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Výroční zpráva  

 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. Agentura Koniklec se 

po celou dobu své existence orientuje na moderní 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. 

(Zakládací listina Agentury Koniklec, o. p. s.) 
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 Úvodní slovo 

Vážení přátelé, dovolte mi na úvod zprávy shrnout výsledky naší práce za 

uplynulý rok: 

Rok 2015 byl prvním uceleným obdobím činnosti Agentury Koniklec, o. p. s. po 

transformaci na obecně prospěšnou společnost v roce 2014. Změna, původně 

vynucená novelou občanského zákoníku, se velmi osvědčila. Zaměření na 

otevřené a rovnoprávné poskytování služeb veřejnosti pod důkladnou 

vícestupňovou kontrolou daleko lépe odpovídá poslání společnosti, než 

spolkový a členský princip. Naše zkušenost s transformací je zatím velmi dobrá 

a také jsme se díky ní mnoho naučili v souvislosti s plněním zákonných 

povinností.  

Požadavky kladené na společnost zákonem se kombinovaly s dosud nebývale 

přísnými a složitými pravidly některých  grantů, které naše společnost 

obdržela, případně se účastnila projektů jako partner. V jednom roce jsme tak 

museli uvést do organizační a ekonomické praxe řadu nových požadavků na 

správu finančních prostředků, účetní evidenci a vykazování. Pro malou 

společnost, jako je Agentura Koniklec, bylo velmi náročné tento režim správně 

nastavit. Na druhou stranu nedocenitelným přínosem tohoto procesu je 

současný zcela transparentní a účelně organizovaný systém řízení a 

hospodaření organizace. 

Předchozí řádky poskytují dobrou příležitost rovnou navázat zmínkou o těchto 

„velkých“ projektových akcích. Agentura Koniklec jednak po celý rok 

pokračovala v přípravě obsahové i technické základny pro komunitně 

orientované environmentální poradenství „Poradme.se“ a jednak se podílela 

s dalšími pěti partnery na projektu Adaptace sídel na změnu klimatu. V prvním 

případě se velké úsilí nabídnout zajímavou alternativu k stávajícímu 

ekoporadenství zúročilo v roce 2016. Na webu dnes zájemci najdou živý a 

organický systém, ve kterém si každý může najít své téma a svojí komunitu. Ve 

druhém případě jsme pomáhali vytvářet postup nazvaný „Cesta k adaptaci“, 

který bude po ukončení projektu sloužit obcím při přípravě komplexních 

strategií k adaptaci na změnu klimatu. Oba projekty byly (a jsou) financovány 

z Finančního mechanismu EHP/Norsko a jejich řízení je pro naší společnost 

velkou výzvou. 
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Společnost nezahálela v žádném ze svých čtyř pilířů činnosti. V oblasti 

environmentálního vzdělávání se Agentura Koniklec věnovala již tradičně 

významným stromům. Velkou radost jsme měli z převzetí internetové domény 

prazskestezky.cz, kterou bychom rádi oživili novou formou i obsahem, zapojili 

jsme se i do přípravy nového Státního programu EVVO.  

Za zvláštní zmínku stojí spolupráce se Středočeským krajem, která propojuje 

ekologickou výchovu s tématem šetrné turistiky a geoturistiky. Díky této 

spolupráci jsme mohli nabídnout hlavně dětem a rodinám projekty Barrandien 

nejen dětem a Barrandien všemi smysly. Děti a jejich rodiče nebo jiní dospělí 

mohou společně objevovat romantickou divočinu plnou příležitostí 

k poznávání historie země na dohled od hlavního města. Právě zde, ve 

východním Barrandienu, připravujeme vyhlášení Národního geoparku 

Joachima Barranda. 

Také v oblasti vědy a výzkumu společnost velmi posílila svojí pozici budovanou 

již téměř deset let. Byli jsme velice vděční za důvěru, kterou nám dali naši 

partneři, jmenovitě spolek BEZK, Masarykova univerzita a SEVER. Toto 

osvědčené konsorcium se v průběžně obměňovaném složení profiluje v oblasti 

hodnocení programů a středisek EVVO a hledání způsobů jak tímto 

hodnocením dlouhodobě zlepšit její kvalitu. V roce 2015 jsme se účastnili hned 

dvou veřejných zakázek financovaných z prostředků Technické asistence OP ŽP 

a na konci roku jsme opět v konsorciu s partnery zvítězili ve výběrovém řízení 

na další zásadní výzkumný projekt, tentokrát z programu BETA Technologické 

agentury ČR. Po několika letech práce v této oblasti máme oprávněný pocit, že 

její výsledky mohou opravdu pomoci celému oboru environmentálního 

vzdělávání k reflexi a zdokonalení. Tím, jak věřím, přispějeme i k udržení a 

zvýšení kreditu „ekologické výchovy“ u veřejnosti i politiků. 

Úvodní shrnutí bych rád uzavřel poznámkou k ekonomické stabilitě 

společnosti. V roce 2015 se podařilo dosáhnout vyváženého, takřka 

ukázkového poměru financování z vlastní činnosti a financování z dotací.  To je 

klíčové pro zajištění povinného kofinancování všech grantů a také udržení 

potřebného cash flow. Oba tyto parametry jsou také zásadní pro další rozvoj 

společnosti, protože vytvářejí kapacitu pro tvorbu nových projektových 

záměrů. 



6 
 

Velmi dobrý byl i poměr státních a nestátních dotací. Když k tomu ještě 

přidáme vyvážený a optimální hospodářský výsledek, lze konstatovat, že 

společnost vykazovala všechny známky finančního zdraví. Zbývá jen 

podotknout, že velmi dobré hospodaření umožnilo vyrovnat ztrátu minulých 

období a také poslední zbytky historických zásob prodeje knih, a přesto udržet 

kladný hospodářský výsledek. 

Na závěr děkuji všem našim donorům a partnerům a samozřejmě 

zaměstnancům a dlouhodobým spolupracovníkům a dodavatelům. Přestože je 

Agentura Koniklec malá společnost, velmi dobře se zde daří týmová spolupráce 

a vytváření krátkodobých i dlouhodobých partnerství. Stále se objevují noví 

lidé, kteří mají zájem pomáhat a přinášejí s sebou nová témata. Protože naší 

ambicí není institucionální či ekonomický růst, ale otevřenost umožňující 

rychle a chytře zpracovat nové výzvy, dělá mi vývoj v naší společnosti radost. 

V Praze dne 31. 3. 2016 

Mirek Lupač, ředitel obecně prospěšné společnosti Agentura Koniklec 
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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 2015 nebyla plátcem DPH. 

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

organizace)  

 

  



 

 Agentura Koniklec 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.

https://twitter.com/AKoniklec

Barrandien a Geopark Joachima Barranda

http://www.barrandien.cz/

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

Portál komunitního poradenství „poradme.se“

http://www.facebook.com/poradme.se

Adaptace sídel na změnu klimatu

http://www.adaptacesidel.cz

Facebook Adaptace sídel na 

https://www.facebook.com/climadapt

Twitter Adaptace sídel na změn klimatu

https://twitter.com/AdaptaceSidel

 

Jednotlivé internetové stránky jsou dále popsány u souvisejících projektů.
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 Lidé 

statutární zástupce 

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

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) 

Mgr. Irena Tichá (*1986)  předsedkyně dozorčí rady  

PhDr. Dagmar Koucká (*1954) členka dozorčí rady 

Jana Stibralová (*1963) členka dozorčí rady 

stálí projektoví spolupracovníci  

Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. projektový manažer, kurátor Geoparku Joachima Barranda 

Aleš Horáček programátor, autor a administrátor webu 

vybraní externí projektoví spolupracovníci v roce 2015: 

Mgr. Romana Červinková Barrandien všemi smysly 

RNDr. Irena Jančaříková Barrandien všemi smysly, Geopark Joachima Barranda 

Jan Otava Geopark Joachima Barranda 

Ing. Aleš Rudl Významné stromy 

 

Další spolupracovníci jsou uvedeni v poděkování. 
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 Zpráva o činnosti  

 Environmentální informace, výchova, vzdělávání a poradenství 

V roce 2015 jsme pokračovali v dlouhodobém poskytování poradenství jednak přímo 

prostřednictvím portálu SENAS, a pak také spoluprací v rámci neformálního sdružení 

organizací Ekoporadny Praha. Na poskytování poradenství jsme spolupracovali s ostatními 

neziskovými organizacemi, jmenovitě s Civitas per populi, o. p. s., Ekocentrem Koniklec, o. p. 

s. a BEZK, z. s. 

V roce 2015 byl naší vlajkovou lodí v oblasti poradenství projekt Poradme.se. 

Projekt Poradme.se – Komunitně orientované distanční environmentální poradenství   

Donor Realizační období Částka 2015 

Fond pro nestátní neziskové organizace / NAP 1. 9. 2014 – 30. 06. 2016 0 Kč1 

Ministerstvo životního prostředí 01. 01. 2015 – 31. 12. 2016 200.000 Kč 

• Projekt je založený na využití nových médií a sociálních sítí v EP. Vytvořili jsme zcela 

nové www prostředí, portál, s využitím nástrojů WikiMedia Commons pro sdílení 

obsahu, provázání témat a propojení se sociálními sítěmi.  

• Hlavní myšlenkou portálu je „Poradenství v životním prostředí trochu jinak“.   

• Projekt byl podpořen grantem FNNO/NAP (blokový grant Norsko/EHP) a 

kofinancován je ze stejnojmenného projektu podpořeného ve VŘ MŽP na rok 2015. 

Původně byl konec projektu naplánován na únor 2016, realizace bude prodloužena 

nejméně do července 2016. 

• V roce 2015 vzniklo technické řešení a komunita poradců. Vytvářeli jsme obsah na 

základě původního portálu SENAS s doplněním o řadu nových aktuálních témat. Na 

tvorbě portálu spolupracovalo 20 poradců z pražských i mimopražských ekoporaden. 

• Od původního formátu technického asistenta pro životní situace jsme se postupně 

přiblížili představě organického prostoru pro sdílení obsahu žijícího do určité míry 

vlastním životem komunit. Portál nepřináší jen textové informace, ale vhodně 

kombinuje obsah dostupný v tištěné podobě, elektronicky publikované texty a 

multimédia 

• Návštěvnost dosahovala ke konci roku 2015 několik set unikátních uživatelů měsíčně. 

V této fázi ovšem ještě nezačala aktivní propagace a portál nebyl obsahově dokončen. 

Zájem o něj se v následujících obdobích zásadně zvýšil, což popíšeme v příští zprávě. 

                                                 
1 Větší část grantu byla vyplacena v roce 2014, doplatek bude v roce 2016. 
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• Komplementární součástí portálu je facebookový profil na němž se odehrává většina 

neformální komunikace s uživateli. Největší zájem byl o témata spojená s Novou 

zelenou úsporám a týkající se Kotlíkových dotací. Velkému zájmu se těšila i témata 

spojené s šetrnou spotřebou.  

V projektu je organicky propojen portál s obsahem na platformě MediaWiki  

 

a facebooková stránka vytvářející komunitu. 
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Projekt Ekoporadnypraha.cz – poradenské publikace a články pražských poraden  

Objednatel Realizační období Částka 2015 

Ekocentrum Koniklec, o. p. s. 1. 6. 2015 – 31. 12. 2016 0 Kč2 

• Projekt byl podpořen MHPM, AK je subdodavatelem hlavního řešitele. 

• Podíleli jsme se tradičně na projektu pražských ekoporaden, který vede Ekocentrum 

Koniklec, o. p. s. Díky projektu probíhala a probíhá kromě samotných aktivit (akce, 

tiskoviny) alespoň minimální komunikace pražských poraden.  

• Prosazujeme větší propojení a spolupráci, rádi bychom usilovali o společnou podporu 

značky a její umístění na trhu neziskového poradenství v rámci ČR. Pro tento účel 

nabízíme kromě odborné kapacity také online nástroje. Portál poradme.se se v roce 

2016 stane naším významným vkladem pro činnost pražských ekoporaden. 

• V roce 2015 jsme připravili souhrnný článek o legislativě „Co přinesl rok 2015 

v předpisech“. 

• Na přelomu roku 2015/2016 jsme připravili obsah poradenského letáku „Nenápadné 

kroky ke znatelným úsporám“, který bude vydán v roce 2016. Zajímavé na tomto 

výsledku je, že k němu byl připraven komplementární obsah na portálu poradme.se, 

který jsme začali provazovat s ostatními poradenskými aktivitami tak, aby mohl sloužit 

jako efektivní nástroj pro pražské ekoporadny.  

 

 

                                                 
2 Finalizace plnění a platba přecházejí do roku 2016. 
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Zakázka Zajištění služeb environmentálního poradenství pro občany hl. m. Prahy  

Objednatel Realizační období Cena 

BEZK, z. s. 10. 8. 2015 – 30. 11. 2015 35.000 Kč 

• Hlavní město Praha v roce 2015 podpořilo poradenství ještě zakázkou vypsanou Lesy 

hl. m.  Prahy. Jednalo se o podporu přímých poradenských intervencí. Dodavatelem 

byl spolek BEZK, AK byla subdodavatelem zakázky. Kromě poradenské činnosti jsme 

uspořádali mimořádně úspěšný seminář spojený s křtem knihy o pozoruhodných 

stromech Prahy. 

• Vzdělávací akce „Nejzajímavější stromy Prahy“ – přednáška dendrologa ing. Aleše 

Rudla – se uskutečnila dne 10. listopadu 2015 ve vzdělávacím centru  Tereza 

v Haštalské ulici. Dvouhodinového setkání se zúčastnilo 60 osob. Účastníci se 

seznámili s 50 významnými a památnými stromy Prahy, a to nejen s jejich 

přírodovědeckou a biologickou hodnotou, ale také s jejich širším historickým, 

kulturním a společenským kontextem. Na závěr hosté využili možnost individuálního 

poradenství na téma ochrana dřevin.  

Projekt Významné stromy Prahy 12 

Donor Realizační období Částka 2015 

Městská část Praha 12 1. 5. 2015 – 31. 12. 2015 60.000 Kč 

• Projekt založený na dlouhodobé spolupráci s www.prazskestromy.cz dal vzniknout 

pěkné knížce o významných a památných stromech Prahy 12, která je asi první 

publikací systematicky popisující významné a památné stromy na území konkrétní 

městské části. 

• Kniha byla slavnostně pokřtěna 17. 9. 2015 ve Viničním domku v Modřanech za účasti 

zástupců radnice a široké veřejnosti. Křest byl uspořádán spolu s Městskou částí Praha 

12 a již na této velmi vydařené společenské akci kniha sklidila veliký úspěch a 

pochvalné reakce.  

• V neděli 20. 9. 2015 odstartoval turistický pochod Po památných stromech Prahy 12 

s trasami o různých délkách. Pochod byl připraven ve spolupráci s Klubem českých 

turistů.  

• Díky projektu jsme navázali dobrou spolupráci s městskou částí Praha 12 a Klubem 

českých turistů, kterou zúročíme v dalších projektech. 
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Ostatní Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta a poradenství 

• Připravili jsme projekty do výběrového řízení MŽP, hlavního města Prahy a Městské 

části Praha 12 pro rok 2016 (mapy, turistické využití, kódové stezky, pražské naučné 

stezky a EVP v oblasti ochrany pozoruhodných stromů).3  

• Na základě nabídky ZČ HB EVANS jsme ke konci roku 2015 převzali webové stránky a 

projekt www.prazskestezky.cz. Rádi bychom celý koncept přepracovali a nabídli 

aktuální a moderní průvodce po pražských stezkách s možností doplňovat jejich 

obsah o nové technologie. Pro rok 2016 jsme za tímto účelem připravili (úspěšný) 

projekt a předložili Magistrátu Hlavního města Prahy. 

• V roce 2015 jsme se přímo podíleli na dvou zakázkách výzkumu a vývoje v oblasti 

EVVO (TA OPŽP) a nyní, na konci roku, spolupracujeme na přípravě třetí (BETA TA ČR). 

Podrobnosti jsou níže v části věnované výzkumu. 

• Ředitel AK je od roku 2014 členem pracovní skupiny pro přípravu aktualizovaného 

Státního programu EVVOP 2016 a aktivně se účastnil její práce. 

• Ředitel AK byl i v roce 2015 členem poradního sboru náměstka hejtmana 

Středočeského kraje pro EVVO. 

  

                                                 
3 Většina podaných projektových žádostí byla v roce 2016 přijata a schválena k podpoře. 
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 Příroda a šetrná turistika 

Aktuálně se naše činnost v této oblasti týká především dlouhodobého plánu vyhlásit 

kandidátský geopark Joachima Barranda Národním geoparkem. Podle pravidel RNG máme 

čas do roku 2017. Prakticky vše je připraveno, kromě toho hlavního – nositele budoucích 

činností v regionu.  

• V roce 2015 jsme „umístili na trh“ výsledky projektů z roku 2014. Dokončili jsme první 

verzi finální nominační dokumentace, marketingové strategie geoparku, vymezení 

území a mapy geoparku a šířili jsme také dvoujazyčnou mapu pražských lokalit. 

• Činnost v území kandidátského geoparku se v roce 2015 zaměřovala na 

environmentální výchovu a byla podpořena Středočeským krajem v podobě grantu na 

dva volně navazující projekty: 

Barrandien (nejen) dětem II 

Donor Realizační období Částka 2015 

Středočeský kraj 9. 12. 2014 – 31. 5. 2015 54.000 Kč 

Barrandien všemi smysly 

Donor Realizační období Částka 2015 

Středočeský kraj 9. 12. 2014 – 15. 11. 2015 200.000 Kč 

• V první polovině roku jsme dokončili projekt Barrandien (nejen) dětem II a navázali 

projektem Barrandien všemi smysly. Oba projekty jsou (byly) zaměřeny zejména na 

děti, mládež a rodiny.  Po celý rok probíhaly na internetu drobné hry, znalostní kvízy, 

fotokvízy a soutěže. 

• Kromě oblíbených kvízů, questů, pracovních listů pro EV ad. vzniklo prvních 600 

výtisků nádherné knížky – putovního sešitu Cesta do Barrandienu pro malé i velké 

objevitele ve stopách Joachima Barranda. V roce 2016 chystáme velkou kampaň pro 

rodiny. 

• Tradičně jsme otevřeli informační stánek geoparku na příležitostné naučné stezce 

Českým krasem za Hagenem u příležitosti Evropského dne chráněných území. 

• V roce 2015 jsme byli nuceni zahájit zásadní přepracování aplikace pro tvorbu a 

využívání terénních průvodců inNatura obsahující základní soubor průvodců po 

geoparku. Provádíme úpravy aplikace i webových stránek a obnovení plného provozu 

včetně propagace očekáváme v roce 2016. InNatura představuje velký potenciál pro 

podporu šetrné turistiky nejen v Barrandienu. 
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• Na jaře 2015 jsme dokončili první verzi nominační dokumentace k vyhlášení 

národního geoparku a distribuovali česko-anglickou mapu pražských geologicky 

cenných lokalit hlavně prostřednictvím turistických informačních center. 

• Připravili jsme projekt do VŘ MŽP 2016 na vytvoření nového moderního vizuálního 

stylu geoparku, nového webu a nového terénního minimalistického značení 

spojeného se soutěží. 
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 Udržitelný rozvoj a Agenda 21 

V roce 2015 jsme se v této oblasti věnovali výhradně a s velkým úsilím tématu adaptace sídel 

na změnu klimatu. Navázali jsme tak na naší spolupráci na 6. národním sdělení UNFCCC 

včetně in country review v roce 2014 a reagovali na téma, které je v oblasti UR sídel 

výjimečně aktuální. Stáli jsme u vzniku níže uvedeného projektu, který spojil dohromady 6 

neziskovek s různým zaměřením. 

Adaptace sídel na změnu klimatu – praktická řešení a sdílení zkušeností 

Donor Realizační období Částka 2015 

Finanční mechanismus EHP/Norsko 1. 2. 2015 – 30. 9. 2016 228.412 Kč 

• Projekt Adaptace sídel na změnu klimatu byl podpořen v rámci finančního 

mechanismu EHP/Norsko (Finanční mechanismus Islandu, Lichtenštejnska a Norska). 

Zprostředkujícím subjektem je Ministerstvo financí. Hlavním příjemcem je Civitas per 

populi, o. p. s., Hradec Králové a dalšími spolupříjemci kromě nás jsou Ekocentrum 

Koniklec, o. p. s., TIMUR, o. p. s., CVGZ – CzechGLOBE v. v. i. a Porsenna, o. p. s. 

• AK se starala o vše kolem tvorby a správy webu www.adaptacesidel.cz, sociálních sítí, 

multimediálních kanálů a částečně i propagace. Významně jsme se podíleli i na 

odborném obsahu, hlavně tvorbě znalostní báze, metodiky pro místní adaptační 

cyklus (road map) včetně nástroje pro hodnocení dopadů hrozeb a zranitelnosti na 

místní úrovni.  

• Podíleli jsme se na přípravě a realizaci workshopů a velké celostátní konference 3. 12. 

v Praze, která má široký mediální ohlas. Na konferenci jsme prezentovali schéma 

nástroje s názvem „Roadmap Asistent“, který by měl v on-line prostředí pomoci 

sestavit místní adaptační strategii. 

• Ze všech akcí jsme pořizovali multimediální záznamy a zprostředkovávali je 

prostřednictvím internetu zájemcům (včetně on-line videopřenosu konference). 

• Vytvořili jsme a starali se o facebookový profil projektu 

(https://www.facebook.com/climadapt), vytvářeli obsah pro YouTube kanál 

(https://www.youtube.com/channel/UCRYcRO07Hn4KHANe3PbNHhQ) a poskytovali 

twitterové zpravodajství 

• Kromě přímých projektových povinností jsme pomáhali udržovat kontakt s odbornými 

pracovišti Ministerstva životního prostředí a zajišťovali přenos informací o 

problematice adaptace na změnu klimatu z národní úrovně. 
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 Věda, výzkum a odborná činnost 

Díky úspěšné spolupráci si nás opět pro oblast výzkumu v ekologické výchově vybral BEZK a 

doc. Jan Činčera (Masarykova univerzita Brno) jako partnera a spoluřešitele dvou zakázek 

v roce 2015. Obě byly financovány z prostředků Technické asistence OP ŽP a obě směřovaly 

k vyhodnocení dopadů podpory z fondů EU v druhém programovacím období na služby 

EVVO v ČR. Kromě toho ale výzkum přinesl mnoho prakticky použitelných poznatků např. 

v oblasti využívání hodnotících (evaluačních) nástrojů pro programy EVVO. 

Zakázka Evaluace programů EV 

Objednatel Realizační období Částka 2015 

Ministerstvo životního prostředí 2. 3. 2015 – 31. 10. 2015 200.000 Kč4 

• Zakázka s přesným názvem Podpora udržitelnosti projektů podpořených z OPŽP PO7 

byla řešena v konsorciu s BEZK. Hlavním odborným řešitelem byl Jan Činčera a 

hlavním tématem bylo ověření certifikovaných metodik (které jsme společně vytvořili 

v minulých letech) pro hodnocení konkrétních programů EVVO. Zkoumali jsme, jak je 

v praxi skutečně možné měřit jejich dopady na účastníky a tím pomoci programy 

zlepšovat a hledat ty dobré. Zakázka byla dokončena v říjnu. 

Zakázka Srovnávací analýza středisek EV 

Objednatel Realizační období Částka 2015 

Ministerstvo životního prostředí 5. 5. 2015 – 15. 11. 2015 250.000 Kč5 

• Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů 

PO7 na stav EVVO v ČR byla spoluřešena v konsorciu s BEZK a SEVER. Zjišťovali jsme, 

jakou kapacitu mají střediska EVVO, jak jsou nastaveny metody hodnocení jejich 

výkonů, jak snížit byrokracii, která je zatěžuje, jak jsou pokryta různá místa službami 

EVVO, co je důležité pro učitele, kteří hledají ten správný program, a řadu dalších věcí. 

Zakázka byla dokončena v listopadu. 

Zakázka „Environmentální kompetence dětí“ 

• Veřejná zakázka byla vyhlášena na začátku prosince 2015 Technologickou agenturou 

ČR v programu BETA na základě výzkumné potřeby MŽP ČR. V osvědčeném konsorciu 

s BEZK a Masarykovou univerzitou v Brně jsme připravili nabídku řešení projektu. 

Jedná se zatím o největší projekt tohoto zaměření, který předpokládá robustní 

                                                 
4 částka náležející v rámci konsorcia Agentuře Koniklec 
5 dtto 
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kvantitativní výzkum na velkém vzorku ZŠ v ČR a podrobný kvalitativní výzkum 

formou ohniskových skupin. Výstupem řešení je popis současného stavu zajištění a 

forem EV a navazující nástroje pro sebehodnocení (self-evaluation) škol. Nabídka 

v ostré konkurenci zvítězila (v roce 2016) a popis řešení a výsledků bude předmětem 

výroční zprávy za rok 2016.  
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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. Samostatnou přílohu finanční zprávy tvoří účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a 

ztráty a Příloha k účetní závěrce). 

Struktura nákladů a výnosů 

Náklady tis. Kč 

Hlavní čin. Ekon. čin. Celkem 

I. Spotřebované nákupy celkem 88,19 11,02 99,21 

II. Služby celkem 501,59 90,71 592,30 
III. Osobní náklady celkem 677,54 0,00 677,54 
IV. Daně a poplatky celkem 6,53 0,00 6,53 

V. Ostatní náklady celkem 10,25 206,16 216,41 
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek 

12,00 31,61 43,61 

VIII. Daň z příjmů celkem 0,00 0,00 0,00 
Celkem náklady 1 296,09 339,50 1 635,60 

 

Výnosy tis. Kč 

Hlavní čin. Ekon. čin. Celkem 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0,00 494,24 494,24 

IV. Ostatní výnosy celkem 0,00 53,29 53,29 
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek 

0,00 7,70 7,70 

VI. Přijaté příspěvky celkem 0,00 0,00 0,00 

VII.  Provozní dotace celkem 1 107,61 0,00 1 107,61 
Celkem výnosy 1 107,61 555,23 1 662,83 

 

Hospodářský výsledek tis. Kč 

Hlavní čin. Ekon. čin. Celkem 

Před zdaněním -188,49 215,73 27,34 

Po zdanění -188,49 215,73 27,34 
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Přehled přijatých grantů 

Projekt Celkový grant Přijato v roce 2015 Donor 

Poradme.se 1 184 035 0 Nadace Partnerství 

Poradme.se 200 000 200 000 MŽP 
Barrandien (nejen) dětem II 54 000 54 000 Středočeský kraj 
Barrandien všemi smysly 200 000 200 000 Středočeský kraj 

Významné stromy Prahy 12 60 000 60 000 Nadace Partnerství 
Adaptace sídel 626 850 228 412 EHP/Norsko 

 
  

79.24%

20.76%

Podíl hlavní a ekonomické činnosti na výnosech

Hlavní činnost Ekonomická činnost

26.94%

73.06%

Struktura státních a nestátních grantů

Státní granty Nestátní granty
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Komentář  

Výnosy Agentury Koniklec v roce 2015 pocházely jak z dotací na neziskové projekty (hlavní 

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

rozlišení.  

Oproti roku 2015 došlo oproti roku 2014 k významnému nárůstu výnosů z ekonomické 

činnosti. Na tomto nárůstu se podílely dvě zakázky pro MŽP, které jsme zajišťovali 

v konsorciu s BEZK a SEVER. Tento nárůst byl predikován ve výroční zprávě za rok 2014. 

Podíl hlavní činnosti na výnosech organizace činil 79,24 %, což je v plném souladu 

s neziskovým posláním organizace a zároveň zabezpečuje dostatečné zdroje pro nutné 

kofinancování hlavní činnosti. 

Výsledkem hospodaření za rok 2015 je zisk ve výši 27,34 tis. Kč. Tento hospodářský výsledek 

je rovněž plně v souladu s neziskovým charakterem organizace a potvrzuje její finanční 

stabilitu. 

 

Stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě za rok 2015 

Návrh textu výroční zprávy a účetní závěrku projednala dozorčí rada na svém jednání dne 

10. června 2016 a přijala k nim toto stanovisko: 

 

1) Dozorčí rada Agentury Koniklec se seznámila s textem výroční zprávy a nemá 

k němu výhrady. 

2) Dozorčí rada Agentury Koniklec se seznámila s účetní uzávěrkou, oceňuje 

přehledné zpracování a zejména rozdělení činností na vedlejší a hlavní. 

 

V Praze dne 10. 6. 2016  

Za správnost:  Mgr. Irena Strnadová, předsedkyně dozorčí rady 
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Poděkování 
Za podporu, pomoc a spolupráci v roce 2015 děkujeme zejména následujícím organizacím a 
osobám: 
01/71 ZO ČSOP Koniklec  

Ekocentru Koniklec 

Agentuře Aladin 

Středočeskému kraji 

Ministerstvu životního prostředí 

BEZK, z. s. 

Technologické agentuře ČR 

Vědecké radě Geoparku J. Barranda 

Sdružení Tereza 

a jmenovitě pak: 

Dominice Belovičové 

Mgr. Romaně Červinkové 

Doc. PhDr. Janu Činčerovi, Ph.D. 

Mgr. Pavlovi Činčerovi 

Ing. Petrovi Danišovi 

Báže Doležalové 

Soně Doležalové 

Mgr. Adamovi Emmerovi 

Karlu Fousovi 

Mgr. Danovi Hájkovi 

Bc. Anetě Hamzové 

RNDr. Martinovi Hrubešovi 

RNDr. Ireně Jančaříkové 

MUDr. Hynkovi Jebavému 

Ing. Tomáši Kažmierskému 

Haně Klonfarové 

Mgr. Alici Končinské 

Mgr. Simoně Kosíkové 

PhDr. Dagmar Koucké 

Mgr. Janě Kratochvílové 

RNDr. Jiřímu Kulichovi 

RNDr. Jiřímu Kvačkovi, Ph.D. 

Zuzaně Kyjovské 

Davidovi Leinovi 

Petrovi Martinovskému 

Martinovi Machovi 

Milanovi Maruštíkovi 

Veronice Mikulové 

Sašovi Myslíkovi 

Jitce Norkové 

RNDr. Miloslavu Novákovi 

Mgr. Miroslavu Novákovi 

Ing. Martě Ortové 

Janu Otavovi 

Ing. Martině Páskové, Ph.D. 

Mgr. Štěpánovi Rakovi 

Ing. Aleši Rudlovi 

Janě Stibralové 

Ing. Miroslavu Šafaříkovi 

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

Ing. Ivanovi Tataiovi 

Mgr. Ireně Tiché 

Ing. Petrovi Trněnému 

Evě Volkeové 

a dalším 

Zpracovali 31. 5. 2016 Miroslav Lupač a David Kunssberger.  

Výroční zprávu za rok 2015 schválila dne 14. 6. správní rada Agentury Koniklec, o. p. s.   

Zpráva je vydávána pouze v elektronické podobě. 
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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. 2015 – 31. 12. 2015 

Zpracováno dne 30. 3. 2016 

Kompletní účetní výkazy – Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha k účetní závěrce jsou 

samostatnou přílohou této výroční zprávy. 

 



ROZVAHA

45768170

IČ

Výčet položek

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2015

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

.............................................................................................................................................Agentura Koniklec

Praha 3

Chelčického 12/1130

130 00

Česká republika

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Číslo

řádku

Stav k prvnímu

dni účetního obdobíA K T I V A
Stav k poslednímu

dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem 1A. 232 913,00 193 626,00

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2     I. 200 000,00 0,00

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 86. 200 000,00 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10     II. 760 056,00 719 567,00

Stavby 133. 53 666,00 53 666,00

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 144. 651 140,00 610 651,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 177. 55 250,00 55 250,00

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29     IV. -727 143,00 -525 941,00

Oprávky ke stavbám 356. -20 753,00 -23 496,00

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 367. -651 140,00 -447 195,00

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 3910. -55 250,00 -55 250,00

Krátkodobý majetek celkem 41B. 1 920 858,00 2 182 882,00

Pohledávky celkem 52     II. 630 811,00 947 759,00

Odběratelé 531. 14 687,00 14 687,00

Poskytnuté provozní zálohy 564. 111 854,00 102 724,00

Ostatní pohledávky 575. 414 413,00 812 851,00

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 597. 14 857,00 16 747,00

Ostatní daně a poplatky 6311. 0,00 750,00

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 6412. 75 000,00 0,00

Krátkodobý finanční majetek celkem 72     III. 1 290 047,00 1 235 123,00

Pokladna 731. 262 055,00 196 967,00

Účty v bankách 753. 1 027 992,00 1 038 156,00

AKTIVA CELKEM 85 2 153 771,00 2 376 508,00



Číslo

řádku

Stav k prvnímu

dni účetního obdobíP A S I V A
Stav k poslednímu

dni účetního období

Vlastní zdroje celkem 1A. 112 311,00 139 550,00

Jmění celkem 2     I. 444 965,00 444 965,00

Vlastní jmění 31. 443 337,00 443 337,00

Fondy 42. 1 628,00 1 628,00

Výsledek hospodaření celkem 6     II. -332 654,00 -305 415,00

Účet výsledku hospodaření 71. x 27 239,00

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 93. -332 654,00 -332 654,00

Cizí zdroje celkem 10B. 2 041 460,00 2 236 958,00

Dlouhodobé závazky celkem 13     II. 50 000,00 156 100,00

Dlouhodobé bankovní úvěry 141. 0,00 116 100,00

Dohadné účty pasivní 196. 50 000,00 40 000,00

Krátkodobé závazky celkem 21     III. 1 070 544,00 1 126 697,00

Dodavatelé 221. 932 015,00 984 085,00

Přijaté zálohy 243. 24 350,00 24 350,00

Zaměstnanci 265. 69 903,00 70 030,00

Ostatní přímé daně 309. 29 246,00 33 232,00

Ostatní daně a poplatky 3211. 30,00 0,00

Jiné závazky 3817. 15 000,00 15 000,00

Jiná pasiva celkem 45     IV. 920 916,00 954 161,00

Výnosy příštích období 472. 920 916,00 954 161,00

PASIVA CELKEM 49 2 153 771,00 2 376 508,00

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo

záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují

zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech,

přičemž rozdíl stran vstupuje:

a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,

b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné

osoby:

Podpis osoby odpovědné

za sestavení:

Telefon:

Okamžik sestavení:

29.03.2015 29.03.2015..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Číslo

řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost

Stav k rozvahovému dni

Celkem

Spotřebované nákupy celkem 2     I. 11 017,0088 188,00 99 205,00

Spotřeba materiálu 31. 1 144,0070 688,00 71 832,00

Spotřeba energie 42. 9 873,0017 500,00 27 373,00

Služby celkem 7     II. 90 713,00501 589,00 592 302,00

Opravy a udržování 85. x5 588,00 5 588,00

Cestovné 96. x2 766,00 2 766,00

Náklady na reprezentaci 107. x1 512,00 1 512,00

Ostatní služby 118. 90 713,00491 723,00 582 436,00

Osobní náklady celkem 12     III. 0,00677 536,00 677 536,00

Mzdové náklady 139. x620 416,00 620 416,00

Zákonné sociální pojištění 1410. x57 120,00 57 120,00

Daně a poplatky celkem 18     IV. 0,006 530,00 6 530,00

Daň silniční 1914. x3 000,00 3 000,00

Ostatní daně a poplatky 2116. x3 530,00 3 530,00

Ostatní náklady celkem 22     V. 206 157,0010 254,00 216 411,00

Dary 2822. 4 000,000,00 4 000,00

Jiné ostatní náklady 3024. 202 157,0010 254,00 212 411,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31     VI. 31 611,0011 996,00 43 607,00

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3225. 31 611,0011 996,00 43 607,00

Náklady celkem 43 339 498,001 296 093,00 1 635 591,00



Číslo

řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost

Stav k rozvahovému dni

Celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45     I. 494 240,000,00 494 240,00

Tržby z prodeje služeb 472. 494 240,000,00 494 240,00

Ostatní výnosy celkem 59     IV. 53 285,000,00 53 285,00

Úroky 6315. 485,000,00 485,00

Jiné ostatní výnosy 6618. 52 800,000,00 52 800,00

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 67     V. 7 700,000,00 7 700,00

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6819. 7 700,000,00 7 700,00

Provozní dotace celkem 79     VII. 0,001 107 605,00 1 107 605,00

Provozní dotace 8029. x1 107 605,00 1 107 605,00

Výnosy celkem 81 555 225,001 107 605,00 1 662 830,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 82C. 215 727,00-188 488,00 27 239,00

Výsledek hospodaření po zdanění 84D. 215 727,00-188 488,00 27 239,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné

osoby:

Podpis osoby odpovědné

za sestavení:

Telefon:

Okamžik sestavení:

29.03.2015 29.03.2015..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY 

Agentura Koniklec, o.p.s. (dále jen “Společnost”) je právnická osoba, která vznikla dne 7.1.2014 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. Společnost sídlí v Praze 3, Chelčického 12. 

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. 

Statutárním zástupcem je Miroslav Lupač, který je zároveň ředitelem. 

Společnost k 31.12.2015, resp.k 31.12.2014 měla jednoho zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti, a pak 

řadu externích spolupracovníků na dohodu o provedení práce. 

 

 

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a podle postupů účtování pro 

účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.  

 

3. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ 

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2015, resp.2014, jsou 

následující:  

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s 

pořízením související. 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč se nevykazuje v rozvaze a účtuje se 

jednorázově do nákladů.  

Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku jsou počítány ve stejné výši jako daňové odpisy. 
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b) Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na 

dopravu, clo a další náklady s pořízením související.  

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy 

a údržba se účtují do nákladů. 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 5 tis. do 40 tis. Kč) se nevykazuje v rozvaze, účtuje se jednorázově do 

nákladů a eviduje se v operativní evidenci. 

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou počítány ve stejné výši jako daňové odpisy. 

 

c) Pohledávky 

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných 

položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.  

 

d) Vlastní jmění 

Vlastní jmění obsahuje hodnotu vlastních zdrojů majetku účetní jednotky..  

 

e) Účtování nákladů a výnosů 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Výjimku tvoří 

výnosy související s dotacemi, kde je jejich tvorba dána pravidly vyúčtování. 

 

f) Daň z příjmů 

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého 

o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních 

rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). 
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

 

POŘIZOVACÍ CENA 

 
Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Vyřazení Převody 

Konečný 

zůstatek 

Software - - - - - 

Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek 200 - - 200 - - 

Celkem 30. 9. 2015  200 - - 200 - - 

Celkem 30. 9. 2014  200 - - - 200 

 

 

OPRÁVKY 

 
Počáteční 

zůstatek 
Odpisy 

Prodeje, 

likvidace 

Konečný 

zůstatek 
 

Účetní 

hodnota 

Software - - - -  - 

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek - - - -  - 

Celkem 30. 9. 2015  - - - -  - 

Celkem 30. 9. 2014  - - - -  200 

 

V průběhu roku 2015 byl vyřazen nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek z důvodu jeho další  

nevyužitelnosti. 
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b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

 

POŘIZOVACÍ CENA 

 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Stavby 54 - - - 54 

Samostatné movité věci 651 - 244 204 611 

Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 55 - - - 55 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek - 204 - - 204 - 

Celkem 30. 9. 2015  760 204 244 - 720 

Celkem 30. 9. 2014  760 - - - 760 

 

 

OPRÁVKY 

 
Počáteční 

zůstatek 
Odpisy 

Prodeje, 

likvidace 
Vyřazení 

Konečný 

zůstatek 
 

Účetní 

hodnota 

Stavby -21 - 3 - - - 24  30 

Stroje, přístroje a zařízení -651 - 40 244 - - 447  164 

Inventář -55 - - - -55  - 

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek - - - - -   

Celkem 30. 9. 2015 -727 - 43 244 - - 526  194 

Celkem 30. 9. 2014 -724 -3 - - -727  36 

 

 

5. POHLEDÁVKY 

K 31.12.2015 a 31.12.2014 byly evidovány pohledávky ve výši 948, resp.630 tis. Kč.  

 

6. ZÁVAZKY 

K 31.12.2015 a 31.12.2014 byly evidovány závazky ve výši 1 126, resp. 1 071 tis. Kč. 
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7. DOHADNÉ ÚČTY 

Významnou část dohadných účtů zahrnují výnosy příštích období, které obsahují časově rozlišené dotace. 

K 31.12.2015 a 31.12.2014 byly evidovány ve výši 954, resp. 920 tis. Kč. 

8. VÝNOSY 

Struktura výnosů Společnosti byla následující. 

HLAVNÍ ČINNOST 
2015 

v tis. Kč 

2014 

v tis. Kč 

Tržby z prodeje služeb - 15 

Provozní dotace státní 514 865 

Provozní dotace nestátní 594 263 

Ostatní provozní výnosy - - 

Celkem 1 107 1 143 

 

HOSPODÁŘSKÁ A SPRÁVNÍ ČINNOST 
2015 

v tis. Kč 
2014 

v tis. Kč 

Tržby z prodeje služeb 494 24 

Provozní dotace státní - 60 

Provozní dotace nestátní - - 

Ostatní provozní výnosy 61 35 

Celkem 555 119 

 

Celková výše obdržených státních dotací v roce 2015, resp. v roce 2014 byla 514, resp. 925 tis. Kč a celková 

výše obdržených nestátních dotací v roce 2015, resp. v roce 2014 byla 594, resp. 263 tis. Kč 

9. DAŇ Z PŘÍJMŮ 

 
2014 

v tis. Kč 

2014 

v tis. Kč 

Zisk před zdaněním 27 -26 

Náklady neuznávané dle §24 a §25 204 2 

Náklady související s hlavní činnosti 1 296 545 

Vyloučené výnosy dle §18a - 1 107 -465 

Dílčí základ daně 420 56 

Snížení základu daně o daňovou ztrátu - 222 - 

Snížení základu daně dle §20, odst.7 - 198 -56 

Základ daně 0 0 

Sazba daně z příjmu 19% 19% 

Daň 0 0 
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10. OSOBNÍ NÁKLADY 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 

 2015 2014 

Průměrný počet zaměstnanců 1 1 

Mzdy 620 293 

Sociální zabezpečení 57 19 

Osobní náklady celkem 677 312 

 

 

Položka mzdy obsahuje také náklady vynaložené externím spolupracovníkům formou dohody 

o provedení práce, které v roce 2015 a 2014 činily 452 tis. Kč a 237 tis. Kč. 

 

 

 

 

Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu 

účetní jednotky: 

Osoba odpovědná za 

účetnictví  (jméno, 

podpis): 

Osoba odpovědná 

za účetní závěrku (jméno, 

podpis): 

29.3.2016  Miroslav Lupač David Kunssberger  Alexander Myslík 

 

 


