Výroční zpráva za rok 2020

Pomáháme lidem bez ohledu na věk,
profesi či společenské postavení chránit životní prostředí.
Agentura Koniklec, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2020
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 a změny klimatu, 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.
AK se 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, udržitelného rozvoje a environmentálního vzdělávání.

Cena ministra životního prostředí ČR 1996
Cena The Sasakawa Peace Foundation 1997
Cena Britské rady 2001
Cena Ford Motor Company na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví 2001
Cena v soutěži O lidech s lidmi 2002
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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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Poskytování informací o životním prostředí veřejnosti a uskutečňování odborných projektů
zaměřených na oblast zpřístupňování těchto informací.
Provádění projektů na ochranu přírody a krajiny.
Provádění projektů zaměřených na ekologickou výchovu dětí a mládeže a projektů
zaměřených na vzdělávání dospělých, se zvláštním důrazem na veřejnou správu.
Poskytování environmentálního poradenství a asistence občanům v životních situacích
souvisejících s ochranou životního prostředí.
Provádění projektů zaměřených na podporu forem turistiky šetrných k přírodě a krajině
s důrazem na projekty geoturistiky a rozvoje geoparků.
Provádění projektů na podporu turistiky v chráněných oblastech, turistiky v přírodních
oblastech sídelní krajiny a vydávání informačních materiálů pro šetrnou turistiku.
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.
Pořádání kurzů, seminářů a konferencí, vzdělávacích akcí a publikační činnost v oblasti
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a udržitelného rozvoje.
Provádění projektů zaměřených na propagaci a ochranu přírodního a kulturního dědictví.

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

4

OBSAH

Profil

3

Účel společnosti a druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

4

Shrnutí

6

Základní údaje

8

Agentura Koniklec on-line

9

Lidé

10

Zpráva o činnosti

12

Environmentální výchova, vzdělávání, informace a poradenství

13

Příroda a šetrná turistika

20

Udržitelný rozvoj

25

Věda, výzkum a odborná činnost

27

Finanční zpráva

29

Struktura nákladů a výnosů

31

Přehled přijatých grantů

32

Komentář

33

Stanovisko správní a dozorčí rady

34

Poděkování

35

Příloha / účetní výkazy

36

5

SHRNUTÍ

jako ředitel Agentury Koniklec vám předkládám výroční zprávu za rok 2020. Předem úvodního
textu konstatuji, že naše obecně prospěšná společnost zvládla toto dramatické období dobře
a mnoho omezení se nám podařilo proměnit v příležitost.
V roce 2020 jsme spustili novou službu #KlimaNaDoma. Ta by se měla zařadit mezi naše
dlouhodobé značky, jakými jsou např. Poradme.se, InNatura nebo Adaptace sídel. Je to všestranné
poradenství o klimatu pro jednotlivce a rodiny, zaměřené hlavně na bydlení. Rozšiřujeme síť
vlastních meteostanic a míst ručního měření, zapojujeme nové rodiny, tvoříme on-line vzdělávací
videa a protože nebylo možné pozvat veřejnost do výstavních prostor, vytvořili jsme i on-line
podobu výstavy s „komentovanou“ prohlídkou.
Vrátili jsme se k tématu udržitelné spotřeby. V rámci služby Poradme.se jsme analyzovali
spotřební chování nakupujících u rychloobrátkového zboží. Chystáme se zásadně rozšířit nabídku
poradenských nástrojů o pomůcky umožňující orientaci v dopadu spotřeby na životní prostředí.
Chceme vytvořit koncept „spotřební stopy“ zahrnující např. aspekt spotřeby vody, dopadu na klima,
a vlivu dopravy ke spotřebiteli.
Pokračovali jsme v práci pro sdružení Ekoporadny Praha a zapojovali se do dění v environmentální
výchově v Praze. Aktualizovali jsme pražský informační systém EVVO, starali se o pracovní skupinu
EVVO, přispěli k pražské konferenci EVVO na téma venkovní výuky, a to naším oblíbeným tématem
vzdělávání v „geovědách“, a psali články do pražské EVVOluce. Pražané měli velký zájem o nové
vydání pětidílné mapy pražských významných stromů. V létě jsme nestačili zásobovat kontaktní
hotspoty. Nejspíše se tak projevil i příklon obyvatel města k „mikroturistice“. Popularizaci geověd
a vzdělávání o neživé přírodě v Praze jsme nabízeli pod značkou Pražské kameniště.
Původně plánované nové vycházky a vzdělávací akce v Praze i středočeském Barrandienu
nám z větší části překazila omezení, ale i zde jsme si poradili on-line řešením. Hned na jaře nás
napadlo, že by individuální návštěvníci lokalit určitě využili netradiční průvodce. Nejprve jsme se
vypravili s amatérskou technikou a oblíbeným lektorem do terénu a vytvořili jednoduchá videa.
Zájem o ně vedl k zásadnímu vylepšení technického vybavení i provedení filmů. Zatím 6 vydaných
videoprůvodců má dosud skoro 4000 zhlédnutí – prý dobře posloužily i učitelům v on-line výuce.
Místo další vycházky jsme připravili dobrodružnou výpravu Mise do Kamenozemě. Potěšilo nás, že se
v září 2020 podařilo vyhlásit Národní park Barrandien, s jehož přípravou jsme mnoho let pomáhali.
V roce 2020 jsme spolupracovali se vzdělávacími institucemi v oblasti adaptace sídel na změnu
klimatu a připravili jsme na toto téma i příspěvek na mezinárodní konferenci a podcast. Pomáhali
jsme s výzkumem environmentální gramotnosti na českých školách, Ministerstvu životního
prostředí jsme poskytli podporu při vzdělávání veřejných zadavatelů a významně jsme se podíleli na
analýze potřeb investic našich ekocenter pro příští plánovací období evropských fondů.
Všechny naše činnosti probíhaly jako dosud ve velmi konzervativním finančním rámci,
v efektivních mikrotýmech a s využitím vzájemných souvislostí řešených témat. Z nich se snažíme
vytvářet nové kontexty, nové produkty a nové aktivity. Hledáme rovnováhu mezi entuziasmem
a praktickou využitelností. Tu jsme v roce 2020 okořenili pořádnou dávkou improvizace. Snad
vás naše výsledky potěší.
Se srdečným poděkováním za podporu, přízeň a praktickou pomoc
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 1130/12, Praha 3-Žižkov		
Poštovní adresa: P. O. Box 24, 130 11 Praha 3
internet: www.koniklec.cz
e-mail: info@koniklec.cz		
IČ: 45768170, DIČ: CZ45768170
Organizace účtuje v soustavě podvojného účetnictví a v roce 2020 nebyla plátcem DPH.
Bankovní spojení: ČSOB, Olšanská 1a, Praha 3, běžný účet: 571321/0300
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AGENTURA KONIKLEC ON-LINE
Agentura Koniklec, o. p. s., je on-line, nabízí zajímavý aktuální obsah na projektových a tematických
webech, má profily na sociálních sítích a na dalších on-line projektech se podílí.
Hlavní stránka Agentury Koniklec, o. p. s.
www.koniklec.cz
Projektové stránky
Barrandien
www.barrandien.cz
Barrandien (digitální vrstva průvodců)
www.barrandien.online
In Natura
www.innatura.cz
Portál komunitního poradenství „poradme.se“
www.poradme.se
www.facebook.com/poradme.se
Služba KlimaNaDoma
http://www.klimanadoma.cz
Profily AK na sociálních sítích
Facebook AK
facebook.com/agenturakoniklec
Twitter AK
twitter.com/AKoniklec
Youtube AK
twitter.com/AdaptaceSidel

Jednotlivé weby 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 Cajthamlová (*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
hlavní spolupracovníci v roce 2020
Ing. Aleš Rudl
projekt Významné stromy
Mgr. Štěpán Rak
geologické výukové programy, geologické exkurze
Ing. Arch. Libor Kodl
projekt Adaptace domů na změnu klimatu
Ing. Marta Ortová
vzdělávání veřejné správy
RNDr. Miloslav Novák
vzdělávání veřejné správy, soutěž Zelená informacím
Aleš Horáček
webové stránky
Mgr. David Zahradníček
redaktor a korektor
Další spolupracovníci jsou uvedeni v poděkování.
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Zpráva o činnosti

12

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ,
INFORMACE A PORADENSTVÍ
V roce 2020 jsme pokračovali v dlouhodobém poskytování poradenství všem zájemcům
o ochranu životního prostředí, úspory vody a energií, udržitelnou spotřebu a další témata
prostřednictvím portálu poradme.se a účastí v neformálním sdružení Ekoporadny Praha.
Nejvýznamnějším tématem poradenství v roce 2020 byla adaptace na změnu klimatu, a to
z hlediska domácností a malých komunit. Jednotlivé projekty zaměřené na téma změny klimatu
jsme integrovali do neziskové služby #KlimaNaDoma a od roku 2020 se všechny naše aktivity
v oblasti změny klimatu pod touto značkou prezentují.

Interaktivní vzdělávání veřejnosti o změně klimatu v hl. m. Praze
Hlavní město Praha
15. 7. 2019 – 31. 12. 2020
200 000 Kč
0 Kč
V tomto projektu jsme spolupracovali se společností CI2, o. p. s. Nabízeli jsme Pražanům
zajímavý a souhrnný pohled na změnu klimatu v mobilní expozici „Klima se mění, změň se i ty“.
Tuto výstavu jsme rozšířili o dva panely zaměřené na problematiku změny klimatu v hlavním
městě Praze. Součástí projektu byla i vzdělávací kampaň k překonání bariér v porozumění
a chápání problematiky změny klimatu veřejností a veřejnou správou.
Všechny plánované instalace a doprovodné akce byly znemožněny situací vyvolanou pandemií
a souvisejícími omezeními. Z toho důvodu jsme výstavu i doprovodné akce přenesli do online prostoru. Klimatickou dílnu jsme nahradili třemi rozsáhlými videopřednáškami. Výstavu
jsme doplnili o doprovodné klipy s komentáři autora ke každému panelu a prezentovali ji na
atraktivně provedené webové stránce.
Výstava
http://www.klimanadoma.cz/vystavaklima/
Klimadílna – blok 1 (Aplikace drobných i větších opatření s rozumem)
https://www.youtube.com/watch?v=2eck8c9YU5U
Klimadílna – blok 2 (Praktické zkušenosti s budování zelených vnitrobloků
a ostrovů zeleně u budov)
https://www.youtube.com/watch?v=P1Oo6xIsikc
Klimadílna – blok 3 (Klimaticko-energetická politika městských částí)
https://www.youtube.com/watch?v=SBs4TbEdisI
Do konce roku 2020 navštívilo on-line výstavu 215 uživatelů; celkový počet zobrazení panelů
byl 2700 unikátních přístupů. Každý doprovodný klip zaznamenal přibližně 100 zhlédnutí.
Celkový počet zhlédnutí klipů je téměř 1500 na YouTube a 106 zhlédnutí v interaktivním videu.
Klimatickou dílnu zhlédlo 75 uživatelů. Celkový počet přehrání jednotlivých bloků byl 230.
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Poraďme se o mikroadaptacích / #KlimaNaDoma
Hlavní město Praha

Ministerstvo životního
prostředí

Hlavní město Praha

15. 7. 2019 – 31. 12. 2020

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

15. 7. 2020 – 31. 12. 2021

200 000 Kč

250 000 Kč

270 000 Kč

0 Kč

250 000 Kč

270 000 Kč

„Mikroadaptacemi“ označujeme technická i režimová opatření přispívající k adaptaci na změnu
klimatu na obytných budovách, která jsou relativně snadno proveditelná na úrovni domácnosti
či malé komunity (typicky malého bytového družstva, SVJ či majitele bytového domu). Tato
opatření mají přímý dopad na nemovitost a na její nejbližší okolí a mohou přispět k vytvoření
opěrné infrastruktury pro adaptaci celých obcí, městských čtvrtí a měst.
U příležitosti Dne Země 2020 jsme spustili novou službu #KlimaNaDoma určenou jak
jednotlivcům, tak i malým místním komunitám. Na jednom místě vytváříme ucelený soubor rad,
pomoci, nápadů a chytrých řešení, jak zmírnit dopady změny klimatu na každodenní život.
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Rozšířili jsme síť námi provozovaných meteostanic na 5 (část je přímo na území hlavního města,
část v blízkém okolí Prahy). V letním období 2020 jsme systematicky sledovali parametry vnitřního
a vnějšího prostředí kontinuálně měřené meteostanicemi doplněné ručně měřenými údaji
o teplotách povrchů. Pro 3 budovy byl s využitím získaných dat experimentálně ověřen evaluační
nástroj KLIMASKEN připravený v mezinárodním projektu LIFE DELIVER – Odolné sídliská v roce
2020. Výsledky pozorování a měření shrnujeme v případových studiích, které poslouží pro další
klimatické poradenství.
Vytvořili jsme vizuální identitu – logo a sadu ikon pro novou značku #KlimaNaDoma. Tento nový
vizuální styl byl aplikován na webové stránky
www.klimanadoma.cz (viz dále).
Vytvořili jsme zpravodajský kanál pro publikování zajímavostí o klimatu – Klimafeed
www.koniklec.cz/klimafeed.
Vznikl krátký propagační videoklip kampaně (umístěný na videoserveru YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=1BpPgX8ogsQ.
Jako součást kampaně jsme ve spolupráci se společností CI2, o. p. s., natočili podcast na téma
mikroadaptace. Podcast je publikován v sekci klimatických podcastů CI2
https://open.spotify.com/episode/1JfCD8hGd9gAvSTiJwEwlB.
Vytvořili jsme prezentační nástroje – interaktivní dashboardy publikující souhrnné údaje, např.:
www.klimanadoma.cz/prazsky-panelak/.
Výsledky kampaně jsme shrnuli do článku:
https://koniklec.cz/shrnuti-kampane-klimanadoma/.
Ve spolupráci s architektem Liborem Kodlem jsme vydali elektronickou publikaci Průvodce
klimaticky odolným, šetrným a zdravým bydlením. Knížka je určena jak těm, kteří se na budování
obydlí teprve chystají, tak i těm, kteří jej chtějí vylepšit. Poslouží i pro základní orientaci
v klimaticky odolném stavění pro komerční investory i veřejnou správu:
http://www.klimanadoma.cz/pruvodce-klimaticky-odolnym-setrnym-a-zdravym-bydlenim/
Pro partnery a spolupracovníky jsme vytvořili kalendář KlimaNaDoma pro rok 2021, který
ilustruje na 12 příkladech tradiční stavby v různých částech světa přizpůsobené různým typům
klimatu. Texty vytvořili spolupracující architekti, fotografie doprovodila moderními básněmi
Jitka Osička. Kalendář je zde:
http://www.koniklec.cz/kalendare

Poraďme se o šetrné spotřebě
Hlavní město Praha
15. 7. 2020 – 31. 12. 2021
200 000 Kč
200 000 Kč

15

Pod pojmem šetrná spotřeba si každý člověk představuje něco jiného. A co jeden považuje
za šetrný přístup, to je pro druhého obrovským plýtváním. Někdo je ochoten se ve spotřebě
omezit, někdo to zcela odmítá. A většina pak podvědomě vnímá nutnost omezit čerpání
neobnovitelných zdrojů, ale neví jak na to. Stačí pouhé třídění odpadu, nebo je to sice nutné, ale
zdaleka ne postačující minimum? Proč dát přednost tuzemským potravinám před dovozovými?
Jaké emise CO2 či spotřeba vody jsou spojeny s naším každodenním nákupem? Musíme
všechno mít sami pro sebe? Na tyto a další otázky hledá racionální odpovědi náš projekt.
Projekt byl zahájen v roce 2020, ale těžiště aktivit je plánováno na rok 2021.
Zahájili jsme sběr a zpracování dat popisujících spotřebu rychloobrátkového zboží. Tuto analýzu
provádíme na základě účtenek převážně ze supermarketů ve spolupráci s několika pražskými
domácnostmi.
Byla navázána kooperace s prvními dvěma domácnostmi, které se budou na projektu systematicky
podílet v roce 2021, a dalšími 13 domácnostmi, které sbírají účtenky za rychloobrátkové zboží, jež
nakupují.
Ze shromážděných účtenek (zpracovali jsme jich více než 500) vznikl základ databáze
rychloobrátkového zboží pro další vyžití v dalších fázích projektu (například pro zpracování
nákupního rádce).
Připravili jsme témata poradenských textů, infografik a interaktivních digitálních prvků pro portál
poradme.se. Pracovali jsme na přípravě 3 on-line kalkulaček a vytvořili jsme strukturu sekce
Šetrná spotřeba.
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Ekoporadnypraha.cz – poradenské publikace a články pražských poraden

Ekocentrum Koniklec, o. p. s.
30. 6. 2019 – 30. 6. 2021
27 500 Kč
27 500 Kč

Neformální sdružení pražských ekoporaden funguje od roku 2011 a má v současnosti
9 členů. Agentura Koniklec je jedním ze zakládajících členů. Členské poradny řeší většinu
environmentálních témat, která jsou pro obyvatele Prahy zajímavá, atraktivní a potřebná.
K činnosti Ekoporaden Praha v roce 2020 jsme přispěli odbornými články a jednou tiskovinou.
Samozřejmě jsme poskytovali průběžné poradenství, převážně on-line. Naše poradna odpovídá
hlavně na dotazy k vnitřnímu prostředí budov a úsporám energie a vody.
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Naše výstupy pro Ekoporadny Praha:
Leták Adaptace obydlí na změnu klimatu
Článek Jak a čím měřit klima doma
Článek Nepodceňujte osvětlení
Článek Cestující potraviny
Článek Vnitřní mikroklima obydlí

Systémová a průřezová spolupráce v oblasti EVVO v Praze
Hlavní město Praha podporuje EVVO na mnoha úrovních. Tradičně se na výchově a vzdělávání
podílíme nejen konkrétními projekty a službami, ale také systémovou a průřezovou spoluprací.
Pomáhali jsme vytvářet a udržovat informační systém EVVO, připravili jsme příspěvek na
pražskou konferenci EVVO a pravidelně přispívali do oborového časopisu Pražská EVVOluce.

Aktualizovali jsme Informační systém EVVO v Praze.
Hlavní město Praha udržuje soubor několika databází zaměřených na environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu. Tyto databáze tvoří dohromady informační systém o infrastruktuře ekologické
výchovy využívané či podporované hlavním městem Prahou. Informační systém slouží Pražanům,
vzdělávacím institucím a další odborné veřejnosti pro orientaci v nabídce služeb EVVO v hlavním
městě.
V roce 2020 jsme byli úspěšní v poptávkovém řízení hlavního města Prahy na aktualizaci rozsáhlých
databází Informačního systému EVVO hlavního města Prahy.
Dílo bylo rozděleno na dvě etapy, práce na poslední z nich jsme úspěšně dokončili v říjnu 2020.
Databáze zahrnují informace o zookoutcích, včelínech, veřejných piknikových místech, ale také
o subjektech poskytujících EVVO a o koordinátorech EVVO na základních a středních školách
v Praze.

Připravili jsme příspěvek na 11. pražskou konferenci o ekovýchově.
Dne 24. 9. 2020 se v pražském hotelu Artemis konala krajská konference EVVO. Její hlavní téma
bylo Praha jako venkovní učebna.
Příspěvek ředitele AK byl zařazen do bloku Pecha Kucha, během kterého má mluvčí na svůj projev
přesně 6 minut a 40 sekund. V příspěvku jsme představili vzdělávání veřejnosti o neživé přírodě.
Záznam celého příspěvku je zde
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Napsali jsme 4 články do Pražské EVVOluce.
V čísle 1/2020 jsme podrobně představili pětidílné mapové dílo Mapa památných a významných
stromů Prahy. Článek je k dispozici on-line v tomto vydání.
V článku pro číslo 2/2020 jsme se zaměřili na videoprůvodce po pražských i mimopražských
geologických a paleontologických lokalitách, kterými jsme se snažili vynahradit nemožnost
pořádání komentovaných vycházek. Článek je k dispozici on-line v tomto vydání.
V krátkém článku pro číslo 3/2020 jsme představili službu #KlimaNaDoma. Článek je k dispozici
on-line v tomto vydání.
V čísle 4/2020 jsme detailně představili virtuální podobu výstavy Klima se mění a klimatickou
dílnu. Článek je k dispozici on-line v tomto vydání.

Zelená informacím 2020

Soutěž Zelená informacím spolupořádáme od roku 2010 původně s Týmovou iniciativou pro
místní rozvoj, v posledních letech se společností CI2, o.p.s. Dalšími partnery soutěže jsou
Centrum pro otázky životního prostředí UK a Česká informační agentura životního prostředí
CENIA. Soutěž probíhá pod záštitou Svazu měst a obcí. Cílem je podporovat města ČR ve
sledování a interpretaci dat o životním prostředí na městských webech.
V druhé polovině roku 2020 proběhl předvýběr měst z kategorie 5000+ obyvatel. Do hodnocení
porotou postoupilo 31 měst. AK byla v porotě zastoupena Miloslavem Novákem. Vítězem soutěže
se stala Ostrava, na druhém místě skončila Praha a třetí umístění patří Krnovu. Slavnostní
vyhlášení proběhlo on-line v roce 2021.
Podrobnosti o soutěži jsou na webových stránkách www.zelenainformacim.cz
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PŘÍRODA A ŠETRNÁ TURISTIKA
Šetrná turistika spojuje navazování vztahu člověka s krajinou a přírodou se vzděláváním s plným
respektem k jejich ochraně. Je založena na „měkkém“ turismu, tedy hlavně na pěší či cyklistické
turistice a turistice kombinované s hromadnou dopravou. Podporujeme měkkou turistiku v pražské
krajině a v krajině bližšího okolí města. Dlouhodobě nás zajímá zejména území Barrandienu
zahrnující jihozápadní část Prahy a jihozápadní část Středočeského kraje. Zde jsme se také podíleli
jako partneři na přípravě a vyhlášení Národního geoparku Barrandien v září 2020.

Mapa pražských památných a významných stromů

Hlavní město Praha
15. 6. 2019 – 31. 12. 2020
150 000 Kč
0 Kč
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Mapování významných – tedy „památných“ i jinak zajímavých a pozoruhodných – stromů v Praze
a nejbližším okolí přináší lidem inspiraci k výletům za městskou přírodou, poučení o historii
i přírodě, prostředky k vzdělávání dětí i dospělých a posílení vztahu obyvatel k místu jejich domova.
Projekt navázal na úspěšné vydání mapy pražských památných a významných stromů, která vyšla
v roce 2017. Mapové dílo jsme pojali tentokrát velkoryseji – území Prahy bylo rozděleno do 5 částí
(SV, JV, SZ, JZ a centrum).
Soubory map byl dokončeny v roce 2019. V roce 2020 jsme se věnovali distribuci díla. Mapy jsme
poskytli k bezplatné distribuci informačnímu centru KČT, Infocentru domu ochránců přírody
ČSOP, Infocentru MHMP, infocentrům MČ Praha 6, MČ Praha 7, MČ Kolovraty, Knihkupectví NPÚ
a dalším. Častý byl i odběr individuálními zájemci.
Jednotlivé mapy jsou dostupné on-line: https://koniklec.cz/mapa-stromu/.

Tradiční neformální EVVO ve středočeském Barrandienu

Středočeský kraj
1. 1. 2019 – 31. 12. 2020
99 900 Kč
0 Kč
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Středočeský Barrandien je nádherným kouskem země s mnoha dobře známými turistickými
atraktivitami, ale i méně viditelnými, ale o to možná krásnějšími místy. V našem rozsahem
spíše menším projektu jsme se zaměřovali na objevování nenápadných krás neživé přírody
ve východní části středočeského Barrandienu. Tímto projektem jsme pokračovali v tradici
výchovy a vzdělávání veřejnosti o neživé přírodě ve Středočeském kraji.
Tradiční info/akční stánek se v roce 2020 nemohl uskutečnit. Jako náhradu jsme připravili
dobrodružnou hru Mise do Kamenozemě. Jednalo se o atraktivně připravený soubor úkolů
spojených se Svatým Janem pod Skalou a jeho okolím. Tuto misi mohl absolvovat každý zájemce
individuálně, případně v rodinném kruhu. Soutěž zaznamenala 52 účastníků.
Mise do kamenozemě: http://www.barrandien.online/kamenozem
Ani geologicko-paleontologické vycházky se v roce 2020 nemohly uskutečnit. Z toho důvodu jsme
připravili sérii průvodcovských klipů pro individuální návštěvu lokalit. V závorce jsou uvedeny počty
zobrazení ke konci března 2021.
Sudy u Kosoře (984) – https://www.youtube.com/watch?v=YxntEuB4O9A
Lom Kosov (1024) – https://www.youtube.com/watch?v=H4rRhgM9L7U
Lomy Plešivec a Homolák (519) – https://www.youtube.com/watch?v=hP2ekdSpuv4
Červený lom a VLČS (453) – https://www.youtube.com/watch?v=hP2ekdSpuv4
Černá rokle (356) – https://www.youtube.com/watch?v=_xsAARPELcY
Budňanská skála (240) – https://www.youtube.com/watch?v=AAvma1khl3M
Pro 4 lokality jsme zpracovali miniprůvodce, které si návštěvníci mohli vytisknout na domácích
zařízeních.
Budňanská skála – PDF
Sudy u Kosoře – PDF
Lom Kosov – PDF
Svatý Jan pod Skalou – PDF
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Pražské kameniště – poznávání a ochrana neživé přírody v Praze

Hlavní město Praha
15. 5. 2020 – 31. 12. 2021
270 000 Kč
270 000 Kč

I Praha má své moře. Je pravdou, že zaniklo před mnoha miliony let, ale s památkami na jeho
pradávné obyvatele se setkáváme dodnes. Pražská neživá příroda přestává být pomalu ale jistě
opomíjená ve srovnání s jinými přírodními „atrakcemi“ hlavního města. Není divu, v pražském
Barrandienu najdeme lokality a fenomény evropského a světového významu. Jsme rádi, že i díky
nám se rozšiřuje povědomí veřejnosti o „geovědách“.
V roce 2020 se nemohla konat většina komentovaných vycházek. Z terénních akcí se podařilo
uskutečnit vycházku do Skryjí a Svatého Jana pod Skalou. Projekt však pokračuje do roku 2021
a doufáme, že se vycházky podaří naplnit.
Vytvořili jsme 4 videoprůvodce pro individuální výlety na pražské geologické a paleontologické
lokality – Lochkov, Ortocerový lůmek, Sudy, Černá rokle. Ty zaznamenaly více než 3600 zhlédnutí.
Jako doplněk k videoprůvodcům byl pro dvě lokality vydán i miniprůvodce lokalitou.
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Vyšlo první číslo newsletteru Pražské kameniště (podzim 2020), který představuje zajímavé
pražské lokality zkamenělin a je v něm publikován přehled plánovaných vycházek.
Všechny vydané materiály jsou dostupné na webové adrese: www.barrandien.online/kameniste
Přehled uskutečněných i plánovaných vycházek: https://bit.ly/2VCSl0d
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Ochrana a adaptace na změnu klimatu

Ochraně klimatu a zejména vzdělávání a metodické podpoře veřejné správy se věnujeme
dlouhodobě i mimo rámec časově ohraničených projektů.
Naším startem v oblasti přizpůsobení měst změně klimatu byl víceletý projekt Adaptace sídel
na změnu klimatu – praktické řešení a sdílení zkušeností, který probíhal v letech 2014–2016, byl
financován z „Norských fondů“ a účastnilo se jej více partnerů. Od jeho ukončení se staráme o další
využívání jeho výsledků a aplikaci zkušeností v praxi. Pokračujeme tak v podpoře adaptace sídel
na změnu klimatu. Chceme dále pomáhat obcím a městům hledat způsoby, jak plánovat a zavádět
konkrétní opatření proti negativním dopadům změny klimatu.
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.
Vytvořili jsme novou sekci Publikační výstupy.
Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Civitas per Populi jsme dokončili Asistenta
adaptačních strategií pro města. Systém je dostupný na http://adaptacesidel.cz/asistent/.
Doplňovali jsme znalostní bázi dokumentů k adaptaci sídel na
http://adaptacesidel.cz/znalostni-baze
V rámci dohody o spolupráci s VŠ regionálního rozvoje a bankovní institut AMBIS, s. r. o.,
jsme připravili zadání rešeršních analýz pro studenty zaměřených na podporu adaptačních
projektů v rámci financování vědy, výzkumu a inovací. Studentům jsme zadali zpracování rešerše
zahraničních i domácích příkladů adaptačních opatření a vytvořili jsme z nich záznamy využitelné
v Asistentu adaptačních strategií. V roce 2020 s námi spolupracovali 3 studenti. Jedna ze
studentek využila zpracovávaná témata pro obsah diplomové práce.
Ve znalostní bázi stránek je tak čerstvě k dispozici přeložený nový Akční plán města Helsinki
s podrobným přehledem 49 adaptačních opatření na změnu klimatu v 18 oblastech.
Vzniklo 31 karet opatření v ČR, 4 karty projektů GAČR, 30 karet projektů TAČR, 8 karet
projektů revitalizace veřejných ploch v ČR, 19 karet zahraničních opatření a 1 případová studie.
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Zabýváme se metodickou podporou v oblasti strategického plánování adaptace na změnu klimatu.
V roce 2020 jsme distribuovali metodický materiál „Města a sídelní krajina ČR v době změny
klimatu“, který jsme vydali společně s CI2, o. p. s.: https://koniklec.cz/mesta-a-sidelni-krajina-vdobe-zmeny-klimatu/
Připravili jsme příspěvek „Reakcia miest v Českej republike na zmenu klímy – história, súčasný stav
a trendy“ na online mezinárodní konferenci „Prečo musia mestá reagovať na zmenu klímy“ pořádanou
Karpatským rozvojovým institutem ve spolupráci s Úniou miest v rámci Klimatických dní (28. 9.)
Videozáznam konference je zde: http://www.kri.sk/sk/video/
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VĚDA, VÝZKUM A ODBORNÁ ČINNOST
Metodický rámec pro environmentální gramotnost ve školách

Také v roce 2020 pokračovala spolupráce na dosud svého druhu v ČR pravděpodobně
nejrozsáhlejším projektu výzkumu environmentální gramotnosti žáků ZŠ. Veřejnou zakázku TA
ČR na výzkum „Metodický rámec pro environmentální gramotnost ve školách“ (TITSMŽP804)
realizovalo konsorcium odborných institucí (BEZK, Masarykova univerzita Brno, Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem). V posledním roce výzkumu jsme prováděli ověřování kvality
a čištění dat, normalizaci datasetů a další technické úpravy rozsáhlého souboru dat zejména
z 6. a 9. ročníků ZŠ a dotazníků pro učitele. Výsledky byly publikovány v odborných pramenech
v roce 2021.
Výsledky byly publikovány na stránkách Ministerstva životního prostředí v roce 2021: https://www.
mzp.cz/cz/environmentalni_vzdelavani_poradenstvi. Výzkum se uskutečnil na bezprecedentním
vzorku 31097 žáků 6., 8. a 9. ročníků ZŠ. Závěry naznačují, že environmentální gramotnost žáků
2. stupně ZŠ je vysoká hlavně v oblasti postojů a hodnot. Snad paradoxně, ale podle očekávání,
s věkem environmentální gramotnost klesá. V oblasti proenvironmentálního chování jsou výsledky
horší, než u postojů a hodnot. Ovšem výzkum prokazatelně ověřil, že schopnost žáků konat ve
prospěch životního prostředí se významně zvyšuje v důsledku aktivní účasti žáků v projektech
holistického, participativního a komunitního zaměření, na pobytových vzdělávacích programech
a v projektových "ekotýmech". Smysl výzkumu je především v jeho využití pro další podporu EVVO.
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Vzdělávací materiál k environmentálně odpovědnému veřejnému zadávání
MŽP ČR
2. polovina roku 2020
149 000 Kč
149 000 Kč

V roce 2020 jsme na základě smlouvy o dílo s Ministerstvem životního prostředí zpracovali soubor
12 informačních listů založených na infografikách a textech vysvětlujících principy environmentálně
odpovědného zadávání na 12 tématech. Tato témata jsou provázána se vzdělávacím materiálem
pro veřejnou správu, který používá MŽP. Potřeba aktuálních informačních listů se odvíjí od novely
zákona o zadávání veřejných zakázek, která prakticky znamená povinnost zadavatelů zohledňovat
při zadávání veřejných zakázek environmentální hledisko. Vytváření díla bylo výzvou pro kreativní
propojení vizuální jednoduché intepretace a maximálně stručných a výstižných textů. Výsledek
bude publikován MŽP v roce 2021.

Potřeby investic v zázemí pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
MŽP (TA OP ŽP)

Vedoucí konsorcia

BEZK, z. s.

2. polovina roku 2020

Celkový objem zakázky

450 000 Kč

Podíl AK

170 000 Kč

170 000 Kč
170 000 Kč

V létě jsme se jako účastník konsorcia řešitelů spolu s BEZK, z. s., a Střediskem ekologické výchovy
SEVER věnovali zpracování studie potřeb investic v zázemí pro EVVO. Role Agentury Koniklec
byla především technická – zajišťovali jsme sběr rozsáhlých dat mezi 211 poskytovateli EVVO, jejich
následné zpracování a podíleli se i na interpretaci výsledků průzkumu.
V České republice se nachází poměrně hustá síť center EVVO. Ta byla z větší části vybudována
z podpory evropských fondů. Pro budoucí programové období Operačního programu ŽP se
uvažuje o další podpoře renovace a výstavby ekocenter zejména v souvislosti s rozšířením nabídky
vzdělávání o problematice změny klimatu.
Z průzkumu vyplynulo, že zájem ekocenter zlepšovat své vybavení pro lepší vzdělávání o změně
klimatu zde je – v průzkumu byly identifikovány zamýšlené projekty v objemu přes ¾ miliardy korun.
Tyto investice by mohly stávající kapacitu sítě v oblasti klimatického vzdělávání navýšit až o 35 %.
Potěšujícím výsledkem je i to, že část ekocenter přemýšlí o instalaci demonstračních zařízení, která
snižují spotřebu energie nebo umožní lepší hospodaření s vodou.
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Finanční zpráva
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Finanční zpráva obsahuje zjednodušený přehled nákladů a výnosů doplněný 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).

Důležitá fakta v kostce

290 071 Kč

hospodářský výsledek		

506 440 Kč
výnosy z ekonomické činnosti

Vývoj hospodářského výsledku za posledních 5 let (Kč)

Přehled donorů a grantů přijatých v roce 2020
Donor

Název projektu

Částka

Ministerstvo životního
prostředí

#KlimaNaDoma

250 000 Kč

Hlavní město Praha

Poraďme se o šetrné spotřebě

200 000 Kč

Hlavní město Praha

Pražské kameniště – poznávání a ochrana
neživé přírody

270 000 Kč

Hlavní město Praha

#KlimaNaDoma pro Prahu a pro Pražany

270 000 Kč
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Struktura nákladů
Položka

Hlavní činnost

Spotřebované nákupy
a nakupované služby

Ekonomická činnost

Celkem

417 073 Kč

142 809 Kč

559 882 Kč

587 369 Kč

51 104 Kč

638 473 Kč

Daně a poplatky

0 Kč

5 100 Kč

5 100 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

14 185 Kč

14 185 Kč

Odpisy, tvorba rezerv
a opravých položek

0 Kč

3 340 Kč

3 340 Kč

1 004 442 Kč

216 538 Kč

1 220 980 Kč

Osobní náklady

Celkem náklady

		

		

52,3 %

Osobní náklady a povinné odvody

38,1 %

Spotřebované nákupy a zboží

Struktura výnosů
Položka
Provozní dotace

Hlavní činnost

Ekonomická činnost

Celkem

1 004 323 Kč

0 Kč

1 004 323 Kč

Tržby za vlastní výkony a zboží

0 Kč

506 440 Kč

506 440 Kč

Ostatní výnosy

0 Kč

288 Kč

288 Kč

Celkem výnosy

1 004 323 Kč

506 728 Kč

1 511 051 Kč
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Komentář

290 tis.
Hospodářský výsledek
Za rok 2020 bylo dosaženo zisku ve výši 290 tis. Kč.
Tento výsledek podporuje finanční stabilitu organizace.

33,5 %
Podíl výnosů z vlastní činnosti
Podíl výnosů z vlastní činnosti dosahuje 33,5 %.
Tento ukazatel je zcela v souladu se strategií organizace
dosahovat třetinového podílu vlastní činnosti na výnosech.

52,3 %
Podíl osobních nákladů
Více než 50 % nákladů připadá na osobní náklady, tedy
pracovníky na projektech. Jedná se o variabilní náklady,
navázané na projekty a zakázky a mohou být v případě
výpadku grantů nebo poklesu zakázek adekvátně omezeny.
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Stanovisko správní a dozorčí rady
Výroční zprávu za rok 2020 schválila na svém řádném jednání konaném v sídle společnosti
dne 20. května 2021 správní rada Agentury Koniklec, o. p. s.

David Kunssberger
v. r.

Dozorčí rada se seznámila s výroční zprávou Agentury Koniklec, o. p. s. a nemá k ní výhrady.

V Praze dne 31. 5. 2021

Mgr. Irena Strnadová
v. r.
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Poděkování
Za podporu, pomoc a spolupráci v roce 2020 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., Mallornu, z. s., Českému rozhlasu,
Ekocentru Koniklec, o. p. s., Hlavnímu městu Praha, Klubu českých turistů, Ministerstvu životního
prostředí, Muzeu Českého krasu v Berouně, Vysoké škole AMBIS, Středočeskému kraji
a jmenovitě pak:
Mgr. Jitce Burianové, Ing. Janě Caldrové, Ing. Rianě Cestrové, Mgr. Romaně Červinkové,
Mgr. Ing. Pavlu Činčerovi, MgA. Janu Čtvrtníkovi, Barbaře Doležalové, Honzovi Doležalovi,
Vojtovi Doležalovi, Romanu Doležalovi, MVDr. Luboši Gardoňovi, Mgr. Danovi Hájkovi,
Mgr. Haně Hofmeisterové, Mgr. Ing. Petru Holému, Mgr. Markétě Hrnčálové,
Kateřině Hynkové, Ing. Gabriele Kalábkové, Petru Karasovi, Lindě ElKá Kašpárkové,
Ing. Tomáši Kažmierskému, Ing. arch. Petru Klápštěmu, Ph.D., Ing. arch. Liboru Kodlovi,
Mgr. Alici Končinské, Mgr. Simoně Kosíkové, PhDr. Dagmar Koucké, Kryštofovi Kouckému,
RNDr. Karin Kriegerbeckové, Ph.D., Mgr. Michalu Křivohlávkovi, Ing. arch. Daniele Lukáčové,
Vladimíru Mácovi, Mgr. Martinu Machovi, Ing. Vítu Malému, Petru Martinovskému, Sašovi Myslíkovi,
Václavě Naskosové, Mgr. Josefu Novákovi, Ph.D., Ing. Martě Ortové MgA. Jitce Osičce,
Mgr. Ing. Petrovi Pavelčíkovi, Mgr. Michalu Petrusovi, Mgr. Michaelu Pondělíčkovi, Ph.D.,
Josefíně Pondělíčkové, Karolíně Pondělíčkové, Mgr. Štěpánu Rakovi, Ing. Aleši Rudlovi,
Mgr. Petře Novákové Sádkové, Ing. Václavu Saifrtovi, Ing. Evě Slezákové, Ing. Jiřímu Stachovi,
Janě Stibralové, Mgr. Ireně Strnadové, Ing. Pavlu Struhovi, Ing. Miroslavu Šafaříkovi,
doc. Ing. arch. Vladimíře Šilhánkové, Ph.D., Jakubu Šimkovi, RNDr. Andreji Šteinerovi, PhD.,
Mgr. Danielu Tichému, Ing. Petru Trněnému, Mgr. Viktoru Třebickému, Ph.D., Mgr. Barboře Týcové,
Mgr. Davidu Zahradníčkovi
a řadě ostatních příznivců a přátel, kteří nejsou výše jmenovitě uvedeni, ale jejich pomoc byla
neméně významná.

Zpracovali v květnu 2021 Miroslav Lupač a David Kunssberger.

35

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. 2020 – 31. 12. 2020
Zpracováno dne 31. 3. 2021
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
ve zkráceném rozsahu

Částky v Kč

Název a sídlo účetní jednotky

Agentura Koniklec, o. p. s.
.......................................................................................

31.12.2020
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

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

257 986,00

257 986,00

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

-235 569,00

-238 909,00

Krátkodobý majetek celkem

41

1 515 019,00

1 755 669,00

II.

Pohledávky celkem

52

82 873,00

102 764,00

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

1 432 146,00

1 652 905,00

AKTIVA CELKEM

85

1 537 436,00

1 774 746,00

A.

B.

22 417,00

Číslo
řádku

PASIVA

Stav k prvnímu
dni účetního období

19 077,00

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem

1

317 593,00

607 664,00

Jmění celkem

2

124 821,00

317 593,00

Výsledek hospodaření celkem

6

192 772,00

290 071,00

Cizí zdroje celkem

10

1 219 843,00

1 167 082,00

III.

Krátkodobé závazky celkem

21

621 882,00

583 444,00

IV.

Jiná pasiva celkem

45

597 961,00

583 638,00

PASIVA CELKEM

49

1 537 436,00

1 774 746,00

A.
I.
II.
B.

Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

25.03.2021
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 nebo
záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují
zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech,
přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

Název a sídlo účetní jednotky

Agentura Koniklec, o. p. s.
...................................................................................

31.12.2020
ke dni .............................................................................................................................................
...................................................................................

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

IČ
45768170

Částky v Kč

Číslo
řádku

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

2

417 073,00

142 809,00

559 882,00

III.

Osobní náklady

13

587 369,00

51 104,00

638 473,00

IV.

Daně a poplatky

19

0,00

5 100,00

5 100,00

V.

Ostatní náklady

21

0,00

14 185,00

14 185,00

VI.

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

29

0,00

3 340,00

3 340,00

Náklady celkem

39

1 004 442,00

216 538,00

1 220 980,00

I.

Provozní dotace

41

1 004 323,00

0,00

1 004 323,00

III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

47

0,00

506 440,00

506 440,00

IV.

Ostatní výnosy

48

0,00

288,00

288,00

Výnosy celkem

61

1 004 323,00

506 728,00

1 511 051,00

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

-119,00

290 190,00

290 071,00

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

-119,00

290 190,00

290 071,00

Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

25.03.2021
Odesláno dne:

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

E-mail:

Telefon:

Miroslav Lupač

AGENTURA KONIKLEC
DIČ: CZ45768170
Účetní závěrka k 31.12. 2020

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 31.12.2020, resp.k 31.12.2019 měla jednoho zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti
a několik 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, dle Vyhlášky
504/2002 Sb. Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

3. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2020, resp.2019,
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.
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DIČ: CZ45768170
Účetní závěrka k 31.12. 2020

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

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
Počáteční
zůstatek
Stavby
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Celkem 30. 9. 2020
Celkem 30. 9. 2019

Přírůstky

Vyřazení

Převody

Konečný
zůstatek
54

54

-

-

-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

258

-

-

-

258

258

-

-

-

258

204
-

OPRÁVKY
Počáteční

Odpisy

zůstatek
Stavby

likvidace

Vyřazení

Konečný

Účetní

zůstatek

hodnota

- 31

-4

-

-

- 34

19

- 204

-

-

-

- 204

-

Inventář

-

-

-

-

-

-

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

-

-

-

-

-

-

Stroje, přístroje a zařízení

5.

Prodeje,

Celkem 30. 9. 2020

- 224

-4

-

-

- 239

19

Celkem 30. 9. 2019

- 224

- 11

-

-

- 235

-23

POHLEDÁVKY

K 31.12.2020 a 31.12.2019 byly evidovány pohledávky ve výši 92, resp.72 tis. Kč.

6.

ZÁVAZKY

K 31.12.2020 a 31.12.2019 byly evidovány krátkodobé závazky ve výši 622, resp. 583 tis. Kč.
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7.

DOHADNÉ ÚČTY

Významnou část dohadných účtů zahrnují výnosy příštích období, které obsahují časově rozlišené
dotace. K 31.12.2020 a 31.12.2019 byly evidovány ve výši 554, resp. 558 tis. Kč.

8.

VÝNOSY

Struktura výnosů Společnosti byla následující.
HLAVNÍ ČINNOST

2020

2019

v tis. Kč

v tis. Kč

-

-

Tržby z prodeje služeb
Dotace z veřejných rozpočtů

1 004

1 399

Nestátní dotace a granty

-

-

Ostatní provozní výnosy

-

-

1 004

1 399

Celkem

2020

2019

v tis. Kč

v tis. Kč

507

321

Dotace z veřejných rozpočtů

-

-

Nestátní dotace a granty

-

-

Ostatní provozní výnosy

-

1

507

322

HOSPODÁŘSKÁ A SPRÁVNÍ ČINNOST
Tržby z prodeje služeb

Celkem

9.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zisk před zdaněním

2020

2019

v tis. Kč

v tis. Kč

290

193

Náklady neuznávané dle §24 a §25

1

1

Náklady související s hlavní činnosti

1 004

1 399

Vyloučené výnosy dle §18a

- 1 004

- 1 399

Dílčí základ daně

291

194

Snížení základu daně o daňovou ztrátu

0

0

Snížení základu daně dle §20, odst.7

- 291

- 194

Základ daně

0

0

Sazba daně z příjmu

19%

19%

Daň

0

0
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10.

OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
2020

2019

1

1

Mzdy

571

669

Sociální zabezpečení

68

61

Osobní náklady celkem

639

730

Průměrný počet zaměstnanců

Položka mzdy obsahuje také náklady vynaložené externím spolupracovníkům formou dohody
o provedení práce, které v roce 2020 a 2019 činily 396 tis. Kč a 508 tis. Kč.

Sestaveno dne:

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

Osoba odpovědná
za účetní závěrku
(jméno, podpis):

25.3.2021

Miroslav Lupač

Alexander Myslík

David Kunssberger
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Zpráva a její přílohy jsou v souladu s naší politikou omezování produkce tištěných
dokumentů a snižování uhlíkové stopy vydávána pouze v elektronické podobě
a umístěna na stránkách Agentury Koniklec. Distribuována je pouze zasláním odkazu e-mailem, a to s výhradou případů, kdy jsme k jinému způsobu jejího poskytnutí zavázáni právním předpisem nebo smluvním ujednáním.

Běžný e-mail má uhlíkovou stopu (vyprodukuje) asi 4 g CO2 ekv., což zahrnuje spotřebu energie
v datových centrech a výpočetní výkon pro posílání, třídění a čtení zpráv. Pokud e-mail obsahuje
velkou „otravnou“ přílohu může mít uhlíkovou stopu až 50 g CO2 ekv. (Berners-Lee, M. How Bad
are Bananas: The Carbon Footprint of Everything. Green Profile, 2010.). Uhlíková stopa tištěné
publikace je podle různých zdrojů 1 kg až 8 kg CO37
ekv..
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