obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Výroční zpráva za rok 2016
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,
v roce 2016 jsme pracovali na několika velkých projektech současně. Projekt komunitního
environmentálního poradenství Poraďme.se byl podpořen z Fondu pro nestátní neziskové
organizace / Nadace Partnerství. Projekt Významné stromy – téma pro zapojování veřejnosti
do ochrany životního prostředí uspěl v Programu švýcarsko-české spolupráce / Fondu
environmentální odbornosti. V roli partnerů jsme se podíleli na dokončení projektu Adaptace
sídel na změnu klimatu – praktická řešení a sdílení zkušenost, podpořeného z Finančního
mechanismu Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Čtvrtým zásadním projektem bylo
pokračování dlouhodobého programu pro širokou veřejnost v Geoparku Joachima Barranda
s názvem Barrandien všemi smysly. Ten financoval Středočeský kraj. Do pětice jsme byli
součástí výzkumného týmu zkoumajícího Environmentální kompetence dětí na ZŠ a víceletých
gymnáziích. Tento rozsáhlý výzkum financovala Technologická agentura ČR.
K těmto velkým projektům je třeba připočítat další, rozsahem o něco menší aktivity,
podpořené Ministerstvem životního prostředí, Hlavním městem Prahou a Městskou částí
Praha 12, které doplňovaly a rozšiřovaly témata výše zmíněných projektů.
Takový souběh rozsáhlých činností s různým zaměřením byl pro naší poměrně malou
organizaci náročnou zkouškou. Abychom vše se ctí zvládli, museli jsme během roku zapojit na
30 zaměstnanců, resp. externích spolupracovníků a mobilizovat všechny lidské zdroje. Určitě
se nám i přes upřímnou snahu vše nepovedlo na 100 %. Snažili jsme se však neslevit z našich
požadavků na kvalitu výsledků, i když jsme k tomu byli občas okolnostmi nuceni. Stále
věříme, že je třeba nejen dělat správné věci, ale musíme je také dělat správným způsobem.
Výsledky naší práce za rok 2016 jsou velmi pestré. Ostatně, o nich se dočtete v textu zprávy.
Vystupovali jsme v řadě rolí: byli jsme správci a moderátoři webů, organizátoři soutěží,
konzultanti, programátoři, autoři, redaktoři i vydavatelé, průvodci a poradci i výzkumníci.
Pracovali jsme naplno ve všech 4 hlavních oblastech naší činnosti a zapojili jsme vás, všechny
myslitelné skupiny veřejnosti a lidi nejrůznějších zájmů a potřeb. Vy jste se s námi radili, psali
příspěvky, sbírali jste zkameněliny nebo razítka do sešitů, fotografovali, pátrali a mapovali,
dodávali data pro výzkum, vzdělávali se… A nás těšil váš zájem a spokojenost.
Závěrem zmíním Geopark Joachima Barranda. Už deset let propagujeme a podporujeme
myšlenku vzniku národního geoparku. Přes množství odvedené práce na podporu šetrné
(geo)turistiky a udržitelného rozvoje území, se nám nedařilo pokročit k jeho vyhlášení. Díky
memorandu, které jsme uzavřeli roce 2016 se Společností Národního muzea, by se snad měl
geopark vysněnému cíli přiblížit v roce 2017.
Ze srdce vám všem děkuji za vaší důvěru, podporu, pomoc a velkorysost.
Mirek Lupač, ředitel společnosti
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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: +420 775 732 193
internet: http://www.koniklec.cz
e-mail: info@koniklec.cz
IČ: 45768170, DIČ: CZ45768170
Organizace účtuje v soustavě podvojného účetnictví a v roce 2016 nebyla plátcem DPH.
Bankovní spojení: ČSOB, Olšanská 1a, Praha 3, běžný účet: 571 321 / 0300 (hlavní účet
organizace)
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Agentura Koniklec na internetu
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
Twitter AK
https://twitter.com/AKoniklec
Faceboook AK
https://www.facebook.com/agenturakoniklec
Barrandien a Geopark Joachima Barranda
http://www.barrandien.cz/
In Natura
http://www.innatura.cz
Facebook In Natura
https://www.facebook.com/innatura.pruvodce
Portál komunitního poradenství „poradme.se“
http://www.poradme.se
Facebook Poradme.se
http://www.facebook.com/poradme.se
Adaptace sídel na změnu klimatu
http://www.adaptacesidel.cz
Facebook Adaptace sídel na změnu klimatu
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 Strnadová (*1986)

předsedkyně dozorčí rady

PhDr. Dagmar Koucká (*1954)

členka dozorčí rady

Jana Stibralová (*1963)

členka dozorčí rady

stálí spolupracovníci v roce 2016
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.

projektový manažer, kurátor Geoparku Joachima Barranda

Aleš Horáček

programátor, autor a administrátor webu

vybraní externí projektoví spolupracovníci v roce 2016:
Mgr. Romana Červinková

Barrandien všemi smysly

Pavel Cajthaml

Barrandien všemi smysly

Mgr. Hana Klonfarová

Pražské stezky

Mgr. Lukáš Laibl

Geopark Joachima Barranda

Ing. Aleš Rudl

Významné stromy

Další spolupracovníci jsou uvedeni v poděkování.
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Zpráva o činnosti
Environmentální výchova, vzdělávání, informace a poradenství
V roce 2016 jsme pokračovali v dlouhodobém poskytování poradenství jednak přímo
prostřednictvím portálu poradme.se, 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 2016 byl naší vlajkovou lodí v oblasti poradenství projekt Poradme.se, který navazuje
na víceleté zkušenosti s portálem Systém environmentální asistence (SENAS).
Projekt Poradme.se – Komunitně orientované distanční environmentální poradenství
Donor

Realizační období

Fond pro nestátní neziskové organizace / NAP

1. 9. 2014 – 30. 06. 2016

Přijato 2016
177.605 Kč

Víte, že zákon o ochraně přírody a krajiny byl od doby svého přijetí již 30x novelizován? Řekli
byste, že rozdíl ve spotřebě vody mezi soudobou a 10 let starou pračkou může být až 50 litrů
na jedno praní? Ztrácíte se v záplavě takzvaných ekoznaček? Píšete školní práci a nevíte si
rady s některým pojmem? Rádi byste se podělili o vlastní zkušenosti a stali se součástí
neformálního společenství ostatních lidí s podobnými zájmy? Poraďte se na poradme.se!


Projekt je založený na využití nových médií a sociálních sítí v environmentálním
poradenství. 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). Původně byl
konec projektu naplánován na únor 2016, realizace byla prodloužena do června 2016.



Od původního formátu technicky orientovaného 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.



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 dotací na náhradu stávajících stacionárních spalovacích
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zdrojů na pevná paliva v domácnostech (známých jako „Kotlíkové dotace“). Velkému
zájmu se těšila i témata spojené s šetrnou spotřebou. Právě na témata šetrné spotřeby
se chceme zaměřit v roce 2017.


Návštěvnost dosahovala ke konci roku 2016 několik set unikátních uživatelů měsíčně,
facebookový profil poradme.se měl ke konci roku více než 700 fanoušků.

Facebooková stránka vytvářející komunitu.

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
www.eeagrants.cz www.fondnno.cz
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Projekt Ekoporadnypraha.cz – poradenské publikace a články pražských poraden
Objednatel

Realizační období

Ekocentrum Koniklec, o. p. s.

30. 6. 2016 – 30. 6. 2017

Přijato 2016
0 Kč1

Víte, že Pražané mají k dispozici 113 tisíc sběrných nádob na tříděný odpad? Třídění odpadu
máme většinou zažité, ale děláme všechno správně? Chcete se sousedy vytvořit zahrádku ve
vnitrobloku? Řekli byste, že dvoučlenná domácnost může bez ztráty komfortu za rok ušetřit
na vodě a elektřině téměř 7 tisíc korun? Nevíte jak na to? O těchto a spoustě dalších otázek
se mohou pražané poradit s některou ekoporadnou sdružení ekoporadnypraha.cz.


Projekt byl podpořen hlavním městem Praha, 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 základní komunikace a spolupráce 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
stal naším významným vkladem pro činnost pražských ekoporaden.



V roce 2016 jsme vydali poradenský leták „Nenápadné kroky ke znatelným úsporám“,
jehož základ byl připraven již na přelomu let 2015/2016. Leták měl pozitivní ohlasy, a
proto na budoucí období připravujeme další materiály z této edice. Tématem bude
úspora vody v domácnostech. Na rozdíl od prvního vydání bude problematika
rozebrána do většího detailu a bude připraven bohatší komplementární elektronický
obsah.

1

Finalizace plnění a platba přecházejí do roku 2017
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Soubor projektů zaměřených na památné a významné stromy

Donor

Realizační období

Přijato 2016

Program švýcarsko-české spolupráce / FEO

1. 3. 2016 – 30. 9. 2016

530.388 Kč

Městská část Praha 12

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

20.906 Kč

Hlavní město Praha

30. 6. 2016 – 31. 12. 2017

150.000 Kč

Prvním památným stromem v Praze byla vyhlášena lípa v Chabech. Stalo se tak až v srpnu
1994. Nejstarším památným stromem v Praze je Dub Karel v Kolodějích. Pověst o něm říká,
že jej zasadil Karel IV, ale je starý „jen“ 550 let. I stromy, které nejsou vyhlášeny památnými,
však mají svůj příběh nebo jsou spjaty s nějakou událostí – narozením osobnosti, výročím
vzniku obce, vítěznou bitvou nebo se v jejich stínu zrodily nápady, které ovlivnily náš svět.
Tyto stromy, a v Praze víme nejméně o 500 takových, stojí za to vyhledávat a jejich příběhy
odkrývat. A nejen to. Každý den přináší nové události a nové příběhy a některé jistě stojí za
to, aby měly svůj strom.
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Významným stromům jsme se věnovali ve třech vzájemně se doplňujících projektech.
Tento soubor projektů je pokračováním naší mnohaleté spolupráce s autorem stránek
www.prazskestromy.cz a související komunitou. Vznikla nová grafika i obsah webu
prazsketromy.cz. Stránky získaly soudobou atraktivní podobu. Jejich součástí je mimo
jiné interaktivní přehledová mapa pražských významných a památných stromů a také
zcela nově zpracovaná databáze těchto stromů.



Zpracovali a vydali jsme metodickou publikaci Významné stromy – živá historie
našich obcí a měst. Knížka obsahuje náměty pro vyhledávání, označování a využití
významných stromů. Kniha je určena zejména obcím, neziskovým organizacím i aktivní
veřejnosti. Vedoucí dětských oddílů a pedagogové v ní najdou inspiraci pro tvorbu
„ekoprogramů“. Publikace je dostupná na webu AK.



Vydali jsme rovněž velkoryse pojatou turistickou Mapu pražských památných a
významných stromů, která pokrývá celé území hlavního města a zahrnuje 202
památných stromů a 303 významných stromů na tomto území. Textová část mapy
obsahuje alespoň základní informaci o každém zobrazeném stromu a stručný popis,
kde konkrétně jej hledat.



Na území městské části Prahy 12 jsme pomocí technologie virtuálních naučných
stezek - tabulek s QR kódy a NFC čipy označili 10 památných a významných
stromů. Malá tabulka obsahuje základní údaje o stromu. Podrobné údaje si uživatel
může zobrazit na displeji svého chytrého telefonu nebo tabletu.



Vyhlásili jsme Fotosoutěž Pražské stromy, v níž se o přízeň poroty utkalo téměř 200
snímků.



V září 2016 jsme uspořádali v reprezentačních prostorách Viničního domku v Praze 12
seminář Významné stromy – důležitá součást veřejného prostoru. V prezentační
12

části semináře jsme představili dosavadní výsledky projektů zaměřených na významné
stromy. Role hostitele semináře se ujal uvolněný radní Prahy 12 pro životní prostředí a
Místní agendu 21 pan Milan Maruštík. „U příležitosti projektu zaměřeného na
významné stromy vystupuji za poslední rok již podruhé a pevně věřím, že ne naposledy“,
uvedl ve svém úvodním slovu Milan Maruštík. Odborná část semináře byla zaměřena
na představení celostátní ankety Strom roku, některé netradiční způsoby zapojování
veřejnosti v ochraně zeleně a základy péče o zeleň. Ve slavnostní části semináře
pokřtila radní hlavního města Prahy pro životní prostředí paní Jana Plamínková
vydanou knížku. „Byla bych ráda, aby se tahle knížka dostala do rukou co nejvíce lidem.
Stromy jsou živými svědky minulosti a já bych chtěla, aby jejich poselství mohly vnímat i
budoucí generace“ řekla u příležitosti křtu Jana Plamínková a vyhlášeni vítězové
fotografické soutěže. Seminář byl doplněn krátkou terénní vycházkou s prezentací
označení stromů.


Další podrobnosti o projektovém souboru významných stromů jsou na webové
stránce

http://koniklec.cz/vyznamne-stromy-tema-pro-zapojovani-verejnosti-do-

ochrany-zivotniho-prostredi-mest-a-obci/
Pražské stezky
Donor

Realizační období

Hlavní město Praha

30. 6. 2016 – 31. 12. 2017

Přijato 2016
140.000 Kč

Naučné stezky se snaží přiblížit krásy a hodnotu přírodně cenných území veřejnosti již desítky
let. Historicky první naučná stezka na území dnešní ČR vznikla již počátkem 40. let 20. století.
Naučnými stezkami je protkána i pražská příroda. Mnoho návštěvníků naučných stezek se
chce k poznatkům získaným návštěvou vrátit a vyhledává také doplňkové informace. U 16
nejvýznamnějších naučných stezek v Praze, jejichž celková délka přesahuje 50 km, budou na
nových internetových stránkách na jednom místě.



Na základě nabídky ZČ HB EVANS jsme ke konci roku 2015 převzali webové stránky a
projekt www.prazskestezky.cz. Náš projektový záměr na přepracování celého
konceptu a vytvoření aktuálního a moderního průvodce po pražských stezkách
s možností doplňovat jejich obsah o nové technologie byl v roce 2016 podpořen
hlavním městem Praha.



Rok 2016 jsme věnovali návrhu struktury nových webových stránek a aktualizaci
obsahu k jednotlivým naučným stezkám. Zahájili jsme také terénní dokumentaci a
kontrolu všech stezek.



Projekt bude dokončen v roce 2017.
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Příroda a šetrná turistika
V roce 2016 se naše činnost v této oblasti týkala především dlouhodobého záměru vyhlásit
kandidátský geopark Joachima Barranda Národním geoparkem.
Dne 25. 10. podepsali statutární zástupce Agentury Koniklec, o. p. s. Miroslav Lupač a
statutární zástupkyně Společnosti Národního muzea Magdalena Pokorná „Memorandum o
spolupráci při vyhlášení a rozvoji Geoparku Joachima Barranda“. Strany memoranda se
na doporučení vědecké rady geoparku dohodly, že se Společnost Národního muzea stává
nositelkou záměru vyhlášení národního geoparku.


Činnost

v území

kandidátského

geoparku

se

v roce

2016

zaměřovala

na

environmentální výchovu a byla podpořena Středočeským krajem a Ministerstvem
životního prostředí.
Barrandien všemi smysly II / Barrandienem po nových cestách

Donor

Realizační období

Přijato 2016

Středočeský kraj

1. 1. 2016 – 30. 4. 2017

499.000 Kč

Ministerstvo životního prostředí

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

187.500 Kč

Příběh Barrandienu je starý asi miliardu let. Vzal na sebe podobu kraje plného bizarních
skalních útvarů, stěn a jeskyní, bezpočtu stinných roklin i slunečných pahorků, lesů i luk,
vodních toků, a nakonec také lomů a dalších výtvorů lidské činnosti posledního století. I proto
je toto území vítaným cílem návštěv ať je jejich cíl poznání nebo relaxace. Vyberte si některou
z našich 11 tras a vydejte se s námi na cestu. Pokud byste chtěli projít všechny, čeká vás
úctyhodných 143 km. A při svém putování můžete navštívit některý ze 14 turistických
„hotspotů“.
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Vytvořili jsme novou webovou prezentaci Geoparku Joachima Barranda www.gpjb.cz
a předali jí do správy Společnosti národního muzea. Nadále jsme udržovali
navštěvovanou stránku www.barrandien.cz, která bude i v budoucnu sloužit pro
prezentaci našich aktivit v geoparku.



Ve spolupráci s výtvarníkem Pavlem Šťastným2 vzniklo nové logo Geoparku Joachima
Barranda.



V území geoparku bylo identifikováno 350 zájmových bodů tří kategorií - „živá místa“,
„místa v krajině“ a „krajové speciality“.



Zmapovali jsme celkem 20 návštěvnických tras. Trasy byly voleny tak, aby spojovaly
známá i neznámá místa geoparku. 11 tras bylo publikováno v průvodci, zbytek zůstává
v zásobě pro další díl. Trasy mají délku od 8 do 20 km, na mapování se podílelo
bezmála 10 osob a bylo při něm pořízeno na 1000 fotografií.



Navázali jsme spolupráci s celkem 14 místy v území geoparku – tzv. hotspoty.



Uspořádali jsme 7 komentovaných vycházek, exkurzí a přednášek pro veřejnost a na
dalších jsme se podíleli. Většina akcí proběhla v návaznosti na „Týden věd o Zemi“ na
podzim 2016. Tuto tradici připomínající význam „geověd“ bychom v geoparku dále
rádi rozvíjeli.



Vydali jsme atraktivní publikaci – Stezkami Barrandienu – Průvodce na cesty, v níž
je popsáno 12 návštěvnických tras. Knížka obsahuje i hrací kartu do níž může
návštěvník sbírat razítka z navštívených hotspotů. Již první ohlasy svědčí o
mimořádném zájmu o tuto publikaci a celkový náklad 600 kusů bude brzy rozebrán.
Místa z Průvodce na cesty připomíná i vydané Pexeso Stezkami Barrandienu.



Vydali jsme dotisk úspěšné dětské knížky Cesta do Barrandienu – Putovní sešit.



Tradičně jsme otevřeli informační stánek geoparku na příležitostné naučné stezce
Českým krasem za Hagenem u příležitosti Evropského dne chráněných území.

2

Český designér, výtvarník a typograf. Autor loga Občanského fóra, portálu Seznam.cz, firmy Datart, Centra
Paraple a dalších.
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Uspořádali jsme fotografickou soutěž Krásy krasu 2016. Z vítězných fotografií vznikl
překrásný nástěnný kalendář a též stolní kalendářík. Vybrané soutěžní fotografie byly
též připraveny pro výstavu, která se uskuteční na počátku roku 2017 v Městské
knihovně v Berouně.
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Udržitelný rozvoj a Agenda 21
V roce 2016 jsme se v této oblasti věnovali tématu adaptace sídel na změnu klimatu. Navázali
jsme tak na naší spolupráci na 6. národním sdělení UNFCCC a reagovali na téma, které je
v oblasti udržitelného rozvoje sídel aktuální. Byli jsme partnerem projektu spojujícího 6
neziskovek s různým zaměřením.
Adaptace sídel na změnu klimatu – praktická řešení a sdílení zkušeností
Donor

Realizační období

Přijato 2016

Finanční mechanismus EHP/Norsko

1. 2. 2015 – 30. 9. 2016

103.517 Kč

Víte, že za slunečného dne dosahuje teplota na střechách některých domů až 80°C?
Nevhodně navržené budovy mají vysoké náklady na vytápění či větrání. Nedostatek zeleně
nejen snižuje kvalitu života ve městech, ale může přispět i k bleskovým povodním. Jeden
strom třeba odpaří až 100 litrů vody denně a v jeho stínu je ve slunečných dnech teplota až o
6°C nižší než na slunci. Klima se totiž mění a kdo se připraví, nebude překvapen.
Projekt Adaptace sídel na změnu
klimatu je podpořen grantem z
Islandu, Lichtenštejnska a
Norska pod č. EHP-CZ02-OV-1033-2015



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. Naším hlavním úkolem v roce 2016 bylo vytvoření online nástroje –
Asistenta tvorby adaptačních roadmap na místní úrovni. Tento nástroj má pomoci
menším městům při tvorbě návrhu adaptačních opatření.



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
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Pomáhali jsme udržovat kontakt s odbornými pracovišti Ministerstva životního
prostředí a zajišťovali přenos informací o problematice adaptace na změnu klimatu
z národní úrovně.



Výsledky naší práce jsme prezentovali na odborných fórech – například na
mezinárodní konferenci Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím
přírodě blízkých řešení (říjen 2016, Praha) a 2 seminářích CI2 Adaptace území na
změnu klimatu (prosinec 2016, Praha, Ostrava).
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Věda, výzkum a odborná činnost
Díky úspěšné spolupráci si nás opět pro oblast výzkumu v ekologické výchově vybral BEZK
jako spolupříjemce projektu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Environmentální
kompetence dětí. Projekt byl financován z programu veřejných zakázek pro státní správu
BETA poskytovatele TA ČR.
Environmentální kompetence dětí
Objednatel

Realizační období

Technologická agentura ČR

1. 2. 2016 – 31. 12. 2016

Částka 2015
407.366 Kč

Řekli byste, že na více než 40 % našich základních škol nemohou chodit děti o přestávce ven?
Téměř na 70 % škol se děti ve škole nedostanou do kontaktu s chovanými zvířaty. Učitelé na
téměř dvou třetinách škol nevyužívají přírodní prostředí pro výuku. Na většině škol se žáci
zabývají globálními problémy, ale jen 20 % škol zapojuje žáky do řešení místních problémů
životního prostředí.



Hlavními výstupy projektu bylo zpracování certifikované metodiky autoevaluace škol
v oblasti realizace environmentální výchovy, vypracování autoevaluačního nástroje pro
realizaci průřezového tématu Environmentální výchova na školách a zpracování
monografie prezentující doporučené strategie a příklady dobré praxe.



Naším technickou rolí v projektu bylo vytvoření a správa databáze škol, které byly
osloveny v průzkumu, technické zajištění sběru a zpracování dat a naprogramování
autoevaluačního nástroje.



Z odborného hlediska jsme se podíleli na zpracování certifikované metodiky a
monografie:
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o

ČINČERA, J., JANČAŘÍKOVÁ, K., MATĚJČEK, T., ŠIMONOVÁ, P., BARTOŠ, J.,
LUPAČ, M. Metodika pro autoaevaluaci škol v oblasti realizace environmentální
výchovy. Brno, Praha: Masarykova univerzita, BEZK, Agentura Koniklec, 2016

o

ČINČERA, J., JANČAŘÍKOVÁ, K., MATĚJČEK, T., ŠIMONOVÁ, P., BARTOŠ, J.,
LUPAČ, M., BROUKALOVÁ, L. Environmentální výchova z pohledu učitelů. 1.
vyd. Brno: BEZK; Masarykova univerzita; Agentura Koniklec, 2016. 207 s. ISBN
978-80-210-8439-1.



Projekt navrhl vědecky zdůvodněné inovativní postupy pro zlepšení praxe
environmentální výchovy na 2. stupni základních škol a víceletých gymnáziích. Použití
výsledků zlepší schopnosti samotných škol v rozvoji dobré praxe EV a pomůže
efektivně nastavit a využít národní podporu programů EV.
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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
tis. Kč

Náklady
Hlavní čin.

Ekon. čin.

Celkem

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

1 087

51

1 138

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
III. Osobní náklady celkem
IV. Daně a poplatky celkem
V. Ostatní náklady celkem
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek
VIII. Daň z příjmů celkem
Celkem náklady

0
1407
3
75
68

0
0
0
0
0

0
1407
3
75
68

0
2 640

0
51

0
2 691

Výnosy

tis. Kč
Hlavní čin.

Ekon. čin.

Celkem

I. Provozní dotace

2 696

0

2 696

II. Přijaté příspěvky
III. Tržby za vlastní výkony a zboží
IV. Ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku
Celkem výnosy

0
0
515
0
2 696

0
51
0
0
51

0
51
515
0
2 748

Hospodářský výsledek

tis. Kč
Hlavní čin.

Ekon. čin.

Celkem

Před zdaněním

57

0

57

Po zdanění

57

0

57
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Přehled přijatých grantů
Tabulka obsahuje částky skutečně přijaté v roce 2016 bez ohledu na realizační období
projektu.
Projekt

Přijato v roce 2016

Poradme.se
Významné stromy
Označení významných stromů
Pražské stromy
Geoparkem po nových cestách
Barrandien všemi smysly II
Pražské stezky
Adaptace sídel na změnu klimatu

177 605
530 388
20 906
150 000
187 500
499 000
140 000
103 517

Donor
Nadace Partnerství
Program švýcarsko-české spolupráce
Praha 12
hlavní město Praha
Ministerstvo životního prostředí
Středočeský kraj
hlavní město Praha
EHP/Norsko

Komentář
Výsledkem hospodaření za rok 2016 je zisk ve výši 57 tis. Kč. Tento hospodářský výsledek je
rovněž plně v souladu s neziskovým charakterem organizace a potvrzuje její finanční stabilitu.
Hospodářský výsledek koresponduje s plánem činnosti (plánovaný HV +66 tis. Kč).

Stanovisko správní a dozorčí rady
Výroční zprávu za rok 2016 schválila na svém řádném jednání konaném v sídle společnosti
dne 26. 6. 2017 správní rada Agentury Koniklec, o. p. s.
David Kunssberger, předseda správní rady
v. r.

Dozorčí rada se seznámila s výroční zprávou Agentury Koniklec, o. p. s. a nemá k ní výhrady.
V Praze dne 28. 6. 2017
Mgr. Irena Strnadová, předsedkyně dozorčí rady
v. r.
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Poděkování
Za podporu, pomoc a spolupráci v roce 2016 děkujeme zejména následujícím organizacím a
osobám:
01/71 ZO ČSOP Koniklec, Agentuře Aladin, BEZK, z. s., Ekocentru Koniklec, o. p. s., Ministerstvu
životního prostředí, Nadaci Partnerství, Středočeskému kraji, Technologické agentuře ČR,
Vědecké radě Geoparku J. Barranda, Sdružení Tereza, Společnosti Národního Muzea
a jmenovitě pak:
Dominice Belovičové, Ing. Vladislavu Bízkovi, CSc., Ing. Rianě Cestrové, Ondřeji Čadkovi, Mgr. Romaně
Červinkové, Doc. PhDr. Janu Činčerovi, Ph.D., Mgr. Pavlovi Činčerovi, Janu Čtvrtníkovi, Ing. Petrovi
Danišovi, Soně Doležalové, Mgr. Danovi Hájkovi, Bc. Anetě Hamzové, RNDr. Martinovi Hrubešovi,
Kateřině Hynkové, RNDr. Ireně Jančaříkové, MUDr. Hynkovi Jebavému, Ing. Tomáši Kažmierskému, Mgr.
Haně Klonfarové, Mgr. Alici Končinské, Mgr. Simoně Kosíkové, Mgr. Cyrilu Kozákovi, Ing. Gabriele
Kalábkové, Mgr. Veronice Kalfusové, PhDr. Dagmar Koucké, Mgr. Janě Kratochvílové, RNDr. Karin
Kriegerbeckové, Ph.D., RNDr. Jiřímu Kulichovi, RNDr. Jiřímu Kvačkovi, Ph.D., Zuzaně Kyjovské, Mgr.
Lukášovi Laiblovi, 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. Michalu Petrusovi, Mgr. Michaelu
Pondělíčkovi, Ph.D. Josefíně Pondělíčkové, Karolíně Pondělíčkové, Mgr. Štěpánovi Rakovi, Ing. Aleši
Rudlovi, Ing. Václavu Saifrtovi, Janě Stibralové, Doc. Ing. arch. Vladimíře Šilhánkové, Mgr. Pavlu Struhovi,
Ph.D., Ing. Ivanovi Tataiovi, Mgr. Ireně Tiché, Ing. Janu Tomiškovi, Ing. Petrovi Trněnému, Mgr. Barboře
Týcové a mnoha dalším.

Zpracovali 15. 6. 2017 Miroslav Lupač a David Kunssberger.
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. 2016 – 31. 12. 2016
Zpracováno dne 30. 3. 2017
Kompletní účetní výkazy – Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha k účetní závěrce jsou
samostatnou přílohou této výroční zprávy.
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Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

31.12.2016
Agentura Koniklec
ke dni .............................................................................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
IČ
45768170

AKTIVA

Chelčického 12/1130
....................................................................................
Praha 3
....................................................................................
130 00
....................................................................................
Česká republika
....................................................................................

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

1

193 625,95

125 737,95

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

719 566,75

719 566,75

3.

Stavby

13

53 665,95

53 665,95

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

14

610 651,00

610 651,00

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

55 249,80

55 249,80

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

-525 940,80

-593 828,80

Oprávky ke stavbám

35

-23 496,00

-23 496,00

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

36

-447 195,00

-447 195,00

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

-55 249,80

-123 137,80

Krátkodobý majetek celkem

41

2 182 882,05

1 907 455,05

Pohledávky celkem

52

947 758,50

955 216,60

Odběratelé

53

14 686,50

46 686,50

A.
II.

IV.
6.
7.
10.
B.
II.
1.

Poskytnuté provozní zálohy

56

102 723,80

10 063,00

5.

Ostatní pohledávky

57

812 851,20

531 729,10

7.

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

59

16 747,00

13 146,00

Ostatní daně a poplatky

63

750,00

0,00

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

64

0,00

353 592,00

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

1 235 123,55

952 238,45

Peněžní prostředky v pokladně

73

196 967,33

142 920,22

Peněžní prostředky na účtech

75

1 038 156,22

809 318,23

AKTIVA CELKEM

85

2 376 508,00

2 033 193,00

4.

11.
12.
III.
1.
3.

Číslo
řádku

PASIVA

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem

1

139 550,35

196 472,86

Jmění celkem

2

444 965,00

444 965,00

Vlastní jmění

3

443 337,00

443 337,00

Fondy

4

1 628,00

1 628,00

Výsledek hospodaření celkem

6

-305 414,65

-248 492,14

1.

Účet výsledku hospodaření

7

x

56 922,51

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

8

27 238,99

x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

9

-332 653,64

-305 414,65

Cizí zdroje celkem

10

2 236 957,65

1 836 720,14

Dlouhodobé závazky celkem

13

156 100,14

84 660,14

1.

Dlouhodobé úvěry

14

116 100,14

69 660,14

6.

Dohadné účty pasivní

19

40 000,00

15 000,00

1 126 696,51

1 205 479,00
1 003 069,10

A.
I.
1.
2.
II.

3.
B.
II.

Krátkodobé závazky celkem

21

1.

Dodavatelé

22

984 084,61

3.

Přijaté zálohy

24

24 350,00

24 350,00

5.

Zaměstnanci

26

70 030,00

135 872,00

9.

Ostatní přímé daně

30

33 231,90

26 407,90

Ostatní daně a poplatky

32

0,00

780,00

Jiné závazky

38

15 000,00

15 000,00

Jiná pasiva celkem

45

954 161,00

546 581,00

Výnosy příštích období

47

954 161,00

546 581,00

PASIVA CELKEM

49

2 376 508,00

2 033 193,00

III.

11.
17.
IV.
2.

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

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

Telefon:

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

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

31.12.2016
Agentura Koniklec
ke dni .............................................................................................................................................
...............................................................................

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

Chelčického 12/1130
...............................................................................
Praha 3
...............................................................................
130 00
...............................................................................
Česká republika
...............................................................................

IČ
45768170

Číslo
řádku
A.
I.

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Náklady

1

x

x

x

1 086 545,68

51 245,00

1 137 790,68

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek

3

153 469,21

x

153 469,21

2.

Prodané zboží

4

0,00

x

0,00

3.

Opravy a udržování

5

12 827,00

x

12 827,00

4.

Náklady na cestovné

6

2 169,00

x

2 169,00

5.

Náklady na reprezentaci

7

0,00

x

0,00

6.

Ostatní služby

8

969 325,47

x

969 325,47

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

9

0,00

0,00

0,00

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

0,00

x

0,00

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

0,00

x

0,00

Aktivace dlouhodobého majetku

12

0,00

x

0,00

II.

9.
III.

Osobní náklady

13

1 407 581,00

0,00

1 407 581,00

10.

Mzdové náklady

14

1 317 877,00

x

1 317 877,00

11.

Zákonné sociální pojištění

15

89 704,00

x

89 704,00

12.

Ostatní sociální pojištění

16

0,00

x

0,00

13.

Zákonné sociální náklady

17

0,00

x

0,00

14.

Ostatní sociální náklady

18

0,00

x

0,00

Daně a poplatky

19

3 030,00

0,00

3 030,00

Daně a poplatky

20

3 030,00

x

3 030,00

Ostatní náklady

21

74 879,62

0,00

74 879,62

16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

0,00

x

0,00

17.

IV.
15.
V.

Odpis nedobytné pohledávky

23

0,00

x

0,00

18.

Nákladové úroky

24

0,00

x

0,00

19.

Kursové ztráty

25

0,00

x

0,00

20.

Dary

26

0,00

x

0,00

21.

Manka a škody

27

0,00

x

0,00

22.

Jiné ostatní náklady

28

74 879,62

x

74 879,62

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

29

67 888,00

0,00

67 888,00

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

30

67 888,00

x

67 888,00

24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

0,00

x

0,00

25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

0,00

x

0,00

26.

Prodaný materiál

33

0,00

x

0,00

27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

34

0,00

x

0,00

VII.

Poskytnuté

35

0,00

0,00

0,00

28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami

36

0,00

x

0,00

VIII.

Daň z příjmů

37

0,00

0,00

0,00

29.

Daň z příjmů

38

0,00

x

0,00

Náklady celkem

39

2 639 924,30

51 245,00

2 691 169,30

Výnosy

40

x

x

0,00

Provozní dotace

41

2 696 332,00

0,00

2 696 332,00

Provozní dotace

42

2 696 332,00

x

2 696 332,00

Přijaté příspěvky

43

0,00

0,00

0,00

VI.

B.
I.
1.
II.

příspěvky

Číslo
řádku

Celkem

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

0,00

x

x

3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

0,00

x

0,00

4.

Přijaté členské příspěvky

46

0,00

x

0,00

III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

47

0,00

51 245,00

51 245,00

IV.

Ostatní výnosy

48

514,81

0,00

514,81

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

49

0,00

x

0,00

6.

Platby za odepsané pohledávky

50

0,00

x

0,00

7.

Výnosové úroky

51

500,81

x

500,81

8.

Kurzové zisky

52

0,00

x

0,00

Zúčtování fondů

53

0,00

x

0,00

Jiné ostatní výnosy

54

14,00

x

14,00

Tržby z prodeje majetku

55

0,00

0,00

0,00

11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

0,00

x

0,00

12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

0,00

x

0,00

13.

Tržby z prodeje materiálu

58

0,00

x

0,00

14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

0,00

x

0,00

15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

60

0,00

x

0,00

Výnosy celkem

61

2 696 846,81

51 245,00

2 748 091,81

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

56 922,51

0,00

56 922,51

Výsledek hospodaření po zdanění

63

56 922,51

0,00

56 922,51

9.
10.
V.

D.

Hospodářská činnost

2.

5.

C.

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

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

Telefon:

AGENTURA KONIKLEC
DIČ: CZ45768170
Účetní závěrka k 31.12. 2016

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.

1
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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

POŘIZOVACÍ CENA

-

-

-

Konečný
zůstatek
54

611

-

-

-

611

55

-

-

-

55

-

-

-

-

-

Celkem 30. 9. 2016

720

-

-

-

720

Celkem 30. 9. 2015

760

204

244

-

720

Stavby
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek

Počáteční
zůstatek
54

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

Přírůstky

Vyřazení

Převody

OPRÁVKY

-3

Prodeje,
likvidace
-

-447

-65

-

-

- 512

99

-55

-

-

-

-55

-

-

-

-

-

-

Celkem 30. 9. 2016

-526

- 43

244

-

- 594

126

Celkem 30. 9. 2015

-727

- 43

244

-

- 526

194

Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Inventář
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

5.

Počáteční
zůstatek
-24

Odpisy

-

Konečný
zůstatek
- 27

Účetní
hodnota
27

Vyřazení

POHLEDÁVKY

K 31.12.2016 a 31.12.2015 byly evidovány pohledávky ve výši 955, resp.948 tis. Kč.

6.

ZÁVAZKY

K 31.12.2016 a 31.12.2015 byly evidovány závazky ve výši 1 205, resp. 1 126 tis. Kč.
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7.

DOHADNÉ ÚČTY

Významnou část dohadných účtů zahrnují výnosy příštích období, které obsahují časově rozlišené dotace.
K 31.12.2016 a 31.12.2015 byly evidovány ve výši 546, resp. 954 tis. Kč.

8.

VÝNOSY

Struktura výnosů Společnosti byla následující.
HLAVNÍ ČINNOST
Tržby z prodeje služeb
Dotace z veřejných rozpočtů

2016
v tis. Kč
-

2015
v tis. Kč
-

451

514

Nestátní dotace a granty

2 245

Ostatní provozní výnosy

-

Celkem

2 696

594
1 107

2016
v tis. Kč
51

2015
v tis. Kč
494

Dotace z veřejných rozpočtů

-

-

Nestátní dotace a granty

-

-

Ostatní provozní výnosy

-

61

51

555

HOSPODÁŘSKÁ A SPRÁVNÍ ČINNOST
Tržby z prodeje služeb

Celkem

Celková výše obdržených dotací z veřejných rozpočtů v roce 2016, resp. v roce 2015 byla 451, resp. 514 tis. Kč
a celková výše obdržených nestátních dotací a grantů v roce 2016, resp. v roce 2015 byla 2 245, resp. 594 tis. Kč

9.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zisk před zdaněním
Náklady neuznávané dle §24 a §25
Náklady související s hlavní činnosti
Vyloučené výnosy dle §18a
Dílčí základ daně
Snížení základu daně o daňovou ztrátu
Snížení základu daně dle §20, odst.7
Základ daně
Sazba daně z příjmu
Daň

4

2016
v tis. Kč
57

2015
v tis. Kč
27

69

204

430

1 296

- 430

- 1 107

126

420

0

- 222

- 126

- 198

0

0

19%

19%

0

0
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10.

OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
2016

2015

Průměrný počet zaměstnanců

1

Mzdy

1 318

Sociální zabezpečení

1
620

90

Osobní náklady celkem

57

1 408

677

Položka mzdy obsahuje také náklady vynaložené externím spolupracovníkům formou dohody
o provedení práce, které v roce 2016 a 2015 činily 1 016 tis. Kč a 452 tis. Kč.

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za
účetní jednotky:
účetnictví (jméno,
podpis):

Osoba odpovědná
za účetní závěrku (jméno,
podpis):

29.3.2017

Miroslav Lupač

Alexander Myslík

David Kunssberger
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