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Výroční zpráva za rok 2017
Profil
Agentura Koniklec, o. p. s., vznikla 7. ledna 2014 transformací stejnojmenného občanského
sdružení založeného v roce 1992. Proces transformace na obecně prospěšnou společnost
proběhl podle zákona 68/2013 Sb. a byl dovršen zápisem obecně prospěšné společnosti do
rejstříku obecně prospěšných společností.
Agentura Koniklec, o. p. s., nabízí ekologické (environmentální) poradenství, zabývá
se environmentální výchovou, osvětou a vzděláváním, podporou šetrných forem turistiky,
odbornými činnostmi v oblasti ochrany životního prostředí, analytickou činností
a zpracováním dat o životním prostředí. Ve všech projektech a činnostech je v různých
podobách zapojeno téma udržitelného rozvoje. Agentura Koniklec se po celou dobu své
existence orientuje na využití informačních technologií.
V minulosti se AK významně profilovala v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání, a to
zejména talentované mládeže v rámci projektového komplexu Živly. AK se podílela a podílí
na tvorbě strategií a 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. Od roku 2012 je Agentura Koniklec součástí
neformálního sdružení Ekoporadny Praha.
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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.
i) Provádění projektů zaměřených na propagaci a ochranu přírodního a kulturního dědictví.
(Zakládací listina Agentury Koniklec, o. p. s.)
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Úvodní slovo
Milí přátelé,
v roce 2017 oslavila Agentura Koniklec 25. výročí. V porovnání s jinými neziskovkami je spíš
menší, snad i konzervativnější a méně nápadná. Při ohlédnutí za oním čtvrtstoletím ale vidím
její jasné místo v obdivuhodném rozvoji občanské společnosti v oblasti ochrany životního
prostředí a environmentálního vzdělávání. Možná málo vnímáme, jak robustní a zralý je dnes
neziskový sektor v tomto oboru. Jsme rádi, že si naší práce váží politici, odborníci i obyčejní
lidé. Vždy jsme chtěli uspět nápaditostí a pozitivním přístupem. Snad se nám to stále daří.
V uplynulém roce se nám povedlo naplnit činností všechny hlavní programové oblasti.
Doporučuji vaší pozornosti zejména naše výsledky v environmentálním poradenství. Byli jsme
poctěni, když si nás vybral Český rozhlas pro zvlášť povedený projekt Hra o vodu. Naše
poradenství směřuje k obyčejným lidem, „střednímu proudu“. Oslovujeme běžné domácnosti,
které „ekologii“ příliš neřeší, ale nebrání se o ní přemýšlet. Nepřesvědčujeme přesvědčené
(což se stále často děje), hledáme nové cesty k novým lidem. To, že pořad v ČRo sledovalo po
dobu jednoho týdne v prémiovém čase asi milion posluchačů, byla pro nás velká satisfakce.
Moc mě těší výsledek projektu Pražské stezky v oblasti šetrné turistiky. Na webu je nyní
obnovený průvodce naučnými stezkami. Není to jen soubor plánků a fotek. Detailně
zpracovaný obsah je významný pramen pro studium a uspokojení hlubšího zájmu o pražskou
přírodu. Mrzí mě ovšem neúspěšná kandidatura Geoparku Joachima Barranda na národní
geopark. Projekt jsme předali v roce 2016 Společnosti národního muzea, protože se nám pro
něj nedařilo zajistit dostatečně silné zázemí. V roce 2017 ale vznikl za podpory Středočeského
kraje a AOPK ČR (staro)nový plán na vyhlášení geoparku v původně zamýšleném širokém
území Barrandienu. Byli jsme přizváni, abychom se na něm podíleli. Věřím tedy, že úsilí
a prostředky věnované vzdělávání, výchově a osvětě v oblasti geověd budeme moci zúročit.
Naše činnosti věnované významným stromům se již staly tradicí. Moc rádi jsme se připojili
k přípravě kampaně Lípy republiky u příležitosti blížícího se 100. výročí vzniku Československé republiky. Pokud jde o stromy, tentokrát jsme se pokusili je více přiblížit dětem, ale také
seniorům, kteří často pomáhají dokládat jejich zapomenuté příběhy.
Nezaháleli jsme ani ve vědě a výzkumu. Bylo pro nás ctí podílet se na zkoumání digitální
interpretace přírody. Je možné efektivně využívat internet a nejrůznější aplikace pro posílení
zážitku a prohloubení znalostí o přírodě? Není to jen pomíjivé a nekritické vnášení produktů
technosféry do kontemplativního přírodního hájemství? První odpovědi v oblasti, která v ČR
nebyla dosud uceleně zkoumána, snad přinesou výsledky v roce 2018.
S výsledky naší práce za rok 2017 se seznámíte podrobněji v následujícím textu a také na
našich vylepšených stránkách www.koniklec.cz. Srdečně vám děkuji za pozornost
věnovanou životnímu prostředí, za dobrou vůli, přízeň a podporu.
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: +420 222 769 842
internet: https://www.koniklec.cz
e-mail: info@koniklec.cz
IČ: 45768170, DIČ: CZ45768170
Organizace účtuje v soustavě podvojného účetnictví a v roce 2017 nebyla plátcem DPH.
Bankovní spojení: ČSOB, Olšanská 1a, Praha 3, běžný účet: 571 321 / 0300
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Agentura Koniklec on-line
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://www.koniklec.cz
Twitter AK
https://twitter.com/AKoniklec
Faceboook AK
https://www.facebook.com/agenturakoniklec
Barrandien
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)
Ing. Michal Kulík (*1952)
Karolína Pondělíčková (*1995)

předseda správní rady
člen správní rady
členka správní rady

dozorčí rada (kontrolní orgán)
Mgr. Irena Strnadová (*1986)
PhDr. Dagmar Koucká (*1954)
Jana Stibralová (*1963)

předsedkyně dozorčí rady
členka dozorčí rady
členka dozorčí rady

hlavní spolupracovníci v roce 2017
Aleš Horáček
Mgr. Hana Klonfarová
Ing. Aleš Rudl
David Lein
Mgr. Štěpán Rak

programátor, autor a administrátor webu
Pražské stezky
Významné stromy
Redakční práce
Geologické výukové programy

Další spolupracovníci jsou uvedeni v poděkování.
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Zpráva o činnosti
Environmentální výchova, vzdělávání, informace a poradenství

V roce 2017 jsme pokračovali v dlouhodobém poskytování poradenství prostřednictvím
portálu poradme.se a účastí v neformálním sdružení Ekoporadny Praha.
Aktivity okolo portálu poradme.se jsme dále rozvíjeli a úspěšně vyzkoušeli nové formy
poskytování environmentálního poradenství veřejnosti.
Projekt Poraďme se o šetrné spotřebě
Donor
Ministerstvo životního prostředí

Realizační období
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Přijato 2017
199 500 Kč

Víte, že pokud by domácnost každého pátého návštěvníka poradme.se, který se zajímal
o úspory vody, docílila jen poloviční úspory oproti modelové rodině z našeho projektu,
ušetřila by více než 14 tis. m3 pitné vody? Tolik vody například zabezpečí běžný pitný
režim všem obyvatelům Mělníka na dobu jednoho roku. Ano, je tomu tak, na skutečné
pražské rodině jsme vyzkoušeli, že i tam, kde se dnes chováme k vodě šetrně, jsou
pořád velké rezervy. A bez ztráty komfortu!
• Projekt byl pokračováním našich poradenských aktivit soustředěných kolem portálu
poradme.se. Návštěvnost portálu dosahuje stabilně stovky unikátních návštěvníků
měsíčně, v době vysílání pořadu ČRo se jeho návštěvnost téměř zdvojnásobila.
I nadále naplňujeme základní myšlenku „Poradenství v životním prostředí trochu
jinak“. V roce 2017 jsme se soustředili zejména na téma úspor pitné vody
v domácnostech.
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• V naší poradenské činnosti se zaměřujeme zejména na mainstreamovou část
veřejnosti, která neodmítá změnu svého styly spotřeby na environmentálně
příznivější, ale nemá dostatek informací, co dělat. Případně ji možnost takové změny
spontánně nenapadne. Dle dosavadních zkušeností mají naše poradenské aktivity
u této cílové skupiny největší dopad. Možná i proto jsme byli osloveni Českým
rozhlasem Plus s žádostí o účast v celostátním rozhlasovém projektu Hra o vodu,
který byl součástí velkého rozhlasového projektu „Týden vody“, na kterém se
podílely všechny stanice ČRo. Agentura Koniklec ve spolupráci s odborníky a kolegy
z Ekocentra Koniklec v tomto projektu úspěšně demonstrovala některé možnosti
úspory vody v domácnosti na příkladu konkrétní rodiny z pražského panelového
domu na sídlišti Opatov.
• Tříminutové vstupy sestříhané z našich návštěv byly vysílány v ranním prémiovém
čase ČRo Radiožurnál jako seriál po dobu pěti následujících pracovních dnů
od 19. do 23. června 2017. Záznamy vysílání jsou k dispozici na našich stránkách
i v archivu ČRo (odkazy na všechny díly v archivu ČRo jsou dostupné
z www.koniklec.cz/hra-o-vodu/).
• Poznatky získané při aplikaci úsporných opatření jsme zobecnili a vytvořili z nich
podklad pro informační klip (infografiku), který byl publikován na webových
stránkách a facebookovém profilu Českého rozhlasu.
(www.facebook.com/ceskyrozhlas/videos/10158958754760038/) a na YouTube
kanálu ČRo (www.youtube.com/watch?v=fNI1OzqEyu0).

• Detailnější návrh opatření a jejich dlouhodobého sledování jsme provedli ještě
v jedné menší domácnosti a ze získaných poznatků jsme zpracovali volné

9

pokračování úspěšné poradenské skládačky Nenápadné kroky ke znatelným úsporám
2 a její rozšířený obsah na portálu poradme.se.
• V projektu jsme nezapomínali ani na další témata jako třeba rady týkající se
nákupu dlouhodobě užívaných předmětů do domácnosti a s uživateli jsme průběžně
komunikovali prostřednictvím facebookového profilu www.facebook.com/poradme.se.
• Facebookový profil poradme.se měl ke konci roku 2017 více než 700 příznivců.
Největší zájem jsme zaznamenali u příspěvku s infografikou k úsporám vody. Počet
zhlédnutí videoklipu přesáhl 150 tisíc. Tento příspěvek byl navíc sdílen i na facebookovém profilu MŽP v rámci prezentace zajímavých výsledků projektů NNO.
V závěru roku 2017 jsme se na facebooku poradme.se připojili ke kampani MŽP zaměřené na omezení používání plastových odnosových tašek.

Soutěž Zelená informacím
Objednatel
CI2, o.p.s.

Realizační období
1. 9. 2017 – 18. 1. 2018

Přijato 2017
0 Kč

V České republice je přes 200 měst s počtem obyvatel 5000 a více. Každý rok pomáháme
společnosti CI2 a dalším partnerům hodnotit, jak města poskytují informace o životním
prostředí občanům na svých webových stránkách. Porota vybírá ty nejlepší prezentace.
Snažíme se motivovat města a využívat jejich soutěživosti k zlepšování „zelených webů“.
Ze zmiňovaných cca 200 větších měst ČR se může skvělými weby pochlubit nejméně 30.
Podívejte se na vítězné weby! Více informací je na www.zelenainformacim.cz.
• Soutěž Zelená informacím vznikla v roce 2010 jako projekt Týmové iniciativy pro
místní udržitelný rozvoj. Agentura Koniklec stála za prvotním nápadem. V roce 2017
jsme se stali partnerem nového pořadatele, společnosti CI2. Tradičním partnerem
soutěže je Svaz měst a obcí a Centrum pro otázky životního prostředí UK.
Na hodnocení se podílí také CENIA a další kompetentní porotci.
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• V roce 2017 jsme vymysleli nový prvek soutěže – tematickou kategorii zdůrazňující
principy environmentálního poradenství. Každý rok tak bude zvoleno téma, které
bude hodnoceno zvlášť, a to s ohledem na tři základní aspekty nazývané „3P“:
Proaktivní přístup, Pozitivní obsah, Praktické postupy. Agentura Koniklec se stala
prvním odborným partnerem této tematické části. Pro rok 2017 bylo zvoleno téma
„Voda“.
• Nejlépe hodnocenými městy v tematické kategorii Voda byly Hranice, Přerov
a Kralupy nad Vltavou. Absolutním vítězem ročníku 2017 se stalo město Svitavy,
druhá byla Ostrava a třetí Tábor.
• Díky nové dimenzi soutěže se nám podařilo do celostátní a již poměrně prestižní
akce přinést prvek poradenství. Města chceme dále stimulovat k nové interakci
s uživateli – občany – založené na méně formálních postupech.
Poradenské publikace a články pražských poraden
Objednatel
Ekocentrum Koniklec, o. p. s.

Realizační období
30. 6. 2017 – 30. 6. 2018

Přijato 2017
0 Kč

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, jehož jsme byli subdodavateli, byl podpořen Hlavním městem Praha.
• Podíleli jsme se tradičně na projektu pražských ekoporaden, který kromě samotných
aktivit (akce, tiskoviny) pomáhá udržovat jejich komunikaci a spolupráci.
• 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
2017 stal naším významným vkladem pro činnost pražských ekoporaden.
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• V návaznosti na zkušenosti získané v projektu poradme.se a ze spolupráce s Českým
rozhlasem (viz projekt Poraďme se o šetrné spotřebě) jsme v jedné pražské
domácnosti provedli několikaměsíční sledování spotřeby teplé a studené vody
a elektrické energie. Takto získané poznatky a konkrétní příklady reálných úspor jsme
publikovali v poradenském letáku „Nenápadné kroky ke znatelným úsporám 2“, který navázal na předchozí úspěšné vydání. K letáku byl na portálu poradme.se zpracován rozšiřující obsah.

Ekologické výukové programy
Ekologické výukové programy jsme připravovali ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec. Dvě
naše tradiční témata jsme spojili s odbornou kvalifikací našich kolegů v ekopedagogice.
Téma stromů zahrnuje nejen biologickou stránku, ale také budování vztahu malých Pražanů
k nejbližší přírodě a místu, kde žijí. Geologické a paleontologické téma analogicky kromě
přírodovědné dimenze podporuje zájem dětí o dávnou historii naší krajiny. V pražské části
Barrandienu se přeci minulost Země manifestuje zcela unikátním způsobem.
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Můj strom a jeho příběh
Donor
Hlavní město Praha

Realizační období
12. 7. 2017 – 31. 12. 2018

Přijato 2017
120 000 Kč

• Zahájili jsme přípravu výukového programu pro žáky prvního stupně základních škol. Ti se
v průběhu jednoho projektového dne seznámí nejen s určováním základních
druhů stromů, ale i s tím, jak stromy rostou, čím se živí, jak poznat jejich stáří, poznají
staré legendy o stromech a užijí si spoustu zábavy při stromových hrách.
• V projektu využijeme stávajících poznatků získaných z úspěšných projektů
zaměřených na památné a významné stromy.
• Projekt byl zahájen v roce 2017, kdy byla určena místa realizace a shromážděny
podklady pro tvorbu výukového programu. Projekt bude dokončen v roce 2018.
Geologie a paleontologie Barrandienu
Donor
Hlavní město Praha

Realizační období
12. 7. 2017 – 31. 12. 2018

Přijato 2017
130 000 Kč

• Zahájili jsme přípravu výukového programu pro žáky 2. stupně základních škol
zaměřeného na poznání pražské části Barrandienu. Terénní program je zaměřený na praktické terénní ukázky geologických fenoménů, sběr a určování zkamenělin a další aktivity
ve vybraných lokalitách Barrandienu.
• V projektu využijeme stávajících poznatků získaných z úspěšných projektů
zaměřených na vzdělávání a výchovu v geovědách.
• Projekt byl zahájen v roce 2017, kdy byla určena místa realizace a shromážděny
podklady pro tvorbu výukového programu. Projekt bude dokončen v roce 2018.

Oba projekty uskutečňujeme ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec, o. p. s. Společný
projektový tým připravuje metodiku, pomůcky a společně také provedeme pilotáž
s vybranými třídami.
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Příroda a šetrná turistika

V roce 2017 jsme se zaměřili na šetrnou turistiku v hlavním městě. Také jsme pokračovali
v činnostech v širším území Barrandienu – kandidátského Geoparku Joachima Barranda.
Činnost v Barrandienu se zaměřovala na environmentální výchovu. V roce 2017 jsme
dokončovali projekt Barrandien všemi smysly II, který kromě vzdělávací a výchovné složky
také podporuje šetrný turismus. Na jednání Rady národních geoparků v květnu 2017
předložila Společnost Národního muzea návrh na vyhlášení Národního geoparku Joachima
Barranda. Návrh bohužel nebyl přijat kvůli absenci dostatečné řídící infrastruktury a silného
nositele projektu. V druhé polovině roku jsme byli pozváni Správou CHKO Český kras a Ekocentrem Orlov Příbram k jednáním o novém návrhu geoparku Barrandien v původním širším
územním vymezení. Ke konci roku 2017 nám byla nabídnuta účast v tomto projektu, která by
byla zárukou využití všech výsledků naší dosavadní práce v oblasti geoturistiky a osvěty
v geovědách.

Pražské stezky
Donor
Hlavní město Praha

Realizační období
30. 6. 2016 – 31. 12. 2017

Přijato 2017
0 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. Nové stránky jsou otevřené
pro další stezky a autory a mohou se podle jejich zájmu rozšiřovat.
• Na základě nabídky ZČ HB EVANS jsme ke konci roku 2015 převzali webové stránky
a projekt www.prazskestezky.cz. Sestavili jsme projektový záměr na přepracování
celého konceptu a vytvoření aktuálního a moderního průvodce po pražských stezkách
s možností doplňovat jejich obsah o nové technologie. Projekt byl podpořen Hlavním
městem Praha.
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• Zatímco v roce 2016 převažovaly terénní a přípravné práce, rok 2017 jsme věnovali
tvorbě a pečlivému ladění webových stránek www.prazskestezky.cz. Web
obsahuje 15 prověřených a pečlivě zdokumentovaných naučných stezek. U většiny
je uveden i podrobný obsah naučných tabulí. U několika stezek se bohužel nepodařilo
získat souhlas provozovatele naučné stezky s publikováním tabule. V těchto
případech jsou dostupné pouze obecné informace.
• Jako součást propagace webu jsme vydali atraktivní propagační skládačku
s přehledovou mapkou.
• Z dokumentace pražských naučných stezek jsme získali velké množství fotografií,
které jsme mimo jiné využili i pro vydání tradičního kalendáře Agentury Koniklec
nazvaného Pražské cesty a stezky.
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Mapa památných a významných stromů hlavního města Prahy
Donor
Hlavní město Praha

Realizační období
30. 6. 2016 – 31. 12. 2017

Přijato 2017
0 Kč

Mapa stromů vydaná spolu s knihou v roce 2016 se setkala s velmi pozitivními ohlasy. Byla
k dispozici v turistických informačních centrech a velký zájem také vzbudila u členů Klubu
českých turistů, kteří si pro ni chodili do svého hlavního pražského infocentra, nebo ji
dostávaly také jednotlivé kluby. Každý strom v mapě je popsán tak, aby jej bylo možné
skutečně najít, což není vždy jednoduché.
• V roce 2017 jsme se zaměřili na distribuci turistické Mapy pražských památných
a významných stromů, která pokrývá celé území hlavního města a zahrnuje 202
památných a 303 významných stromů.
• Mapu jsme poskytli turistickým informačním centrům, informačnímu středisku Klubu
českých turistů, informačnímu centru hlavního města Prahy i jednotlivým městským
částem a dalším zájemcům.

• Na základě e-mailových objednávek jsme zaslali řadu výtisků do rodin, škol a oddílů.
Ke konci roku byl čtyřtisícový náklad mapy téměř rozebrán.
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Vycházky za pražskými stromy pro seniory
Donor
Hlavní město Praha

Realizační období
12. 7. 2017 – 31. 12. 2018

Přijato 2017
100 000 Kč

Na území hlavního města Prahy se nachází více než 200 památných stromů. Ale i stromy,
které nejsou vyhlášeny památnými, 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 jsou skvělým cílem pro nenáročné vycházky
a výlety a vděčným objektem pro vzdělávání a výchovu ke vztahu k přírodě i místu.
• Nově zahájený projekt navazuje na úspěšné projekty zaměřené na téma památných
a významných stromů. Využíváme v něm získané zkušenosti a ty dále rozvíjíme.
• Tentokrát jsme se zaměřili na pražské i mimopražské seniory. Tato početná skupina má
k městské přírodě a stromům obzvlášť blízký vztah. Ale nechceme jen pomáhat naplňovat
volný čas seniorů. Chceme, aby do pražské přírody přivedli své vnuky a pravnuky a stali se
sami zdrojem poučení pro mladší generace. I s ohledem na jejich vlastní vzpomínky a zkušenosti.
• Cílem projektu, který byl v roce 2017 zahájen, je zpracovat soubor osmi krátkých
a nenáročných vycházek, jejichž cílem jsou právě památné a významné stromy. Volba
cílové skupiny (seniorů) naplňuje cíl 2.6 – Nové směry – Státního programu EVVOP na
léta 2016 – 2025 opatření 2.6.1 – Podporovat propojování EVVO a EP se sociální
oblastí (např. práce v sociální a zdravotní sféře, práce se seniory, zdravotně
postiženými a jinak znevýhodněnými skupinami…).
• Projekt byl zahájen v roce 2017 ustavením řešitelského týmu a dohodnutím konceptu
publikace se souborem vycházek. Projekt bude pokračovat do roku 2018.
Barrandien všemi smysly II
Donor
Středočeský kraj

Realizační období
1. 1. 2016 – 30. 4. 2017

Částka 2017
0 Kč

Krátce po schválení kandidatury Geoparku Joachima Barranda na národní geopark v roce 2012
jsme za významné podpory Středočeského kraje, Ministerstva životního prostředí a dalších
podporovatelů využili tohoto kontextu pro uskutečňování našich nápadů spojujících
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu s podporou šetrné turistiky. Výsledkem je cyklus
projektů Barrandien nejen dětem a Barrandien všemi smysly. Do roku 2017 jsme vytvořili logický
systém aktivit pro děti i dospělé, školy i rodiny opírající se o síť nejméně 10 „hotspotů“ –
klíčových bodů, pravidelných akcí a páteřních tras shrnutých do zábavně-vzdělávacích průvodců.
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• Projekt Barrandien všemi smysly II navazoval na aktivity v roce 2016 a v roce 2017
jsme jej zdárně ukončili.

Myslíš, že nemáš literární střevo?
Ale určitě máš bujnou fantazii a smysl pro humor.
Využij to a připoj se k naší
LITERÁRNÍ SOUTĚŽI

ČEŠTINA NENÍ ZKAMENĚLÁ
aneb Trilobit v dnešním jazyce
Probudíme významné osobnosti působící v minulosti na území,
kde žijeme, sloučíme zdánlivě neslučitelné a možná nakonec
zjistíme, že NIC NENÍ NEMOŽNÉ…
Připadal Ti Josef Jungmann se svojí češtinou nebo Joachim
Barrande s jeho zkamenělinami jako nuda? Od teď už nebude!
Vyber si jednu z variant, jak dílko zpracuješ:
1) Napiš cokoliv s využitím těchto klíčových slov:
Dobrodružství, Trilobit, Hustý, Čeština, Jeskyně, Slovník, Pozor!, Jazyk, Zkamenělina,
Dobrý den! / Nazdar!
2) Napiš dopis!
Ať už je to korespondence mezi J. Barrandem a J. Jungmannem (jednostranná nebo vzájemná,
tj. i s odpovědí) nebo dopis přímo od Tebe pro některou z uvedených postav z minulosti (může být
i s její odpovědí).
3) Vyprávěj o svém fiktivním setkání s J. Barrandem nebo J. Jungmannem!
Nezjistil jsi náhodou, že se jazyk minulosti oproti jazyku z Tvých úst poněkud liší? Možná by se Ti
dokonce chtělo říct – „Vůbec jsme si nerozuměli!“
Pár rad:
Můžeš si o těch dvou chlapících něco zjistit. Nebo prostě piš podle toho, co si o nich myslíš nebo co jim
chceš vzkázat.
A to nejdůležitější – NEBOJ SE HUMORU A FANTAZIE!
Ale nezapomeň – pokud práci píšeš na počítači, vejít se musíš do 3 standardních
stran. Pokud píšeš v ruce, je Tvůj limit 5 stran formátu A4.
SVOJE DÍLKO ODEVZDEJ SVÉMU UČITELI NEJPOZDĚJI DO KONCE
BŘEZNA!
Soutěž pořádá Agentura Koniklec, o. p. s. ve spolupráci s Gymnáziem Joachima Barranda Beroun
v rámci projektu Barrandien všemi smysly II. Projekt byl finančně podpořen Středočeským krajem.

• V Městské knihovně v Berouně jsme uspořádali výstavu fotografií ze soutěže Krásy
Krasu. Vystaveno bylo celkem 14 soutěžních fotografií. Během měsíce února
si výstavu prohlédli téměř všichni návštěvníci knihovny, kterých bylo 1880.
• „Výstava měla velký úspěch a lidé byli nadšeni. Místa, která byla na fotografiích, většina lidí dobře
znala, a nebo je po zhlédnutí našich fotografií chtěli navštívit. To vše pramení z toho, že se v dnešní
době většina lidí mnohem více zajímá o region, ze kterého pochází“. (z vyjádření pracovnice Městské
knihovny v Berouně)

• V prvním kvartálu 2017 jsme uspořádali terénní exkurzi Za geologickými zajímavostmi
v okolí Svatého Jana pod Skalou.
• Výsledky projektu a průvodce Stezkami Barrandienu (vyd. 2016) jsme prezentovali
na paleontologické exkurzi pořádané Muzeem Českého krasu v Berouně.
• V prvním čtvrtletí 2017 proběhla literární soutěž „Čeština není zkamenělá aneb
trilobit v dnešním jazyce“. Soutěž byla určená pro žáky základních škol v území
Geoparku Joachima Barranda. Postavami uvozujícími téma soutěže byli
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Josef Jungmann a Joachim Barrande. Soutěž měla tři kategorie – volný žánr
s použitím klíčových slov, dopis a vyprávění. Do soutěže bylo přihlášeno celkem
14 prací. Vítězové soutěže získali jako odměnu sadu informačních materiálů o území
Geoparku, vstupenky do Muzea Českého krasu a na další kulturní či sportovní akce
v území Geoparku. Každý účastník obdržel také Průvodce na cesty. Soutěž byla
pořádána ve spolupráci s Gymnáziem Joachima Barranda v Berouně. Soutěže se
zúčastnili žáci z Gymnázia JB v Berouně, Jungmannovy základní školy v Berouně,
Základní školy v Loděnicích, Základní školy v Počaplech a základní školy ve Zdicích.
• V samotném závěru projektu jsme u příležitosti Dne chráněných území otevřeli
v areálu Lomů Mořina tradiční informační stánek. Pro návštěvníky stánku byl
připraven soubor znalostních kvízů i zábavných her pro různé věkové kategorie.
Vděčným návštěvníkům stánku jsme nabízeli vydané publikace.Ty ovšem nebyly rozdávány nahodile – návštěvníci je mohli obdržet výhradně jako odměny z jednotlivých
soutěží a kvízů.
• „Díky vašim hrám jsme se přesvědčili, že i v místech, o kterých si myslíme, že je dobře známe, můžeme poznávat něco nového. Jako odměnu za náš výkon jsme si vybrali tu skvělou knížku Průvodce a
pro děti pexeso. Program se nám moc líbil, protože byl jak pro nás starší, tak i pro naše děti ...“.
(z vyjádření návštěvníků informačního stánku)
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Udržitelný rozvoj a Agenda 21

Změna klimatu
V roce 2017 jsme se starali o další využití a udržování výsledků projektu Adaptace sídel
na změnu klimatu – praktické řešení a sdílení zkušeností, který byl ukončen v září 2016.
Přestože byl několikaletý velký projekt ukončen, jsme odhodláni v tématu adaptace sídel
na změnu klimatu pokračovat. Chceme dále pomáhat obcím a městům hledat způsoby, jak
plánovat a zavádět konkrétní opatření proti negativním dopadům změny klimatu. Do budoucna plánujeme více propojit téma adaptace a naše poradenské aktivity a také připravit vlastní
politiku snižování uhlíkové stopy jako vzor pro ostatní nám podobné organizace.
• Aktualizovali a udržovali jsme web www.adaptacesidel.cz a profily na sociálních sítích
zaměřené na místní adaptaci. Přidávali jsme odkazy na relevantní akce, termíny,
dotační programy a podobně.
• Doplňovali jsme znalostní bázi, repozitář dokumentů, postupů a obecně všech
využitelných pramenů pro místní adaptaci.
• Stali jsme se odborným partnerem tematické části soutěže pro města
„Zelená informacím“ (viz tam) v oblasti „Voda“ a účastnili jsme se odborných akcí.
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Spolupráce s Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR)
TIMUR v uplynulých dvou letech postupně ukončila své projekty. Nadále udržuje v plném
provozu kalkulátor Ekologické stopy školy. Díky němu stále mohou základní i střední školy
provádět výpočet ES, což je výborná příležitost pro praktickou projektovou výuku a současně
příležitostí pro vylepšování „ekologického“ skóre.
• V roce 2017 jsme prováděli registrace škol a validace (odborné ověřování) výpočtů
pro projekt Ekostopa školy.

Spolupráce na přípravě kampaně Lípy republiky
V roce 2018 si připomeneme 100. výročí vzniku Československé republiky. Na jeho paměť byly na
území celého našeho státu v průběhu uplynulých let vysazovány lípy republiky, někdy nazývané též
lípy svobody. Protože se dlouhodobě věnujeme významným stromům, zapojili jsme se do přípravy
kampaně „Lípy republiky“. Jejím cílem bylo vytváření a posilování vztahu obyvatel Středočeského
kraje k místu, přírodě a krajině a rozvoj historické paměti, která se do naší krajiny zapisuje.
• Připravili jsme celostátní projekt zaměřený na mapování a prezentaci lip republiky
a vydání reprezentativní publikace pro Ministerstvo kultury ČR.
• Připravili jsme projekt obdobné kampaně s důrazem na reprezentativní publikaci pro
Středočeský kraj. Na tomto projektu jsme spolupracovali s Národním památkovým
ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze.
Lípy republiky Středočeského kraje
Donor

Realizační období

Středočeský kraj – Fond hejtmanky

30. 9. 2017 – 28. 10. 2018

Přijato 2017
50 000 Kč

Přesný počet jubilejních stromů ve Středočeském kraji není znám. Příběhy některých z nich
jsou již zapomenuty. Jako příspěvek k oživení tradice vybereme 20 stromů z celého
Středočeského kraje a jejich příběhy sestavíme i s fotografiemi do reprezentativní
publikace, na jejímž vydání se bude podílet Národní památkový ústav. Tuto myšlenku
laskavě podpořila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.
• V roce 2017 jsme provedli přípravné práce a zajistili kapacitu pro celý ediční proces.
• Zajistili jsme možnost využití informací o lípách republiky z celostátní kampaně Lípy
republiky – symboly národní identity. Do publikace tak bude možné vybírat z více než
80 jubilejních lip, které byly dosud na území Středočeského kraje nalezeny.
• Publikace bude vydána v září 2018 a distribuována v září/říjnu 2018.
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Věda, výzkum a odborná činnost

V roce 2017 jsme byli subdodavateli projektu Evaluace naučných stezek využívajících mobilní
technologie. Navázali jsme tak na kvalitní spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací v konsorciu spolku BEZK, Masarykovy univerzity Brno a Agentury Koniklec. Společně připravený projekt
byl financován Státním fondem životního prostředí z Národního programu životní prostředí.

Evaluace naučných stezek využívajících mobilní technologie
Objednatel

Realizační období

BEZK, z.s.

4. 5. 2017 – 31. 12. 2018

Částka 2017
90 000 Kč

Rozšíření „chytrých“ mobilních telefonů i rostoucí zvyšování kvality pokrytí České republiky
datovým signálem otevírá možnost využití digitálních technologií pro terénní interpretaci
přírodního dědictví. Podle kvalifikovaného odhadu prochází naší krajinou několik stovek
naučných stezek, které lze „číst“ také digitálně. Je využití technologií v interpretaci přírody
vhodné a účelné? Jak jej přijímají odborníci na vzdělávání, jak je vidí sami uživatelé? Jak se
dají digitální média pro prohloubení zážitku z pobytu v přírodě i znalostí návštěvníků
efektivně využít? Na tyto otázky jsme hledali v našem výzkumu odpovědi.
• V rámci konsorcia jsme měli na starosti získávání údajů o stávajících aplikacích
digitální interpretace v naší krajině. Do průzkumu jsme zahrnuli celkem 379 naučných
stezek a téměř 20 dalších aplikací.
• Zajišťovali jsme oslovení autorů a sběr dat o jednotlivých aplikacích prostřednictvím
elektronického dotazníku.
• Pro účely případových studií jsme posloužili jednou z vlastních stezek
ve Sv. Janu pod Skalou, jejíž kódové tabulky jsme při této příležitosti opravili.
• Podíleli jsme se na terénním výzkumu dalších naučných stezek, byli jsme zastoupeni
v odborném řešitelském a autorském týmu. Spolupracovali jsme na článku, metodice
a monografii s názvem „Příroda 2.0?“
• Výsledky výzkumu a publikace budou zveřejněny a vydány v roce 2018.
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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
Hlavní
činnost

tis. Kč
Ekonom.
Správní
činnost
činnost

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

177

95

III. Osobní náklady celkem

490

60

550

IV. Daně a poplatky celkem

0

3

3

V. Ostatní náklady celkem

0

14

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

0

49

667

220

Celkem náklady
Výnosy

Hlavní
činnost
I. Provozní dotace

27

Celkem

8

299

22
49

35

tis. Kč
Ekonom.
Správní
činnost
činnost

923

Celkem

752

0

0

752

III. Tržby za vlastní výkony a zboží

0

177

0

177

IV. Ostatní výnosy

0

60

0

60

752

237

0

989

Celkem výnosy
Hospodářský výsledek

Hlavní
činnost

tis. Kč
Ekonom.
Správní
činnost
činnost

Celkem

Před zdaněním

85

17

-35

67

Po zdanění

85

17

-35

67
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Přehled přijatých grantů
Tabulka obsahuje částky skutečně přijaté v roce 2017 bez ohledu na realizační
období projektu.
Projekt

Přijato
v roce 2017

Donor

Poradme.se

199 500 Ministerstvo životního prostředí

Vycházky pro seniory

100 000 Hlavní město Praha

Výukový program Můj strom

120 000 Hlavní město Praha

Výukový program geologie

130 000 Hlavní město Praha

Lípy republiky Středočeského kraje

50 000 Středočeský kraj

Významné stromy *)

181 747 Program švýcarsko-české spolupráce

Adaptace sídel na změnu klimatu **)

175 888 EHP/Norsko

*) Projekt ukončený v roce 2016 – jedná se o doplatek zbytkové části grantu po uzavření závěrečné zprávy projektu
**) Projekt ukončený v roce 2016 – jedná se o platbu z titulu poslední průběžné monitorovací zprávy projektu

Komentář
Výsledkem hospodaření za rok 2017 je zisk ve výši 67 tis. Kč. Tento hospodářský výsledek je
plně v souladu s neziskovým charakterem organizace a potvrzuje její finanční stabilitu.
Podíl výnosů z ekonomické činnosti představuje cca. 24 % celkových výnosů, což odpovídá
neziskovému charakteru organizace a odpovídá dlouhodobé strategii společnosti dosahovat
přibližně 1/3 výnosů z ekonomické činnosti.

Stanovisko správní a dozorčí rady
Výroční zprávu za rok 2017 schválila na svém řádném jednání konaném v sídle společnosti
dne 28. 5. 2018 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 23. 5. 2018
Mgr. Irena Strnadová, předsedkyně dozorčí rady
v. r.
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Poděkování
Za podporu, pomoc a spolupráci v roce 2017 děkujeme zejména:
01/71 ZO ČSOP Koniklec, Agentuře Aladin, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR – Správě
Chráněné krajinné oblasti Český kras, BEZK, z.s., CI2, o.p.s., Centru sociálních služeb
Praha, Českému rozhlasu, Ekocentru Koniklec, o.p.s., Hlavnímu městu Praha, Klubu
českých turistů, Městské knihovně v Berouně, Ministerstvu životního prostředí, Muzeu
Českého krasu v Berouně, Národnímu památkovému ústavu, Společnosti Národního
muzea a Středočeskému kraji,
a jmenovitě pak:
rodině Balcarových, Ing. Rianě Cestrové, Ondřeji Čadkovi, Bc. Evě Černé, Mgr. Romaně
Červinkové, Doc. PhDr. Janu Činčerovi, Ph.D., Mgr. Pavlovi Činčerovi, Janu Čtvrtníkovi,
Barboře Doležalové, Ing. Karlu Fousovi, Mgr. Danovi Hájkovi, Kateřině Hynkové,
Ing. Tomáši Kažmierskému, Mgr. Haně Klonfarové, Mgr. Alici Končinské,
Mgr. Simoně Kosíkové, Ing. Gabriele Kalábkové, Mgr. Veronice Kalfusové,
PhDr. Dagmar Koucké, RNDr. Karin Kriegerbeckové, Ph.D., RNDr. Jiřímu Kvačkovi,
Ph.D., Mgr. Davidovi Leinovi, Petrovi Martinovskému, Mgr. Martinovi Machovi,
Milanovi Maruštíkovi, Sašovi Myslíkovi, Václavě Naskosové, Ing. Ondřejovi Nehasilovi,
Mgr. Ondřejovi Nováčkovi, Mgr. Petře Novákové Sádkové, Ing. Martě Ortové,
Mgr. Michalovi Petrusovi, Mgr. Michaelovi Pondělíčkovi, Ph.D., Josefíně Pondělíčkové,
Karolíně Pondělíčkové, Mgr. Lence Procházkové, Mgr. Štěpánovi Rakovi, Ing. Alešovi
Rudlovi, Ing. Václavovi Saifrtovi, Janě Stibralové, Mgr. Ivě Stlukové, Mgr. Ireně Strnadové,
Doc. Ing. arch. Vladimíře Šilhánkové, Ing. Petrovi Trněnému, Mgr. Barboře Týcové a řadě
ostatních příznivců a přátel, kteří nejsou výše jmenovitě uvedeni, ale jejich pomoc byla
neméně významná.
Zpracovali 10. 5. 2018 Miroslav Lupač a David Kunssberger.
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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. 2017 – 31. 12. 2017
Zpracováno dne 30. 3. 2018
Kompletní účetní výkazy – Rozvaha (v Kč), Výkaz zisků a ztrát (v Kč) a Příloha k účetní
závěrce jsou samostatnou přílohou této výroční zprávy.
Zpráva a její přílohy jsou v souladu s naší politikou omezování produkce tištěných dokumentů
a snižování uhlíkové stopy1 vydávány pouze v elektronické podobě a umístěny na stránkách
Agentury Koniklec. Distribuovány pouze zasláním odkazu e-mailem, a to s výhradou
případů, kdy jsme k jinému způsobu poskytnutí zavázáni právním předpisem nebo smluvním
ujednáním.

Běžný e-mail má uhlíkovou stopu (vyprodukuje) asi 4 g CO2ekv., což zahrnuje spotřebu energie v datových
centrech a výpočetní výkon pro posílání, třídění a čtení zpráv. Jeden e-mail obsahující velkou „otravnou“ přílohu
může mít uhlíkovou stopu až 50 g CO2ekv. (Berners-Lee, M. How Bad are Bananas: The Carbon Footprint of
Everything. Green Profile, 2010.)

1
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Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

částky v Kč

Název a sídlo účetní jednotky

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

31.12.2017
ke dni .............................................................................................................................................
....................................................................................

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

IČ
45768170

Číslo
řádku

AKTIVA

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

1

125 738,00

76 701,00

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

719 567,00

719 567,00

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

-593 829,00

-642 866,00

Krátkodobý majetek celkem

41

1 907 456,00

1 231 715,00

II.

Pohledávky celkem

52

955 217,00

197 595,00

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

952 239,00

1 034 120,00

AKTIVA CELKEM

85

2 033 194,00

1 308 416,00

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období
70 944,00

A.

B.

Číslo
řádku

PASIVA
Vlastní zdroje celkem

1

196 473,00

Jmění celkem

2

139 550,00

4 371,00

Výsledek hospodaření celkem

6

56 923,00

66 573,00

Cizí zdroje celkem

10

1 836 721,00

1 237 472,00

Dlouhodobé závazky celkem

13

84 660,00

23 220,00

III.

Krátkodobé závazky celkem

21

1 205 480,00

788 152,00

IV.

Jiná pasiva celkem

45

546 581,00

426 100,00

PASIVA CELKEM

49

2 033 194,00

1 308 416,00

A.
I.
II.
B.
II.

Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

25.03.2018
Odesláno dne:

..........................................................................................................
Odpovídá za údaje:

E-mail:

Miroslav Lupač

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 a sídlo účetní jednotky

ve zkráceném rozsahu

částky v Kč

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

31.12.2017
ke dni .............................................................................................................................................
...............................................................................

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

IČ
45768170

Číslo
řádku
I.

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

177 019,00

121 706,00

298 725,00

III.

Osobní náklady

13

490 100,00

59 600,00

549 700,00

IV.

Daně a poplatky

19

0,00

3 300,00

3 300,00

V.

Ostatní náklady

21

0,00

21 675,00

21 675,00

VI.

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

29

0,00

49 037,00

49 037,00

Náklady celkem

39

667 119,00

255 318,00

922 437,00

I.

Provozní dotace

41

752 381,00

0,00

752 381,00

III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

47

0,00

176 239,00

176 239,00

Ostatní výnosy

48

0,00

60 390,00

60 390,00

Výnosy celkem

61

752 381,00

236 629,00

989 010,00

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

85 262,00

-18 689,00

66 573,00

Výsledek hospodaření po zdanění

63

85 262,00

-18 689,00

66 573,00

IV.

C.
D.

Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

25.03.2018
Odesláno dne:

..........................................................................................................
Odpovídá za údaje:

E-mail:

Telefon:

Miroslav Lupač

AGENTURA KONIKLEC
DIČ: CZ45768170
Účetní závěrka k 31.12. 2017

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 31.12.2017, resp.k 31.12.2016 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 2017, resp.2016, 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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DIČ: CZ45768170
Účetní závěrka k 31.12. 2017

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. 2017

720

-

-

-

720

Celkem 30. 9. 2016

720

-

-

-

720

Stavby
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek

Počáteční
zůstatek
54

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

Přírůstky

Vyřazení

Převody

OPRÁVKY

-

Konečný
zůstatek
- 27

Účetní
hodnota
27

-

-

- 561

50

-

-

-

-55

-

-

-

-

-

-

Celkem 30. 9. 2017

-594

- 49

-

-

- 643

77

Celkem 30. 9. 2016

-526

- 43

244

-

- 594

126

Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Inventář
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

5.

Počáteční
zůstatek
-27

Vyřazení

-

Prodeje,
likvidace
-

-512

-49

-55

Odpisy

POHLEDÁVKY

K 31.12.2017 a 31.12.2016 byly evidovány pohledávky ve výši 198, resp.955 tis. Kč.

6.

ZÁVAZKY

K 31.12.2017 a 31.12.2016 byly evidovány závazky ve výši 788, resp. 1 205 tis. Kč.
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7.

DOHADNÉ ÚČTY

Významnou část dohadných účtů zahrnují výnosy příštích období, které obsahují časově rozlišené dotace.
K 31.12.2017 a 31.12.2016 byly evidovány ve výši 426, resp. 546 tis. Kč.

8.

VÝNOSY

Struktura výnosů Společnosti byla následující.
2017
v tis. Kč
-

2016
v tis. Kč
-

Dotace z veřejných rozpočtů

196

451

Nestátní dotace a granty

556

2 245

Ostatní provozní výnosy

-

-

752

2 696

2017
v tis. Kč
176

2016
v tis. Kč
51

Dotace z veřejných rozpočtů

-

-

Nestátní dotace a granty

-

-

Ostatní provozní výnosy

61

-

237

51

HLAVNÍ ČINNOST
Tržby z prodeje služeb

Celkem

HOSPODÁŘSKÁ A SPRÁVNÍ ČINNOST
Tržby z prodeje služeb

Celkem

Celková výše obdržených dotací z veřejných rozpočtů v roce 2017, resp. v roce 2016 byla 196, resp. 451 tis. Kč
a celková výše obdržených nestátních dotací a grantů v roce 2017, resp. v roce 2016 byla 556, resp. 2 245 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

2017
v tis. Kč
66

2016
v tis. Kč
57

7

69

762

430

- 752

- 430

83

126

0

0

83

- 126

0

0

19%

19%

0

0

AGENTURA KONIKLEC
DIČ: CZ45768170
Účetní závěrka k 31.12. 2017

10.

OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
2017
Průměrný počet zaměstnanců
Mzdy
Sociální zabezpečení
Osobní náklady celkem

2016
1

1

504

1 318

45

90

550

1 408

Položka mzdy obsahuje také náklady vynaložené externím spolupracovníkům formou dohody
o provedení práce, které v roce 2017 a 2016 činily 373 tis. Kč a 1 016 tis. Kč.

11.

VLASTNÍ JMĚNÍ

V roce 2017 bylo vlastní jmění poníženo o nevykrytou část dotace 16N01 MŽP ve výši 172 tis. Kč, protože se
jednalo o opravu hospodářského výsledku roku 2016 v aktuální roce 2017.

Sestaveno dne:

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

Osoba odpovědná
za účetní závěrku (jméno,
podpis):

25.3.2018

Miroslav Lupač

Alexander Myslík

David Kunssberger
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