládačka stručně shrnuje obsah všech pěti návštěvnických tras.  

 

Letáček s vyhlášením soutěže, 

skládačka Vítejte v Geoparku 

Joachima Barranda a kurz 

průvodců v Berouně 
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Propagace přírodního dědictví v Geoparku Joachima Barranda 

Donor: Magistrát hlavního města Prahy 

Částka v roce 2013: 100 tis. Kč  

Internetové stránky: www.innatura.cz 

Projekt je zaměřen na části Geoparku Joachima Barranda, které se nachází na území hlavního města 

Prahy, a navazuje na obdobný projekt z minulých let, o jehož výsledky a zejména vzniklou mapu byl 

mezi obyvateli a návštěvníky Prahy velký zájem. 

Rádi bychom nasměrovali pozornost části turistů navštěvujících Prahu na zajímavé lokality pražské 

přírody náležející do území pražské části Geoparku Joachima Barranda. Při tom chceme podporovat 

takové formy turistiky, které jsou šetrné k přírodě a životnímu prostředí, tedy zejména s vazbou na 

využití městské hromadné dopravy. 

Projekt byl zahájen v roce 2013, ale převážná část realizace proběhne v roce 2014. Hlavními výstupy 

bude dvojjazyčný informační materiál s mapou a popisem lokalit ve formátu A2 v nákladu 5000 ks, 

nová mapa na www.barrandien.cz a rozšíření internetových stránek, prezentace o Geoparku 

Joachima Barranda na území hl. m. Prahy, setkání pro veřejnost s přednáškou o pražském 

Barrandienu a dvě tiskové zprávy. 

Vítězná fotografie soutěže Krásy Českého krasu „Údolí Berounky“, autor Tomáš Jeřábek 
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Udržitelný rozvoj 

V oblasti udržitelného rozvoje spolupracuje Agentura Koniklec od roku 2002 s Týmovou iniciativou 

pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Tato spolupráce pokračovala i v roce 2013 například dílčí spoluprací 

při zajišťování celostátní soutěže Zelená informacím. V této soutěži jsou vybírány nejzdařilejší 

prezentace měst o životním prostředí. 

V polovině roku 2013 se ředitel AK stal členem zpracovatelského týmu 6. Národního sdělení k 

Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. Tento dokument je v pětileté periodě předkládán 

sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a shrnuje veškeré informace o 

sledování emisí skleníkových plynů, politice ochrany klimatu, přijatých opatřeních a jejich dopadech. 

Dokument zpracovaný desítkami odborníků předkládá Ministerstvo životního prostředí. 

Díky spolupráci na uvedeném dokumentu a dalším vyjednáváním s partnery vznikla v roce 2013 

myšlenka vytvoření neformální koalice organizací usilujících o podporu adaptace lidských sídel na 

klimatickou změnu. Jedná se o soubor témat a opatření zasahující do oblasti urbanismu, výstavby, 

energetiky, ochrany a tvorby městské zeleně, vodního režimu měst a dalších. Myšlenka byla následně 

převedena do konkrétní formy v roce 2014. 
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Věda, výzkum a odborná činnost 

Hodnocení efektivity nástrojů EVVO 

Donor: zakázka v režimu státní dotace / Technologická agentura ČR 

Hlavní partneři: BEZK, Technická univerzita Liberec 

Částka v roce 2013: 137 tis. Kč 

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. 

Výzkumný projekt se skládal z několika klíčových částí: Vytvoření typologie nástrojů EVVO, vytvoření 

tří 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. 

V roce 2013 proběhla většina zamýšlených činností. Výzkum byl dokončen a prezentován v roce 

2014. Agentura Koniklec se podílela na provádění průzkumů, analýze a zpracování dat a výsledků 

těchto průzkumů a zejména na zpracování syntetických výstupů, jejich prezentaci, elektronické 

publikování a zajištění kompletního vykázání všech výsledků do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). 

Jednou z použitých výzkumných metod byla metoda „ohniskových skupin“, neboli „focus groups“. 

Zástupci cílové skupiny (determinované věkem, povoláním, sociální skupinou apod.) se vyjadřovali 

k otázce šetrné spotřeby (bioproduktů, ekologicky šetrných výrobků a služeb). Diskuse řízená 

výzkumníky vede k tvorbě zakotvené teorie, která popisuje spotřebitelské chování, motivaci a 

bariéry. V rámci výzkumu proběhlo 6 ohniskových skupin. Agentura Koniklec zajišťovala ohniskovou 

skupinu s pracovníky ekologických poraden. 

Během realizace jsme aktivně přispívali ke všem hlavním výsledkům výzkumu, zejména formou 

odborné spolupráce na tvorbě metodik a nástrojů pro ověřování environmentálních znalostí a 

dovedností. Naším hlavním příspěvkem však byl Strategický rámec zvyšování efektivity a optimalizace 

nástrojů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, jehož hlavním zpracovatelem byl ředitel 

AK. Tento materiál vznikl na přelomu roku 2013 a 2014 a jeho smyslem je shrnout výsledky výzkumu 

a další současná východiska pro využití nových poznatků a postupů pro optimalizaci EVVO do podoby 

využitelné v rozhodovací sféře. 
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Poděkování 

01/71 ZO ČSOP Koniklec a Ekocentru Koniklec 

Brontosauřímu ekocentru Zelený klub 

Agentuře Aladin 

Krajskému úřadu Středočeského kraje 

Magistrátu hlavního města Prahy 

Ministerstvu životního prostředí 

Nadaci OKD 

Technologické agentuře ČR 

 

a jmenovitě pak: 

RNDr. Petru Budilovi, Ph.D. 

Mgr. Pavlu Činčerovi 

PhDr. Janu Činčerovi, Ph.D. 

doc. RNDr. Oldřichu Fatkovi, CSc. 

Ing. Vladimíru Glaserovi 

Bc. Anetě Hamzové 

Ing. Mgr. Petru Holému 

Petru Horáčkovi 

RNDr. Ireně Jančaříkové 

MUDr. Hynku Jebavému 

Viktorii Jendekové 

RNDr. Jiřímu Kosovi 

Mgr. Alici Končinské 

PhDr. Dagmar Koucké 

Veronice Kusé 

RNDr. Jiřímu Kvačkovi, Ph.D. 

Zuzaně Kyjovské 

Davidu Leinovi 

 

Petru Martinovskému 

Sašovi Myslíkovi 

RNDr. Miloslavu Novákovi 

Ing. Miroslavě Novotné 

Ing. Martině Páskové, Ph.D. 

Mgr. Michalovi Petrusovi 

Jiřímu Kristiánovi Počtovi 

Lence Procházkové 

Mgr. Štěpánu Rakovi 

Ing. Aleši Rudlovi 

Pavle Ščudlové 

RNDr. Ladislavu Slavíkovi, CSc. 

RNDr. Jiřímu Stonawskému 

Mgr. Ireně Tiché 

Ing. Přibyslavě Tichotové 

Ing. Petru Trněnému 

Bc. Tomáši Vencálkovi 

RNDr. Karlu Žákovi, CSc. 
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Zpráva o hospodaření 

Zpráva o hospodaření je založena na stručném shrnutí výsledovky. Podrobné finanční výkazy (rozvaha 

a výsledovka) jsou v příloze výroční zprávy.  

Výnosy Agentury Koniklec v roce 2013 pocházely jak z dotací na neziskové projekty, tak  

z ekonomické činnosti. Ostatní výnosy jsou výnosy z časového rozlišení a přijatá pojistná plnění. 

Významný nárůst osobních nákladů oproti minulým letům souvisí s realizací projektu Hodnocení 

efektivity nástrojů EVVO, který měl převážně osobní náklady. Podíl ekonomické činnosti a grantů 

odpovídá neziskovému charakteru organizace.   

Výsledek hospodaření 

A/ Náklady 

 

 

Ukazatel tis. Kč 

I. Spotřebované nákupy celkem 133 

II. Služby celkem 869 

III. Osobní náklady celkem 255 

IV. Daně a poplatky celkem 5 

V. Ostatní náklady celkem 25 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek  3 

Celkem 1 290 

10,3%

67,4%

19,8%

0,4%

1,9% 0,2%

Nákupy

Služby

Osobní náklady

Daně a poplatky

Ostatní náklady

Odpisy, opravné položky
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B/ Výnosy 

Ukazatel    tis. Kč 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 338 

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 

III. Aktivace celkem 0 

IV. Ostatní výnosy celkem 261 

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

VI. Přijaté příspěvky celkem   0 

VII.  Provozní dotace celkem *)   757 

Celkem  1 356 

*) 
částka včetně časového rozlišení z minulých let 

 

Výsledkem hospodaření je účetní zisk 66 tis. Kč. Tento hospodářský výsledek odpovídá neziskovému 

charakteru organizace a přispívá ke zlepšení stability organizace.  

Podrobné účetní výkazy, rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou přílohou výroční právy. 

 

Výroční zprávu zpracovali 30. 6. 2014 Miroslav Lupač a David Kunssberger. K datu 31. 12. 2013 přestala 

existovat právní forma „občanské sdružení“. 7. 1. 2014 byla Agentura Koniklec zapsána rejstříkovým soudem 

jako obecně prospěšná společnost a k tomuto datu zanikla práva dosavadního statutárního orgánu Rady 

Agentury Koniklec, o. s. Obsah Výroční zprávy 2013 schválil k publikování Miroslav Lupač, statutární zástupce 

Agentury Koniklec, o. s., do 7. 1. 2014. 

24,9%

19,2%

55,8%

Prodej zboží a služeb

Ostatní výnosy

Dotace



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 1 236 233
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:

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

ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2013
(v celých tis. Kč) Název účetní jednotky

AGENTURA KONIKLEC
občanské sdružení

IČO Chelčického 12/1130
45768170 Praha 3

130 00

A K T I V A
a

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek

Software

Ocenitelná práva

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek

Součet ř. 10 až 19

Dlouhodobý 
finanční 
majetek

Součet ř. 21 až 27



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 8 11

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

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

40 724 727

B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84 41 2,097 1,555

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 -7 14

Směnky k inkasu (312) 53

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54

Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 943 115

Ostatní pohledávky (315) 56 163 0

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 0 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) 63 202 479

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 0

Dohadné účty aktivní (388) 69

Opravná položka k pohledávkám (391) 70

71 1,323 618

III. Pokladna (211) 72 498 407

Ceniny (213) 73

Bankovní účty (221) 74 276 530

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 80 774 937

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 2,333 1,788
Kontrolní číslo ř. 1 až 83 997 12,228 10,060

3

Součet ř. 52 až 69 minus 70

Krátkodobý 
finanční 
majetek

Jiná aktiva 
celkem

a

Pohledávky



Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

d 3 4
A. Vlastní zdroje   č.90 + 94 86 72 138
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) 91 141 66
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 92 X X
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 93 -514 -373
Součet ř. 91 až 93 94 -373 -307

B. Cizí zdroje    ř.96 + 104 + 128 + 132 95 2,261 1,650
1. Rezervy (941) 96
2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 97

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 0 0

3. Dodavatelé (321) 105 1,126 1,022
Směnky k úhradě (322) 106
Přijaté zálohy (324) 107 76 24
Ostatní závazky (325) 108 116 0
Zaměstnanci (331) 109 2 21
Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 111 -20 -17
Daň z příjmů (341) 112 0 0
Ostatní přímé daně (342) 113 10 18
Daň z přidané hodnoty (343) 114 -9 -9
Ostatní daně a poplatky (345) 115 0 1
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 61 15
Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122
Eskontní úvěry (232) 123
Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124
Vlastní dluhopisy (255) 125
Dohadné účty pasivní (389) 126 799 50
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127
Součet ř.105 až 127 128 2,161 1,125

5. Výdaje příštích období (383) 129 0 0
Výnosy příštích období (384) 130 100 525
Kursové rozdíly pasivní (387) 131
Součet ř. 129 až 131 132 100 525
ÚHRN PASIV ř.86 + 95 133 2,333 1,788

Dlouhodobé 
závazky 

Krátkodobé 
závazky 

Jiná pasiva

P A S I V A 
c

Výsledek 
hospodaření



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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2013
(v celých tis. Kč) Název účetní jednotky

AGENTURA KONIKLEC
občanské sdružení

IČO Chelčického 12/1130
45768170 Praha 3

130 00

hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

33 100 0 133

130 00

Číslo 
účtu

Název ukazatele
Číslo 
řádku

Činnosti

A. NÁKLADY
I. Spot řebované nákupy celkem

501 1 11 69 80

502 2 22 31 53

503 3 0

504 4 0

268 601 0 869

511 5 15 15

512 6 1 6 7

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

Prodané zboží

II. Služby celkem

Opravy a udržování

Cestovné512 6 1 6 7

513 7 1 1

518 8 267 579 846

130 125 0 255

521 9 107 123 230

524 10 23 2 25

525 11 0

527 12 0

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

III. Osobní náklady celkem

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady527 12 0

528 13 0

0 5 0 5

531 14 3 3

532 15 0

538 16 2 2

0 25 0 25

Zákonné sociální náklady

Ostatní sociální náklady

IV. Daně a poplatky celkem

Daň silniční

Daň z nemovitostí

Ostatní daně a poplatky

V. Ostatní náklady celkem 0 25 0 25

541 17 0

542 18 0

543 19 0

544 20 0

545 21 0

546 22 0

548 23 0

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ostatní pokuty a penále

Odpis nedobytné pohledávky

Úroky 

Kursové ztráty

Dary

Manka a škody548 23 0

549 24 25 25

1

Manka a škody

Jiné ostatní náklady



hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

0 3 0 3

551 25 3 3

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

431 859 0 1,290

0 338 0 338

601 1 0

602 2 338 338

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

0 261 0 261

641 12 0

642 13 0

643 14 0

644 15 1 1

645 16 0

648 Zúčtování fondů 17 0

649 18 260 260

Číslo 
účtu

Název ukazatele
Číslo 
řádku

Činnosti

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

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

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 )

B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Tržby za vlastní výrobky

Tržby z prodeje služeb

Tržby za prodané zboží

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

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

Ostatní pokuty a penále

2

Platby za odepsané pohledávky

Úroky

Kursovné zisky

Jiné ostatní výnosy



hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

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

757 0 0 757

691 29 757 757

757 599 0 1,356

326 -260 0 66

591 Daň z příjmů 65 0

326 -260 0 66

999 3,752 1,691 0 5,443

Odesláno den:                        Razítko:                                 Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje:

Telefon:

Číslo 
účtu

Název ukazatele
Číslo 
řádku

Činnosti

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

Zúčtování opravných položek

VI. Přijaté p říspěvky celkem

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Přijaté příspěvky (dary)

Přijaté členské příspěvky

VII.  Provozní dotace celkem

Provozní dotace

Účtová t řída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM

Kontrolní číslo

29.6.2014
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