
obecnì prospìšná spoleènost



Profil 

Agentura Koniklec, o. p. s., vznikla 7. ledna 2014 transformací stejnojmenného občanského sdružení 

založeného v roce 1992. Proces transformace na obecně prospěšnou společnosti proběhl podle 

zákona 68/2013 Sb. a byl dovršen zápisem obecně prospěšné společnosti do rejstříku obecně 

prospěšných společností.  

Agentura Koniklec, o. p. s., navazuje na činnost z minulých let a 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 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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Účel společnosti a druh poskytovaných obecně prospěšných služeb  

Účelem společnosti je ochrana lidských práv, péče o životní prostředí, ochrana přírody a výchova, 
vzdělávání a osvěta.  

Pro naplnění tohoto svého účelu poskytuje společnost veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:  

a) Poskytování informací o životním prostředí veřejnosti a uskutečňování odborných projektů 

zaměřených na oblast zpřístupňování těchto informací. 

b) Provádění projektů na ochranu přírody a krajiny. 

c) Provádění projektů zaměřených na ekologickou výchovu dětí a mládeže a projektů 

zaměřených na vzdělávání dospělých, se zvláštním důrazem na veřejnou správu. 

d) Poskytování environmentálního poradenství a asistence občanům v životních situacích 

souvisejících s ochranou životního prostředí. 

e) Provádění projektů zaměřených na podporu forem turistiky šetrných k přírodě a krajině 

s důrazem na projekty geoturistiky a rozvoje geoparků. 

f) Provádění projektů na podporu turistiky v chráněných oblastech, turistiky v přírodních 

oblastech sídelní krajiny a vydávání informačních materiálů pro šetrnou turistiku. 

g) Provádění odborných projektů, zpracování analýz, studií, expertíz a prezentací, které jsou 

základem pro aplikaci principů udržitelného rozvoje v ČR na úrovni státu, krajů, měst a obcí. 

h) Pořádání kurzů, seminářů a konferencí, vzdělávacích akcí a publikační činnost v oblasti 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a udržitelného rozvoje. 

(dle zakládací listiny Agentury Koniklec, o. p. s.) 
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Úvodní slovo 

Vážení přátelé, 

toto je první výroční zpráva Agentury Koniklec, o. p. s. V roce 2014 vznikla naše obecně prospěšná 

společnost na základě ustanovení zvláštního zákona o změně právní formy z občanského sdružení. 

Tento zákon byl přijat v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku. Měli jsme na vybranou 

stát se téměř bez námahy spolkem, nebo absolvovat poměrně náročný proces proměny v obecně 

prospěšnou společnost. Zvolili jsme druhou cestu. Rok 2014 byl prvním rokem v našem „novém 

kabátě“ a my máme možnost se ohlédnout. 

Kromě  formálních změn nás transformace přiměla zamyslet se nad naším posláním a platností našich 

cílů do budoucnosti. Od obecně prospěšných společností se v tomto směru očekává jistá zralost 

a zodpovědnost. Věřte, že jsme si otázku smysluplnosti vlastní existence a našeho počínání v roce 

2014 kladli prakticky neustále. 

Abychom viděli rok 2014 v souvislostech, je třeba doplnit důležitý kontext: Po dvou letech se začala 

vracet národní – tedy hlavně politická – podpora environmentálnímu vzdělávání, výchově, osvětě 

a poradenství, přesněji řečeno respekt k tomuto tématu a dialog s jeho reprezentanty. Roky 2011 – 

2013 přinesly řadě neziskovek, ale i celému oboru ekologické výchovy zkoušku ohněm. Ukázalo se, že 

základ byl pevný a politické změny nebyly tak osudové, jak možná mnozí čekali. 

Odpověď na otázku po smyslu naší práce a našich cílů do budoucnosti nám asi přinesla právě 

osudová výzva navázat správně na minulost. Kromě environmentálního vzdělávání a poradenství to 

byla příprava Národního geoparku Joachima Barranda. V pravou chvíli se k našemu týmu připojili dva 

mladí kolegové s vůlí a odhodláním zdárně pokračovat v našem díle. Také jsme se vyrovnávali se 

změnami v Týmové iniciativě pro místní udržitelný rozvoj, kterou jsme před lety spoluzakládali. Po 

odchodu části týmu v roce 2013 vyvstala otázka smysluplného pokračování. Krize dala vzniknout 

záměru na realizaci velkých projektů v oblasti adaptace na změnu klimatu, k němuž jsme zásadně 

přispěli a který bude jistě začátkem nové etapy naší spolupráce s tradičními i novými partnery. 

Také v oblasti výzkumu a vývoje se nám povedlo nečekaně navázat na minulost: Náš projekt 

environmentálního poradenství Poraďme.se byl přímo založen na závěrech výzkumu, na kterém jsme 

se podíleli. Věděli jsme, že je po 5 letech provozu na čase inovovat Systém environmentální 

asistence, ale až naše účast ve výzkumu nám pomohla najít smysluplný směr, což ocenil i donor 

a projekt ve velmi silné konkurenci uspěl. 

Společnosti, jako je Agentura Koniklec, by měly strategicky směřovat ke splnění svého poslání 

a dosažení okamžiku, kdy jejich existence není zapotřebí. To je dlouhodobý cíl. Na cestě k němu čeká 

řada menších a několik zásadních zlomových míst, kdy je třeba položit si otázku: Můžeme ještě 

proměnit naši zkušenost v něco nového, smysluplného? A můžeme to ještě udělat právě my? Tak 

takovým bodem Agentura Koniklec v roce 2014 procházela a stále prochází. Na odpovědi si budeme 

muset počkat, ale věřte, dělali jsme to nejlepší, co jsme v našem malém týmu dovedli. 

Upřímné díky všem, kdo nám pomáhali, kdo nám věří a kdo si váží naší práce! 

Mirek Lupač, ředitel Agentury Koniklec, o. p. s. 
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 Základní údaje 

Název organizace:  Agentura Koniklec, o. p. s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Registrace: Městský soud v Praze, spisová značka O1322 

Datum vzniku organizace: 7. ledna 2014 (vznik právního předchůdce 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://www.koniklec.cz 

e-mail: info@koniklec.cz   

IČ:  45768170, DIČ: CZ45768170 

Organizace účtuje v soustavě podvojného účetnictví a v roce 2014 nebyla plátcem DPH. 

Bankovní spojení: ČSOB, Olšanská 1a, Praha 3, běžný účet: 571 321 / 0300 (hlavní účet organizace)  
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My v síti 

Agentura Koniklec, o. p. s. je tradičně aktivní na internetu a provozuje také několik vlastních 

projektových stránek, má profily na sociálních sítích a na dalších se podílí. Ty nejvýznamnější jsou 

shrnuty pod následujícími odkazy. 

 

 

Hlavní stránka Agentury Koniklec, o. p. s. 

http://www.koniklec.cz 
 

Barrandien a Geopark Joachima Barranda 

http://www.barrandien.cz/  

In Natura 

http://www.innatura.cz 
 

Facebook In Natura 

https://www.facebook.com/innatura.pruvodce  

Systém environmentální asistence 

http://www.senas.cz 
 

Adaptace sídel na změnu klimatu 

http://www.adaptacesidel.cz 
 

Facebook Adaptace sídel na změnu klimatu 

https://www.facebook.com/climadapt  

Twitter AK 

https://twitter.com/AKoniklec  
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Lidé 

statutární zástupce 

Mirek Lupač (*1971) ředitel Agentury Koniklec, o. p. s., zakladatel 

správní rada (správní orgán) 

David Kunssberger (*1969) předseda správní rady  

Ing. Michal Kulík (*1952) člen správní rady 

Karolína Pondělíčková (* 1995) členka správní rady 

dozorčí rada (kontrolní orgán) 

Václav Bratrych (*1961)  předseda dozorčí rady1  

Jana Stibralová (*1963) členka dozorčí rady 

Mgr. Irena Tichá (*1986) členka dozorčí rady 

stálí projektoví spolupracovníci  

Aleš Horáček programátor, autor a správce webových stránek AK 

Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. projektový manažer 

 

Kromě stálého týmu členů a pracovníků Agentury Koniklec se na její činnosti v roce 2014 podíleli 

pravidelní externí spolupracovníci. Jmenovitě je to RNDr. Irena Jančaříková (geologie, popularizace), 

Kryštof Koucký (mapování, rešerše) a Mgr. Štěpán Rak (paleontologie, popularizace). Ostatní 

spolupracovníci jsou uvedeni v poděkování. 

 

                                                           

 
1
 V červnu 2014 na členství rezignoval a pozice předsedy DR byla po zbytek roku neobsazená. 
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 ZPRÁVA O ČINNOSTI 

 Informace, výchova a vzdělávání, poradenství 

Systém ENvironmentální ASistence  

moderní, efektivní a bezplatné environmentální poradenství pro veřejnost 

Donor: Ministerstvo životního prostředí 

Částka v roce 2014: 200 tis. Kč 

Internetové stránky: www.senas.cz 

Systém SENAS je od roku 2008 jedním z hlavních produktů Agentury Koniklec v oblasti poskytování 

environmentálního poradenství a je také integrální součástí širšího projektu Ekoporadny Praha. Díky 

podpoře MŽP jsme v roce 2014 připravili novou verzi systému založenou na aktuálně dostupných 

moderních nástrojích internetového publikování. Tím byl připraven prostor pro přechod ze systému 

SENAS na platformu Poradme.se, o které je zmínka dále v této kapitole. 

Projekt se skládal ze 6 vzájemně provázaných aktivit. První z nich byla inovace technického řešení 

systému. Webovou aplikaci, která byla vyvinuta dříve pro SENAS, nově nahradí otevřený nástroj 

MediaWiki. Tato inovace byla základem pro výše uvedený přenos obsahu do nového rámce 

komunitně orientované platformy poradme.se.  

V novém prostředí jsme pro poradce/autory vytvořili uživatelské šablony pro pořizování obsahu 

a další prvky obsahu pro publikování multimédií a pro sdílení zkušeností uživatelů s daným tématem, 

s řešením konkrétní situace. 

Kromě technického řešení byla inovována idea projektu – z informačního portálu na komunitně 

orientovaný web postavený na principu nových médií. Byl zvolen nový vhodný název, který lépe 

vystihuje novou ideu komunitně orientovaného poradenského portálu – poradme.se s aliasovaným 

názvem www.poradmese.cz.  

Rozšířili jsme také obsah, přidali nová témata, tematické oblasti a moduly. Zapracovali jsme 

především časté dotazy z let 2009 – 2013, zodpovídané v rámci systému SENAS i dalšími formami 

poradenství v konsorciu Ekoporadny Praha. Přidali jsme více témat v oblasti spotřebitelství, značení 

spotřebičů, novinky v nakládání s odpady a nová pravidla v ochraně dřevin. Díky spolupráci na soutěži 

Zelená informacím jsme doplnili i informační zdroje o životním prostředí měst v ČR. 

Z patnácti publikací vznikl základ knihovny elektronických publikací, použitelné jak samostatně, tak 

jako zdroj dalších informací pro ostatní části portálu. Její doplňkovou funkcí je možnost odeslat 

publikaci do čtečky elektronických knih.  

V roce 2014 jsme rozšířili tým spolupracovníků o 5 nových poradců zejména ze stávajících poraden, 

které z důvodu nedostatku finančních prostředků utlumovaly svoji činnost. Tito poradci pokrývají 
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nejaktuálnější a nejčastěji poptávaná témata – ochranu zvířat, šetrnou spotřebu, problematiku 

odpadů a vybrané novinky z legislativy.  

Po celou dobu byl aktuální obsah dostupný 24 hodin denně on-line. Kromě běžného provozu 

proběhly 3 aktualizace informací o platné legislativě, zpracovali jsme dva samostatné texty k ochraně 

zeleně a potravinové bezpečnosti a byl zpracován a tiskem vydán komplexní poradenský materiál 

o změnách v oblasti značení spotřebičů energetickými štítky (viz též na jiném místě výroční zprávy). 

Pro zlepšení propagace a komunikace uživatelů systému jsme také vytvořili facebookový profil 

a propagovali jej prostřednictvím přátel, spolupracovníků a spolupracujících organizací. Na profilu 

jsou uživatelé facebooku informováni jednak o novinkách v projektu a také o zajímavých tématech 

týkajících se problematiky řešené na portálu SENAS/poradme.se. Na facebookový profil navazuje také 

projektový blog (http://blog.poradmese.cz), kde jsou uživatelé průběžně informováni o novinkách 

projektu.  

Díky podpoře MŽP se podařilo připravit podmínky pro zásadní inovaci využívaného poradenského 

systému a otevřít cestu k jeho novému komunitnímu pojetí. 

Poradme.se  

komunitně orientované distanční environmentální poradenství 

Donor: Finanční mechanismus EHP/Norsko, Fond NNO, zprostředkovatel Nadace Partnerství 

Částka v roce 2014: 770 tis. Kč 

Internetové stránky: - 

V třetím čtvrtletí 2014 jsme uspěli v grantovém schématu Fond NNO Nadace Partnerství a získali 

podporu projektu Poradme.se – komunitně orientované distanční environmentální poradenství. 

Projekt poradme.se vychází ze stávajícího Systému ENvironmentální Asistence (viz výše), z nějž 

přebírá mimo jiné část obsahu. Do publikovaných poradenských materiálů však vnáší důležitý prvek 

legitimizace důvěry, kdy si uživatel může prostřednictvím ostatních uživatelů ověřit správnost toho, 

co se dozvěděl. Toto sdílení důvěry je založeno na principu sociálních sítí. Přípravě projektu 

předcházelo provedení podrobné analýzy prostředí a zajímavé také je, že cíle projektu jsou založeny 

na závěrech vědeckého výzkumu v oblasti chování uživatelů/klientů ekologických poraden (viz část 

„Věda, výzkum, odborná činnost“). 

Z technického hlediska bylo pro nové řešení zvoleno otevřené prostředí MediaWiki, volně a zdarma 

dostupný nástroj ideální pro publikování, správu a aktualizaci obsáhlých souborů informací, které 

mají mezi sebou vnitřně složité vazby. Systém umožňuje tvůrcům efektivní spolupráci na vytváření 

obsahu a jeho snadnou redakci. Uživatelům nabízí přímočaré a snadno pochopitelné ovládání, 

snadnou orientaci v textu, maximální využití hypertextových odkazů a dalších prvků. 

V roce 2014 byly provedeny přípravné fáze projektu, projekt bude řešen do února 2016. V rámci 

projektu se počítá s vybudováním široké komunity poradců, která dále pomůže udržovat vzniklou 

funkční strukturu Ekoporadny Praha. Realizace v prvním období náležejícím do roku 2014 spočívala 

v přípravě technického řešení. 
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Ekoporadna Praha 

Donor: obchodní zakázka 

Hlavní partneři: 01/71 ZO ČSOP „Koniklec“ 

Částka v roce 2014: 15 tis. Kč 

Internetové stránky: www.ekoporadnypraha.cz 

Vydávání materiálů pro veřejnost bylo v roce 2014 jedinou aktivitou realizovanou v rámci projektu 

Ekoporadna Praha. V roce 2014 jsme připravili a vydali publikaci – skládačku „Průvodce světem 

energetických štítků“. Atraktivně provedená skládačka má v rozloženém stavu formát A3 a shrnuje 

kompletní informace o energetických štítcích domácích spotřebičů platné od 1. ledna 2015. Kromě 

ukázek téměř všech aktuálně platných energetických štítků (prostor nezbyl pouze na štítky 

klimatizačních zařízení) jsou ve skládačce shrnuty tipy pro nákup spotřebičů a též praktické rady pro 

úspornější provoz spotřebičů stávajících. 

 

Ekozákon 

Donor: vlastní hospodářská činnost 

Hlavní partneři: - 

Částka v roce 2014: 4 tis. Kč 

Internetové stránky: -  

V roce 2014 jsme vydali poslední aktualizace právního informačního systému Ekozákon. Ekozákon 

obsahoval více než 800 plných textů platných právních předpisů. Vzhledem k nízkému počtu 

abonentů jsme byli nuceni vydávání dalších aktualizací po více než 15 letech v roce 2014 ukončit.  
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 Příroda, šetrná turistika a outdoor 

Rozvoj kandidátského Geoparku Joachima Barranda  

a jeho příprava k přijetí do sítě národních geoparků ČR 

Donor: Ministerstvo životního prostředí 

Částka v roce 2014: 200 tis. Kč 

Internetové stránky: www.barrandien.cz 

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit všestranné zázemí pro systémovou práci v území geoparku a na 

jeho základě dokončit proces jeho přijetí jako národního geoparku. 

Důležitým výsledkem, který byl dosažen hned v úvodu realizace, bylo zajištění komunikace Vědecké 

rady, řešitele projektu a zbytku týmu. Dále došlo k rozšíření týmu o dva nové členy, kteří by se měli 

stát hlavními iniciátory a aktéry budoucích kroků v managementu NGP včetně přípravy založení 

nového právního subjektu (s významnou účastí Agentury Koniklec, o. p. s.).  

V oblasti inventarizace lokalit a vymezení území jsme identifikovali, podrobně popsali a zkontrolovali 

celkem 67 lokalit. Vznikla databáze lokalit dostupná registrovaným uživatelům aplikace nad 

ortofotomapou v prostředí Google Maps, provedli jsme pasportizaci 9 „problematických“ 

lokalit a 11 dalších „středně problematických“ na území hl. m. Prahy. Byl vytvořen GIS projekt 

a veřejně dostupná mapa v ArcGIS online. Z podkladů vznikla tištěná mapa GP A1, 1:60000. 
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V oblasti propagace, komunikace aktérů a komunikace s veřejností je výstupem zejména celodenní 

interaktivní stanoviště na akci „Evropský den chráněných území“, kterého využilo přes 100 aktivních 

návštěvníků. Mezi nimi bylo 6 pedagogů ze škol v regionu, se kterými byla navázána další spolupráce, 

a 39 účastníků absolvovalo komentované trasy. Výstupem je dále prezentace na 2. konferenci 

Národních geoparků v Doksech, aktualizovaná databáze všech obcí GP a aktivní rozesílka informací 

dosavadním i novým starostům a setkání se starosty a zástupci sdružení obcí v Srbsku v prosinci 2014. 

Po celý rok jsme provozovali a pravidelně aktualizovali rozšířené (o mapovou aplikaci a lokality) 

stránky www.barrandien.cz, facebookový profil pro širší (zahraniční) komunikaci a vydali 3 čísla 

elektronického zpravodaje. Návštěvnost stránek www.barandien.cz za rok 2014 byla 4299 

návštěv/3239 uživatelů a 13 232 zobrazení stránek. Poměr nový/vracející se byl 75/25 (zdroj Google 

Analytics). 

Jedním z nejdůležitějších výstupů projektu je nominační dokumentace pro vyhlášení Národního 

geoparku kompletně zpracovaná ve struktuře podle přílohy č. 2 ke směrnici MŽP č. 6/2007. Souběžně 

s nominační dokumentací vznikla Marketingová strategie Geoparku Joachima Barranda v. 1.2, která 

byla důležitým východiskem pro nominační dokumentaci a současně je samostatným dokumentem, 

který bude směrovat další rozvojové aktivity v oblasti šetrné geoturistiky. 

Posílení atraktivity Geoparku J. Barranda pro návštěvníky a obyvatele Prahy 

Donor: Hlavní město Praha 

Částka v roce 2014: 0 Kč (grant vyplacen již v roce 2013) 

Internetové stránky:  

Projekt probíhal od září 2013 do konce roku 2014. Hlavním cílem bylo podpořit šetrný turistický ruch 

v oblasti Kandidátského geoparku Joachima Barranda. Hlavním výsledkem projektu je mapa 

geologicky cenných lokalit v jihozápadní části Prahy. Podobnou mapu jsme vydali již v roce 2010. Na 

rozdíl od původní mapy obsahuje nové dílo také klíčové lokality geoparku a především plné anglické 

překlady textů.  

Pro mapu bylo vybráno 31 zvláště chráněných území a 25 bodových lokalit spadajících do souboru 

klíčových lokalit Geoparku Joachima Barranda. Návštěvami lokalit v terénu jsme shromáždili 

informace o dopravní dostupnosti a přístupových cestách a stavu lokality včetně fotodokumentace. 

Údaje o dostupnosti a „vstřícnosti“ lokalit pro běžné návštěvníky a jejich prezentace jsou oproti 

minulosti novinkou. 

Texty pro mapu byly zpracovány na základě dostupných pramenů odborníky v oblasti geologie 

a paleontologie. Překlad do angličtiny provedl geolog, pracovník GÚ AV ČR Jiří Adamovič. 

Hlavním výstupem projektu je tištěná skládačka/mapa A2 v měřítku 1:33000 v nákladu 5000 ks. 

Kromě mapy obsahuje skládačka texty o Barrandienu v JZ části, texty o geosites, texty o geoparku, 

seznamy jeho bodových geologických lokalit a přehledy dopravní dostupnosti jednotlivých lokalit, vše 

v českém a anglickém jazyce. 

Mapu je možné stáhnou ve formátu PDF a JPG ze stránek www.barrandien.cz. Během vytváření mapy 

jsme také spustili službu na platformě ArcGIS Online, kde budou postupně publikovány důležité 
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mapy/mapové aplikace vznikající v rámci projektů společnosti. Mapa s názvem „Geologicky cenné 

lokality Barrandienu v JZ části Prahy a okolí“ je dostupná na http://bit.ly/1Es726k. 

Mapu obdržela města a obce v zájmovém území, společnosti a spolky pracující pro veřejnost a pro 

děti a mládež, odborné instituce a především informační centra a informační kanceláře pro turisty 

(Praha, Beroun, Karlštejn, Koněprusy). Ve spolupráci se zástupci České centrály cestovního ruchu 

CzechTourism byla umístěna větší část nákladu mapy v hlavních informačních kancelářích – na 

Staroměstském náměstí a na Vinohradské třídě.  

Součástí projektu bylo setkání pro veřejnost v mediálním centru agentury CzechTourism Orbis na 

Vinohradské třídě dne 11. 12. 2014, které bylo koncipováno jako připomenutí desátého výročí vzniku 

prvotní myšlenky vytvoření geoparku v oblasti Barrandienu (mezinárodní konference INHIGEO, 2004). 

Zde byla představena i mapa a především jednotlivé lokality, které v prezentaci podrobně popsal 

a bohatou fotodokumentací doprovodil Štěpán Rak. 

Největším přínosem projektu je zlepšení nabídky kvalitních materiálů pro šetrnou turistiku v oblasti 

mezinárodního geologického významu s důrazem na statut zvláštní ochrany nejcennějších území. 

Výstup projektu významně rozšiřuje cílovou skupinu, které jsou informace o tomto přírodním dědictví 

dostupné. 



14 
 

 

Barrandien (nejen) dětem 

Donor: Středočeský kraj 

Částka v roce 2014: 0 Kč (grant vyplacen již v roce 2013) 

Internetové stránky: http://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.  

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

veřejnosti. Na tyto trasy pak navazovaly ostatní aktivity projektu. 

V rámci projektu bylo rovněž uspořádáno 5 komentovaných exkurzí pro různé cílové skupiny (žáci ZŠ, 

studenti VŠ, veřejnost).  

Díky projektu vznikla řada materiálů na podporu EVVO v území geoparku. Pro každou trasu byl vydán 

miniprůvodce využitelný pro přípravu vlastních exkurzí a vycházek a vytvořeny soubory otázek pro 

přípravu vlastních pracovních listů. Dále vznikl nástroj pro uživatelskou tvorbu vlastních znalostních 

kvízů o území geoparku včetně sady několika desítek přímo využitelných otázek. Jako doplněk vznikla 

jednoduchá elektronická hra pro tablety – pexeso s motivy známých a atraktivních míst geoparku.  

Projekt byl zakončen v květnu 2014 expozicí Informační stánek Geoparku Joachima Barranda 

otevřené u příležitosti akce k Evropskému dni chráněných území. Více než stovce návštěvníků 

informačního stánku byly prezentovány výsledky projektu. Zájemci si mohli vyzkoušet své znalosti 

a na jejich základě vyhrát atraktivní propagační materiály geoparku.  

V závěru roku 2014 byla Středočeským krajem schválena podpora návazných aktivit tohoto projektu. 

Grantová smlouva byla uzavřena v roce 2014 s tím, že návazné aktivity proběhnou v první polovině 

roku 2015.  
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Barrandien všemi smysly 

Donor: Středočeský kraj 

Částka v roce 2014: 0 Kč (grantová smlouva podepsána v závěru roku, grant vyplacen v roce 2015) 

Internetové stránky: www.barrandien.cz/bvs  

Zcela nový projekt byl podpořen Středočeským krajem v závěru roku 2014. Jeho hlavním cílem je 

upevnění vztahu obyvatel Středočeského kraje k přírodě, krajině a místu, rozvoj znalostí o přírodě 

a krajině a pozitivní změna v jednání a chování jednotlivců k přírodě (nejen) Středočeského kraje. 

Projekt cílí také na návštěvníky vybraného území, kterým chceme poutavě vyprávět místní příběhy 

a připravit pro ně nevšední dobrodružství jako alternativu k běžným rodinným výletům na obvyklá 

místa. 

Vše se v tomto projektu bude točit kolem „Putovního sešitu“ – atraktivní publikace obsahující 

poutavou a srozumitelnou formou zpracované informace o území Geoparku Joachima Barranda. Na 

putovní sešit budou navazovat další aktivity projektu – soutěže pro veřejnost, kvízy, fotosoutěže 

a podobné. Aktivity projektu budou realizovány v prvních třech kvartálech roku 2015.  

Barrandien inNatura 

Donor: Revolvingový fond MŽP 

Částka v roce 2014: 375 tis. Kč 

Internetové stránky: www.innatura.cz 

V roce 2014 jsme dokončili významný projekt propojující moderní technologie s aktivitami 

v Geoparku Joachima Barranda. Projekt probíhal od roku 2013. Jeho cílem bylo jednak vytvořit nové 

technické řešení pro mobilní průvodce a pak tento systém naplnit iniciačním obsahem – souborem 

průvodců Geoparkem Joachima Barranda. Sloganem projektu je „Krajina na dosah“ („Countryside in 

Sight“). 

V roce 2013 a 2014 jsme vytipovali a podrobně zmapovali více než tři stovky zájmových bodů z oblasti 

přírody, kultury, historie, architektury i současnosti v území Geoparku Joachima Barranda.  Všechny 

body byly zaměřeny a byla pořízena jejich fotodokumentace a samozřejmě byly zpracovány texty, ve 

kterých jsme se snažili zaměřit na nové úhly pohledu na dosud třeba méně známá místa geoparku. 

Na mapování a obsahu pracovalo téměř deset spolupracovníků, včetně těch, kteří se starali o kvalitu 

textů. 

Celý obsah je k dispozici na webové stránce inNatura.cz. Obsah je možno využívat buď přímo na 

webových stránkách, nebo jej je možné načíst do speciální mobilní aplikace, která promění uživatelův 

mobilní telefon či tablet v osobního průvodce. Na webových stránkách je možné vytvářet i průvodce 

vlastní. Na rozdíl od virtuálních stezek značených grafickými kódy (QR, beetag) je systém inNatura 

nezávislý na internetovém připojení v terénu. Pro načtení průvodců postačí jednorázové připojení. 

Systém pak během výletu upozorňuje na načtená místa a průvodce a umožní zobrazit je v zařízení. 

Při tvorbě obsahu pro území Geoparku Joachima Barranda jsme se zaměřili nejen na dobře známé 

turistické lokality, ale zejména na často neprávem opomíjená a přehlížená místa, která nebývají 

v žádných jiných zdrojích popsána. Průvodce geoparkem tak umožňuje návštěvníkovi při každém 
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výletu objevit něco nového, neznámého – ať je to nenápadný pomníček nebo kaplička, rodný dům 

významné osobnosti, geologický výchoz, téměř nepostřehnutelná jeskyně nebo třeba archeologické 

naleziště.   

Protože je systém inNatura otevřený, může jej kdokoliv využít pro tvorbu vlastního obsahu, ať již se 

jedná o potěšení pro rodinu nebo skautský oddíl, nebo třeba školní projekt či průvodce naučnou 

stezkou. Jako součást projektu byla vydána informační skládačka, která stručně seznamuje s principy 

systému inNatura a je i stručným návodem k jeho použití.  

Během zkušebního provozu se ukázalo, že některé části technického řešení je nutno upravit a 

přepracovat. Obnovený plný provoz systému se očekává v druhé polovině roku 2015. 
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 Věda, výzkum, odborná činnost 

Hodnocení efektivity nástrojů EVVO 

Donor: zakázka v režimu státní dotace / Technologická agentura ČR 

Hlavní partneři: BEZK, Technická univerzita Liberec 

Částka v roce 2014: 28 tis. Kč 

Internetové stránky: - 

Agentura Koniklec v konsorciu s občanským sdružením BEZK úspěšně dokončila realizaci veřejné 

zakázky Hodnocení efektivity nástrojů environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO). Jednalo 

se o projekt výzkumu, vývoje a inovací financovaný Technologickou agenturou ČR. Příjemcem 

výsledků je Ministerstvo životního prostředí ČR. Číslo projektu je TB010MZP056. 

Projekt se skládal 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. 

Klíčové aktivity projektu proběhly již v roce 2013, na počátku roku 2014 byly výsledky finalizovány 

a předány objednateli. Podíl Agentury Koniklec na závěrečných pracích spočíval zejména v přípravě 

strategického rámce pro aplikaci výsledků výzkumu v tvorbě koncepcí a politik MŽP a dalších institucí 

podporujících EVVO, přípravě a provedení závěrečné prezentace výsledků výzkumu, v elektronickém 

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

Výzkum znamenal zásadní přínos pro domácí diskurs v oblasti evaluace nástrojů EVVO, dal vzniknout 

výjimečné odborné publikaci na toto téma a metodikám pro praktickou aplikaci různých typů 

hodnotících nástrojů.  

Odborná redakce publikace Hospodaření s dešťovou vodou 

Donor: Veřejná zakázka 

Hlavní partneři: 01/71 ZO ČSOP Koniklec 

Částka v roce 2014: 0 tis. Kč 

Internetové stránky: - 

V roce 2014 jsme uspěli v soutěži o veřejnou zakázku na odbornou redakci publikace „Hospodaření 

s dešťovou vodou“, kterou připravoval tým odborníků koordinovaný vydavatelem 01/71 ZO ČSOP 

Koniklec. Kniha vznikala jako výsledek projektu „Počítáme s vodou“. Práce na reprezentativní 

publikaci určené zejména veřejné správě probíhaly zejména na konci roku. Jedná se o knihu 

zabývající se udržitelným hospodařením se srážkovými vodami z pohledu urbanistických postupů, 

projektové přípravy a samotné realizace opatření.  
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 Udržitelný rozvoj a Agenda 21 

Adaptace sídel na změnu klimatu 

přípravná fáze projektu pro Finanční mechanismus Islandu, Lichtenštejnska a Norska 

Donor: Finanční mechanismus Islandu, Lichtenštejnska a Norska / MF ČR 

Hlavní partneři: Civitas per populi, o. p. s., Porsenna, o. p. s., Ekocentrum Koniklec, o. p. s.,  

TIMUR, o. p. s., Centrum pro výzkum globální změny, v. v. i. 

Částka v roce 2014: 0 Kč 

Internetové stránky: www.adaptacesidel.cz 

29. ledna 2014 proběhlo ve vzdělávacím a informačním centru FLORET v Průhonicích setkání 

zástupců nestátních neziskových organizací a dalších institucí České republiky a Norska, na kterém byl 

prezentován nový finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru na podporu projektů 

ve vybraných oblastech ochrany životního prostředí.  

Na tomto setkání jsme přišli s námětem připravit a uskutečnit rozsáhlý projekt se zapojením řady 

partnerů zaměřený na adaptaci sídel na změnu klimatu. Adaptace na změnu klimatu je téma 

vyplývající z mezinárodního diskursu v oblasti změny klimatu a v současné době patří mezi hlavní 

priority politiky udržitelného rozvoje Evropské unie. Protože právě adaptace na změnu klimatu patřily 

také mezi priority finančního mechanismu EHP a jelikož jsme již delší dobu pociťovali potřebu v této 

oblasti rozvíjet vlastní činnost, bylo rozhodnutí zapojit se do projektu logické. 

S tématem také souvisí i aktivity Agentury Koniklec v letech 2013 – 2014, kdy se ředitel společnosti 

aktivně účastnil přípravy 6. národního sdělení ČR k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 

a Kjótskému protokolu. V tomto týmu jsme měli na starosti přípravu kapitoly 9 zaměřené na 

environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a spolupracovali jsme na dalších kapitolách, zejména 

souvisejících s vědou a výzkumem. Naší spolupráci na tvorbě 6. NS jsme uzavřeli 8. 4. 2014 úspěšnou 

prezentací a obhajobou námi zpracovaných částí v rámci In Country Review před zástupci 

sekretariátu UNFCCC. 

Dne 3. dubna 2014 se na Vysoké škole regionálního rozvoje (VŠRR) sešla skupina odborníků, která 

diskutovala o problematice dopadů a přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu. 

Konferenci „Adaptace sídel na změnu klimatu“ uspořádaly společně obecně prospěšné společnosti 

TIMUR, Civitas per Populi a Agentura Koniklec, které založily komunikační platformu „Adaptace měst“ 

(více na www.adaptacesidel.cz). Konference byla určena jak zástupcům měst a obcí, tak zájemcům 

o odbornou spolupráci na tématu místních adaptací. Své příspěvky přednesli například náměstek 

primátora Hradce Králové J. Vedlich, zástupce Svazu měst a obcí, ředitel VÚV T.G.M. M. Rieder, člen 

mezinárodního klimatického panelu a expert ČHMÚ L. Metelka a řada dalších. 

Na konferenci byl poprvé oznámen záměr připravit velký projekt zaměřený na místní adaptace pro 

finanční mechanismus Islandu, Norska a Lichtenštejnska. Skupina spolupracujících organizací se 

postupně rozrostla o obecně prospěšnou společnost Porsenna a Ekoncentrum Koniklec a dále se 

zapojilo Centrum pro výzkum globální změny CZECHGLOBE, v. v. i.  
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Projekt vznikal v první polovině roku 2014 a společně jsme připravili celkem 6 hlavních provázaných 

aktivit – workpackages. Jedná se o tvorbu webové aplikace / znalostní báze, přípravu odborného 

obsahu (metodik, postupů, studií), tvorbu případových studií pro konkrétní města, realizaci cyklu 

workshopů a seminářů, podporu propagace a síťování a v neposlední řadě realizaci programů pro 

základní školy a žákovské projekty na téma adaptace na změnu klimatu. 

Projekt byl finalizován a předložen administrátorovi programu – ministerstvu financí. Po 

dramatických peripetiích provázejících podání a hodnocení projektu byla na konci roku 2014 

potvrzena jeho podpora a samotná realizace začala v roce 2015. 
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 Finanční zpráva 

Finanční zpráva se skládá ze zjednodušeného přehledu nákladů a výnosů doplněného přehledem 

přijatých dotací. Tyto základní ekonomické ukazatele jsou doplněny stručným komentářem. Dále 

finanční zpráva obsahuje podrobné účetní výkazy v příloze. 

Struktura nákladů a výnosů 

(v tisících Kč) 

Náklady Celkem 

I. Spotřebované nákupy celkem 117 

II. Služby celkem 791 

III. Osobní náklady celkem 312 

IV. Daně a poplatky celkem 5 

V. Ostatní náklady celkem 63 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 0 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 

VIII. Daň z příjmů celkem  0 

Celkem náklady 1 288 

 

Výnosy Celkem 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 39 

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 

III. Aktivace celkem 0 

IV. Ostatní výnosy celkem 35 

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

VI. Přijaté příspěvky celkem 0 

VII.  Provozní dotace celkem 1 188 

Celkem výnosy 1 262 
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Přehled přijatých dotací 

Projekt Celkový grant Přijato v roce 2014 Donor 

Geopark Joachima Barranda 200 000 Kč 200 000 Kč MŽP 

SENAS 200 000 Kč 200 000 Kč MŽP 

Barrandien (nejen) dětem 2 54 000 Kč 0 Kč Středočeský kraj 

Barrandien všemi smysly 200 000 Kč 0 Kč Středočeský kraj 

Poraďme.se 1 184 035 Kč 769 622 Kč Nadace Partnerství 
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Komentář  

Výnosy Agentury Koniklec v roce 2014 pocházely jak z dotací na neziskové projekty (hlavní činnost), 

tak z ekonomické činnosti (vedlejší činnost). Ostatní výnosy jsou výnosy z časového rozlišení.  

Oproti roku 2013 došlo k významnému poklesu výnosů z ekonomické činnosti. Tento pokles byl 

způsoben výrazným snížením objemu prací pro konsorcium Ekoporadny Praha (pokles na cca. 14 % 

objemu roku 2013) a ukončením výzkumu Hodnocení efektivity nástrojů EVVO bez další návazné 

zakázky (nebyla zadavatelem vypsána). Dále se na snížení výnosů podílelo ukončení vydávání systému 

Ekozákon. Vzhledem k nárůstu počtu aktivit financovaných granty nebylo v roce 2014 nutné tento 

výpadek hospodářské činnosti nahrazovat kvůli udržení stabilního rozpočtu organizace. Kvalifikovaně 

předpokládáme, že v následujícím roce 2015 se výnosy z vlastní činnosti opět zvýší zejména díky 

zapojení do rozsáhlých výzkumných aktivit financovaných z Technické asistence Operačního 

programu životní prostředí. 

Z výše uvedených důvodů činil podíl hlavní činnosti na výnosech v roce 2014 nebývalých 94 %.  

Výsledkem hospodaření za rok 2014 je ztráta ve výši 26 tis. Kč. Výše této ztráty neohrožuje 

ekonomickou stabilitu organizace. 
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Příloha / účetní výkazy 

Účetní jednotka: Agentura Koniklec, o. p. s., Chelčického 12, 130 00 Praha 3 

IČ: 45768170, právní forma: obecně prospěšná společnost 

Účetní období: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 

Zpracováno dne 30. 3. 2015 

 

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     1 233 233 

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 podstatným 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 



24 
 

 

 

 A K T I V A 
Číslo 
řádku 

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

Stav k 
poslednímu dni 

účetního 
období 

a b 1 2 

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 21 21 

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí (082) 35 651 651 

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 55 55 

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému 
majetku (089) 39     

  Součet ř. 29 až 39 40 727 727 

B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84   41 1 555 1 904 

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 
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 A K T I V A 
Číslo 
řádku 

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

Stav k 
poslednímu 
dni účetního 

období 

II. Odběratelé (311) 52 14 14 
Pohledávky 

Směnky k inkasu (312) 53     

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54     

Poskytnuté provozní zálohy 
(314-
ř.50) 55 115 111 

Ostatní pohledávky (315) 56 0 414 

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 0 

Ostatní daně a poplatky (345) 62     

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 479 75 

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

 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 0 0 

Dohadné účty aktivní (388) 69     

Opravná položka k pohledávkám (391) 70     

  Součet ř. 52 až 69 minus 70 71 618 614 

III. Pokladna (211) 72 407 262 
Krátkodobý 

finanční 
majetek 

Ceniny (213) 73     

Bankovní účty (221) 74 530 1 028 

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   80 937 1 290 

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 1 788 2 137 

  Kontrolní číslo ř. 1 až 83 997 10 060 11 456 
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P A S I V A  

Číslo 
řádk

u 

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

Stav k 
poslednímu dni 

účetního 
období 

c d 3 4 

A. Vlastní zdroje   č.90 + 94   86 138 112 

1. Vlastní jmění (901) 87 443 443 

Jmění Fondy (911) 88 2 2 

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

  Součet ř. 87 až 89   90 445 445 
2. Účet výsledku hospodaření (+/-963) 91 X -26 

Výsledek 
hospodaření 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 92 66 X 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 93 -373 -307 

  Součet ř. 91 až 93   94 -307 -333 

B. Cizí zdroje    ř.96 + 104 + 128 + 132   95 1 650 2 025 

1. Rezervy (941) 96     

2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 97     

  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 0 0 

3. Dodavatelé (321) 105 1 022 932 
Krátkodobé 

závazky  
Směnky k úhradě (322) 106     

Přijaté zálohy (324) 107 24 24 

Ostatní závazky (325) 108 0 0 

Zaměstnanci (331) 109 21 70 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110     

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 111 -17 -15 

Daň z příjmů (341) 112 0 0 
Ostatní přímé daně (342) 113 18 29 
Daň z přidané hodnoty (343) 114 -9 0 
Ostatní daně a poplatky (345) 115 1 0 
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116     

Závazky ze vztahu k rozp. org. územ. sam. celků (348) 117     

Závazky z upsaných nespl. cen. papírů a vkladů (367) 118     

Závazky k účastníkům sdružení (368) 119     

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120     

Jiné závazky (379) 121 15 15 

Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122     

Eskontní úvěry (232) 123     

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 124     
Vlastní dluhopisy (255) 125     
Dohadné účty pasivní  (389) 126 50 50 
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127     

  Součet ř.105 až 127   128 1 125 1 105 
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P A S I V A  

Číslo 
řádk

u 

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

Stav k 
poslednímu dni 

účetního 
období 

5. Výdaje příštích období (383) 129 0 0 
Jiná pasiva Výnosy příštích období  (384) 130 525 920 

Kursové rozdíly pasivní (387) 131     
  Součet ř. 129 až 131   132 525 920 

  ÚHRN PASIV ř.86 + 95 133 1 788 2 137 

  Kontrolní číslo (ř.86 až 133)   998 7 152 8 548 
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Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

Číslo 
účtu 

Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

hlavní ekonomická   celkem 

5 6 7 8 

A. NÁKLADY 
I. Spotřebované nákupy celkem 81 36 0 117 

501 Spotřeba materiálu 1 32 34   66 

502 Spotřeba energie 2 49 2   51 

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3       0 

504 Prodané zboží 4       0 

II. Služby celkem 697 94 0 791 

511 Opravy a udržování 5   17   17 

512 Cestovné 6   3   3 

513 Náklady na reprezentaci 7   3   3 

518 Ostatní služby 8 697 71   768 

III. Osobní náklady celkem 228 84 0 312 

521 Mzdové náklady 9 210 83   293 

524 Zákonné sociální pojištění 10 18 1   19 

525 Ostatní sociální pojištění 11       0 

527 Zákonné sociální náklady 12       0 

528 Ostatní sociální náklady 13       0 

IV. Daně a poplatky celkem 0 5 0 5 

531 Daň silniční 14   3   3 

532 Daň z nemovitostí 15       0 

538 Ostatní daně a poplatky 16   2   2 

V. Ostatní náklady celkem 4 59 0 63 

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 4 59   63 
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Číslo 
účtu 

Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

hlavní ekonomická   celkem 

5 6 7 8 

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

551 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 25       0 

552 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 26       0 

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 0 0 0 0 

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 33       0 

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) 1 010 278 0 1 288 

  

B. VÝNOSY 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem   15 24 0 39 

601 Tržby za vlastní výrobky   1       0 

602 Tržby z prodeje služeb   2 15 24   39 

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 
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B. VÝNOSY 

IV. Ostatní výnosy celkem   0 35 0 35 

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   1   1 

645 Kursovné zisky   16       0 

648 Zúčtování fondů     17       0 

649 Jiné ostatní výnosy   18   34   34 

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 0 0 0 

681 
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 26       0 

682 Přijaté příspěvky (dary) 27       0 

684 Přijaté členské příspěvky 28       0 

VII.  Provozní dotace celkem 1 128 60 0 1 188 

691 Provozní dotace 29 1 128 60   1 188 

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 ) 1 143 119 0 1 262 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 133 -159 0 -26 

591 Daň z příjmů   65       0 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 133 -159 0 -26 

Kontrolní číslo 999 5 604 441 0 6 045 

Účetní výkazy schválil: 

Miroslav Lupač, statutární zástupce 
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Stanovisko Dozorčí rady Agentury Koniklec, o. p. s., k výroční zprávě za rok 2014 

Dozorčí rada Agentury Koniklec, o. p. s., (dozorčí rada) bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2014 

sestávající se ze základních údajů o společnosti, jejích orgánech a poslání, ze zprávy o činnosti 

a z finanční zprávy. Zprávu o činnosti bere dozorčí rada na vědomí bez připomínek. Dozorčí rada bere 

na vědomí finanční zprávu s následujícími připomínkami: 

1) Dozorčí rada upozorňuje na povinnost zpracovat přílohu k účetním výkazům a vložit tuto 

přílohu spolu s výroční zprávou do sbírky listin v souladu s ustanovením § 20 a následujících 

posledního platného znění zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. 

2) Dozorčí rada doporučuje v příloze k účetní závěrce vysvětlit důvod, proč výnosy z provozních 

dotací za rok 2014 převyšují náklady na činnosti, které jsou jimi financovány. Dozorčí rada 

byla informována, že tento stav je způsoben specifickou metodikou účtování blokového 

grantu Nadace Partnerství, po jehož ukončení nebudou v úhrnu za celé realizační období 

výnosy z dotací převyšovat náklady na jimi financované činnosti. 

3) Dozorčí rada doporučuje nejpozději od účetního období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 ve výroční 

zprávě, resp. povinné příloze k účetní závěrce vykazovat výsledky hospodaření odděleně za 

hlavní činnost, vedlejší činnost a správu společnosti. 

Za správnost: 

V Praze dne 30. 6. 2015 

Mgr. Irena Tichá, předsedkyně dozorčí rady 
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 Poděkování 

 

01/71 ZO ČSOP Koniklec a Ekocentru Koniklec 

Agentuře Aladin 

Středočeskému kraji 

Magistrátu hlavního města Prahy 

Ministerstvu životního prostředí 

Nadaci OKD 

Občanskému sdružení BEZK 

Technologické agentuře ČR 

a jmenovitě pak: 

Mgr. Jiřímu Adamovičovi, CSc. 

Mgr. Romaně Červinkové 

PhDr. Janu Činčerovi, Ph.D. 

Mgr. Pavlu Činčerovi 

Ing. Vladimíru Glaserovi 

Bc. Anetě Hamzové 

RNDr. Ireně Jančaříkové 

MUDr. Hynku Jebavému 

Ing. Tomáši Kažmierskému 

Mgr. Simoně Kosíkové 

PhDr. Dagmar Koucké 

Mgr. Michaele Koucké 

Marcele Křížové († 2014) 

RNDr. Jiřímu Kvačkovi, Ph.D. 

Zuzaně Kyjovské 

Davidu Leinovi 

Petrovi Martinovskému 

Sašovi Myslíkovi 

RNDr. Miloslavu Novákovi 

Janu Otavovi 

Ing. Martině Páskové, Ph.D. 

Mgr. Štěpánu Rakovi 

Ing. Aleši Rudlovi 

Mgr. Zuzaně Stanzelové 

Janě Stibralové 

Ing. Pavlu Struhovi 

Pavle Ščudlové 

Doc. Ing. arch. Vladimíře Šilhánkové, Ph.D. 

Mgr. Ireně Tiché 

Ing. Janu Tomiškovi 

Ing. Petru Trněnému 

RNDr. Karlu Žákovi, CSc. 

 

 

 

Zpracovali 30. 6. 2015 Miroslav Lupač a David Kunssberger.  

Výroční zprávu za rok 2014 schválila dne 30. 6. správní rada Agentury Koniklec, o. p. s.   

Zpráva je vydávána pouze v elektronické podobě. 


