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Ekocentrum Koniklec bylo založeno v roce 2012 jako občanské sdružení. V únoru 2014 
byla změněna právní forma na obecně prospěšnou společnost. Ve své činnosti navazuje na 
dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na ekoporadenství 
a environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Jejím posláním je učit sebe i druhé chránit 
životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost. Její vizí je lepší životní prostředí 

a vyšší kvalita života.

Organizace v roce 2019 měla 16 členů.

Statutární orgán: PhDr. Dagmar Koucká – ředitelka
Členové správní rady: Barbara Doležalová – předsedkyně 

Mgr. Jan Strnad, Ing. Zdeněk Tolde
Členové dozorčí rady: Mgr. Alice Končinská, Mgr. Tereza Sedláčková, Mgr. Barbora Týcová

Členové odborné rady: Mgr. Irena Strnadová, Ing. Marie Nehasilová, Mgr. Tereza Součková, 
Mgr. Lukáš Koucký, Mgr. Lucie Vančurová, Mgr. Alena Wollerová, Markéta Hrnčálová

Zakladatelé společnosti: MUDr. Hynek Jebavý, PhDr. Dagmar Koucká
Hospodářka: Ing. Martina Marešová

Vlkova 2725/34, 130 00 Praha 3, tel. č. 222 498 758, e-mail: info@ekocentrumkoniklec.cz, 
www.ekocentrumkoniklec.cz, IČO: 22753052, číslo účtu: 2300227935/2010

Ekocentrum Koniklec 
   na webu

V roce 2019 
nás podpořili zejména:

Hlavní stránka Ekocentrum Koniklec, o. p. s.
www.ekocentrumkoniklec.cz

Facebook Ekocentrum Koniklec, o. p. s.
www.facebook.com/ekocentrumkoniklec

Adaptace sídel na změnu klimatu
www.adaptacesidel.cz/doskol/

Facebook Adaptace sídel na změnu klimatu
www.facebook.com/climadapt

Twitter Adaptace sídel na změn klimatu
www.twitter.com/AdaptaceSidel

www.ekoporadnypraha.cz

www.evp.adaptacepraha.cz 



Reedice vzdělávacích her a letáku a vzdělávací, informační 
a poradenské akce o adaptaci sídel na změnu klimatu 
pro mládež a dospělou veřejnost
Těmito projekty jsme navázali na loňské úspěšné vydání nové vzdělávací karetní hry 
„Adaptopolis“, která se věnuje tématu adaptace sídel na změnu klimatu, a na hru „Adapťáci“ 
se stejnou tématikou, která poprvé vyšla již v roce 2017. 
Obsahem projektů byl dotisk 100 kusů hry „Adaptopolis“, 10 kusů hry „Adapťáci“, 500 
kusů reedice letáku „Adaptace sídel na změnu klimatu“. Současně s výrobou materiálů 
se uskutečnila e-mailová rozesílka, ve které jsme nabízeli hru „Adaptopolis“, 
a také asistované hraní této hry a dále pak vzdělávací program pro 
střední školy „Adapťáci“, jehož součástí je hraní stejnojmenné 
simulační hry. Všechny tyto materiály a aktivity byly 
pak nabízeny na akcích pro veřejnost ve 3 krajích ČR a 
vyšlo také několik článků s informacemi o těchto našich 
aktivitách.
Projekt byl finančně podpořen MŽP a Středočeským 
krajem. Více informací na https://www.
ekocentrumkoniklec.cz/karetni-hra-adaptpolis/ a https://
www.ekocentrumkoniklec.cz/simulacni-hra-adaptaci/.

Hra Adaptopolis
Po loňské objednávce 200 ks hry „Adaptopolis“ si u nás tento podzim 
objednal Odbor ochrany prostředí MHMP dalších 100 kusů této 
vzdělávací karetní hry. Hra byla vytištěna s novými upravenými pravidly.

Místní adaptační fórum - iniciace adaptačních aktivit MČ Prahy 6 
(MAFIAA Praha 6) a programy „Adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu“
2. ročník projektu MAFIAA byl prioritně zaměřen na základní a střední školy v MČ Praha 
6, kde se v roce 2018 a 2019 implementovala Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu 
klimatu. Projekt pracoval s pocitovou mapou městské části, ve které občané označili řadu 
lokalit zranitelných vůči projevům změny klimatu. Ve II. pololetí školního roku 2018/2019 
žáci tyto lokality zkoumali a navrhovali vhodná adaptační opatření pro zvýšení odolnosti 
vůči projevům změny klimatu. Vítězné návrhy škol z MČ Praha 6 byly v červnu představeny 
zástupcům veřejné správy a občanům na místním adaptačním fóru. Tři nejlepší prezentované 
návrhy byly oceněny finanční částkou 10 000 Kč na jejich realizaci. Ostatní školy své návrhy 
prezentovaly v zastupitelském sále MHMP a rovněž byly oceněny – všechny zapojené třídy 
z MČ Praha 6 získaly finanční odměnu na realizaci adaptačního opatření. Projekt se realizoval 
celkem na 6 základních školách a nižších stupních gymnázií (uskutečněno 9 realizací) a dále 
na 4 středních školách a gymnáziích (celkem 5 realizací) a byl podpořen z grantového řízení 
Hlavního města Praha.

Na tento projekt ve školním roce 2019/2020 navazujeme projektem Vzdělávací programy  
a projekty pro MŠ, ZŠ a SŠ „Adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu“, který momentálně 
probíhá na MČ Praha 8.
Výukové materiály a výstupy z obou projektů jsou umístěny na webových stránkách  
www.evp.adaptacepraha.cz.

https://www.ekocentrumkoniklec.cz/simulacni-hra-adaptaci/
https://www.ekocentrumkoniklec.cz/simulacni-hra-adaptaci/


Vodní škola
V roce 2019 probíhalo další pokračování projektu „Vodní škola“, jehož hlavním cílem je rozvoj 
environmentální gramotnosti v oblasti úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou  
u žáků druhého stupně ZŠ a ekologizace provozu škol v téže oblasti. 
Na jaře loňského roku probíhala druhá část projektu „Vodní škola 2018/2019“ na ZŠ T. G. 
Masaryka v Praze 12, ZŠ Na Beránku Montessori program (Praha 12) a FZŠ Mezi Školami 
(Praha 5). V roce 2018 absolvovali žáci druhého stupně všech tří škol terénní exkurze, které 
v roce 2019 doplnily vnitřní výukové programy s vodní tématikou. Žáci pak vytvořili skupiny 
odborníků, provedli audit spotřeby vody na školách a navrhli opatření, které vodu ušetří nebo 
vyřeší lepší hospodaření s dešťovou vodou. 
Ve FZŠ Mezi Školami bylo nainstalováno 30 nových pákových baterií místo starých 
kohoutkových. Pákové baterie lépe míchají teplou a studenou vodu, a tím pitnou vodu oproti 
kohoutkovým bateriím ušetří. Navíc lépe těsní a většinou nekapou. Žáci budou v příštím 
školním roce budovat na školní zahradě záhon, proto jsme za zbylé peníze pořídili ještě velký 
200 l sud na dešťovou vodu. Díky němu zachytíme dešťovou vodu na pozemku školy a žáci 
ji využijí na zalévání bylinek na zahrádce. Dešťová voda tak neodteče z území pryč a může se 
zapojit do malého vodního cyklu.
V ZŠ TGM v Praze 12 jsme 
nechali nainstalovat celkem 
20 pákových baterií (do tříd  
a k tlakovým ohřívačům vody ve 
sborovně a v kancelářích), což 
také ušetří pitnou vodu. Navíc 
jsme instalovali čtyři 200 l sudy 
na dešťovou vodu, které opět 
zadrží vodu z deště na pozemku 
školy.
V ZŠ Na Beránku se pomocí 
projektu vybudovala zelená 
střecha na slaměném pavilonu 
na školní zahradě, která patří 
Montessori programu. Na ní 
již v minulosti díky Ekocentru 
Koniklec vzniklo jezírko. Zelená 
střecha je jedním z ideálních 
adaptačních opatření na změnu 
klimatu. Místo toho, aby dešťová 
voda stekla po rozpálené střeše 
do okapu, vegetace a substrát 
na střeše ji zachytí, a tak se dešťová voda může zapojit do malého vodního cyklu, neodteče 
pryč. Vegetace na střeše vodu odpařuje, ochlazuje tak své okolí a zlepšuje  místní mikroklima. 
Projekt „Vodní škola 2018/2019“ byl podpořen Hlavním městem Praha a MČ Praha 12.
Od září roku 2019 pokračujeme projektem „Vodní škola 2019/2020“ na největší škole v Praze 
– MZŠ Polesná (Újezd nad Lesy) a na ZŠ Jeremenkova (Praha 4). Všichni žáci druhého stupně 
obou škol již absolvovali terénní exkurze a v roce 2020 je čekají vnitřní výukové programy, 
audit spotřeby vody a vymýšlení opatření pro jejich školu.
Projekt „Vodní škola“ je známý nejen v Praze, ale i v jiných částech ČR. Po prezentaci projektu 
na Veletrhu EVVO 29. 8. 2019 v Hejnicích jsme jej 14. 11. představili i na konferenci M.R.K.E.V., 
kterou pořádalo SEV Divizna a ZOO Liberec. Téma bylo Voda kolem nás.
Projekt „Vodní škola 2019/2020“ je podpořen Hlavním městem Praha.



EVVO na Mělnicku
V roce 2019 se na Mělnicku uskutečnilo 89 ekologických 
výukových programů, kterých se zúčastnilo 1 626 
dětí, převážně z Mělnicka. 19 výukových programů 
bylo realizováno v Domě zaniklých řemesel a v jeho 
okolí, 39 v přírodě v okolí škol a v přírodě CHKO 
a 31 výukových programů proběhlo v zahradách 
škol a ve školních interiérech. Vznikl nový výukový 
program „Život v zahradě“, pro který nám zázemí 
své zahrady s množstvím biotopů i rostlin poskytla 
Česká zahradnická akademie Mělník. Projekt finančně 
podpořily Středočeský kraj a Státní fond životního 
prostředí na základě rozhodnutí ministra životního 
prostředí.

Dům zaniklých řemesel a expozice skanzenu v Dolní Vidimi
V minulých letech jsme naši terénní základnu v Dolní Vidimi přestavili za podpory 
Ministerstva kultury a pod dohledem Národního památkového ústavu na stylovou 
venkovskou usedlost z 2. poloviny 18. století. Kromě původních technologií  
a materiálů na samotné chalupě jsou k vidění ukázky hliněných omítek a podlah, 
cihelné dlažby, povalové stropy, původní svlakové dveře, dobová okna se 
šambránou, kamenné žlaby, dobový nábytek, staré řemeslné nástroje a podobně.
V Domě a na pozemku je umístěno 13 naučných tabulí s audiozáznamem recitace 
vesnické prózy a poezie a dalších doprovodných informací k chalupě včetně kvízů. 
Objekt nyní slouží pro ekologické výukové programy pro děti Mělnicka a okolí, 
pro akce pro veřejnost a pro ubytovávání skupin dětí a mládeže a rodin s dětmi. 
V roce 2019 jsme začali za podpory Národního programu SFŽP a Středočeského 
kraje upravovat zahradu u Domu zaniklých řemesel. Síť pěšin a schodišť tuto 
svažitou zahradu zpřístupňuje a propojuje chalupu s blízkým lesem. Výsadby 
nových ovocných stromů (starých odrůd), keřů i bylin se snaží kopírovat zahradu 
k hospodářství, které dříve v chalupě bývalo, a zároveň tak, aby byly využity 
k EVVO, která v objektu probíhá. K cestám postupně vznikají interaktivní herní 
výukové prvky, které jsou zasazeny do terénu a zeleně s ohledem na umístění ve 
vesnické památkové zóně.

Projekt spolupráce pražských ekoporaden - ekoporadnypraha.cz
V roce 2019 jsme stejně jako v předchozích letech pokračovali v rozsáhlém dlouhodobém 
projektu „Ekoporadnypraha.cz“, který se dělí na sekci pořádání osvětových a poradenských 
akcí pro veřejnost a sekci vydávající letáky, publikace a články. Naše organizace koordinuje 
činnost sdružení již od roku 2012.

Do projektu byly v roce 2019 zapojeny následující organizace:
Agentura Koniklec, o. p. s, 
BEZK, z. s. – Ekolist, 
Botič, o.p.s., 
EKODOMOV, z. s.,



Mladí ochránci přírody, z. s., 
PRO-BIO LIGA pobočný spolek, 
Toulcův Dvůr, z. s., 
01/14 ZO ČSOP, „NATURA QUO VADIS?“. 

V roce 2019 byly uspořádány 2 poradenské a 17 osvětových akcí, vydáno bylo 5 nových 
letáků a 5 reedic již dříve vydaných publikací z projektu ekoporaden. V elektronických  
a tištěných médiích vyšlo 83 ekoporadenských článků. Zájemcům byla také po celý rok  
k dispozici ekoporadna fungující při webu www.ekoporadnypraha.cz. Nadále provozujeme 
i facebookovou stránku, na které sdílíme nejen všechny naše aktivity, ale i další tematické 
a  zajímavé články a pozvánky na události.  Naše ekocentrum přispělo k projektu nejen 
koordinací, ale i následujícími aktivitami:

Poradenské akce: 
Zeleň v městském prostředí a arboristické 
standardy, 24. 1. 2019
Zahrada plná života, 27. 3. 2019

Osvětové akce:
City Nature Challenge Prague, 27. 4. 2019
Den dětí na Praze 12, 03. 6. 2019

Leták:
Stromy ve městě, 6/2019

Reedice letáku: 
Adaptace sídel na změnu klimatu, 5/2019

Projekt ekoporadnypraha.cz finančně podpořilo Hlavní město Praha. 
Více informací naleznete na http://www.ekoporadnypraha.cz/.

Akce pro veřejnost
V rámci oslav Dne Země jsme se zúčastnili akce na Vyšehradě, kterou pořádal Magistrát 
hlavního města Praha v dubnu 2019. Podtitulem akce bylo téma Zero Waste, a tak jsme 
zde představili veřejnosti aktivity především na toto téma. Vyráběli jsme s dětmi Šemíka  
z „odpadků“, nabízeli jsme poradenství v této oblasti a vzhledem k lokalitě jsme se zaměřili 
také na historii Vyšehradu.
Toulcův Dvůr oslavil se Dnem Země zároveň i své 25. narozeniny v dubnu 2019 a my jsme 
u toho nemohli chybět. Na stánku jsme nabízeli poradenství v oblasti předcházení vzniku 
odpadu, děti si mohly vyzkoušet aktivity na téma voda a předcházení vzniku odpadu. 
V průběhu oslav Dne Země na Praze 12 jsme veřejnosti představovali především naše projekty 
na téma adaptace na změnu klimatu, kterými jsou „Město do kapsy“, „Vodní škola“ a dále 
naše adaptační programy pro děti z MŠ až po studenty středních škol.



Do celosvětové soutěže City Nature Challenge se Praha zapojila již podruhé. Akci mělo na 
starost Národní muzeum, které nás přizvalo ke spolupráci. Zapojili jsme se s naším stánkem 
právě v Hostivaři, kde jsme dětem nabízeli vybrané aktivity na téma ptáci, hmyz, obojživelníci 
a další. Se zájemci z řad veřejnosti jsme lovili a určovali suchozemské bezobratlé a vše 
zaznamenávali do aplikace iNaturalist.

V rámci akce EduForum jsme se v květnu 
2019 prezentovali na stánku EduTrhu. 
Fórum mapuje inovativní vzdělávací 
projekty a představuje je pak na svých 
akcích. 

Účastnili jsme se také akce Zahradní 
festival s podtitulem Oslava přírody 
a života v ní, inspirace pro výuku, 
relaxace, který se konal v září 2019 
v Poděbradech v prostorách Eko zahrady 
Střední zemědělské školy. Zde jsme se na 
vyžádání organizátorů zaměřili především 
na představení našich ekologických 
výukových programů a používaných 
pomůcek místním pedagogům 
mateřských a základních škol.

Národní konference EVVO „Nasucho“, která se konala v říjnu 2019 v Brně, byla letos 
zaměřena na sucho a klimatickou změnu. Měli jsme zde možnost prezentovat nejen programy 
a hry na stánku, ale i vystoupit v odpoledním bloku zajímavých programů a informací s 
formátem prezentace dle Pecha Kucha a představit tak program Stavitelé města.
Účastnili jsme se také 10. konference EVVO v říjnu 2019, kde jsme měli vlastní stánek, na 
kterém jsme prezentovali své aktivity, nabízeli ekoprogramy a naše vzdělávací hry. Zároveň 
jsme poskytovali poradenství v oblasti předcházení vzniku odpadu.
Pohoda v Brance je adventní trh, který se konal v Rakovníku v prosinci 2019. V letošním 
roce jsme se zúčastnili s nabídkou svých her na téma adaptace na změnu klimatu a také 
s nabídkou ekologických vzdělávacích programů, které chceme v následujícím roce rozšířit  
i do tohoto regionu.
Dne 14. 7. jsme se zúčastnili Evropského dne koupání v řekách pořádaného na oddechové 
louce v pražských Komořanech v MČ Praha 12. Na našem stánku byly k dispozici informační 
materiály a pro děti byly připravené hry s vodní tématikou. Po hromadném skoku do Vltavy 
a plavení koní se účastníci akce s naší hydrobioložkou Mgr. Terezou Slámovou vydali do 
nedalekých Modřanských tůní, kde nalovili a prozkoumali vodní živočichy.
V rámci Dnů evropského filmu jsme byli požádáni společností Eurofilmfest o spolupráci na 
doprovodném programu po promítání prvního celovečerního filmu o české přírodě Planeta 
Česko. 6. 4. 2019 jsme moderovali debatu pro veřejnost s autorem filmu Mariánem Polákem 
a zabrousili jsme na téma ochrany volně žijících živočichů. Toto téma jsme zopakovali i při 
promítání pro školy 10. 4. 2019, kdy děti navíc soutěžily v poznávání hlavních hrdinů filmů, 
tedy zvířat vystupujících v Planetě Česko. Vítězné týmy dětí získaly pěkné ceny.
Také jsme se čtyřmi články zapojili do 5. EKOvýzvy Greenpeace jako ambasador výzvy 
snížení vodní stopy. 



Biologický dozor 
a záchranný transfer křečka polního v Chrášťanech
Po záchranném transferu 12 křečků polních v roce 2018 nedostala firma CTP Invest stavební 
povolení, a stavba haly byla pozastavena. Lokalita zarostla, a stala se tak rájem pro různé 
živočichy. Před znovu započetím stavby v září 2019 jsme do bezpečí přestěhovali 64 křečků. 
Po přesunu křečků jsme na stavbě realizovali biologický dozor s kontrolami jednou týdně, aby 
zde nebyli v ohrožení volně žijící živočichové. Dozor probíhal bez problémů.

Mapování zeleně v pražských ulicích
V roce 2019 jsme pro Technickou správu komunikací zmapovali celkem 3 073 stromů a keřů. 
Mapování pouliční zeleně včetně zanesení dat do specializovaného počítačového programu 
napomáhá TSK mít o zeleni v jejich vlastnictví přehled a tato data jsou následně využívána při 
péči o zeleň. Mapovali jsme stromy a keře v městských částech Slivenec, Lochkov, Klánovice 
a Újezd nad Lesy. 

Enviroaudit pro organizaci Člověk v tísni o. p. s.
V letošním roce nás oslovila organizace Člověk v tísni s žádostí, zda bychom pro ně 
mohli zpracovat environmentální audit. Cílem bylo ověřit, jakým způsobem se organizaci 
daří dodržovat tzv. „zelené úřadování“, najít prostor pro zlepšení a vypracovat seznam 
doporučení, který pomůže organizaci nastavit nové směrnice a upravit ty stávající k naplnění 
tohoto směru. Audit probíhal od března do srpna roku 2019.  

Zajištění poradní skupiny EVVO
Obsahem zakázky pro MHMP bylo zajištění technického fungování Poradní skupiny 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze v období let 2018 až 2019. Jednalo se 
tedy o projekt, který probíhal již v minulém roce. Naše organizace vykonávala funkci tajemníka 
PS EVVO, který zajišťuje požadavky Poradní skupiny v průběhu jednání. Počet členů Poradní 
skupiny EVVO byl 12. V roce 2019 se uskutečnila 4 jednání.



Účetní závěrka ke dni 31.12. 2019

aktiva počáteční stav koncový stav
pozemky 24.000 24.000
stavby 619.000 619.000
oprávky ke stavbám -232.000 -266.000
pokladna 22.000 14.000
běžný účet 1.212.000 1.022.000
odběratelé 75.000 205.000

aktiva celkem 1.779.000 1.965.000

pasiva počáteční stav koncový stav
dodavatelé 55.000 51.000
přijaté zálohy 5.000 4.000
ostatní závazky 15.000 58.000
závazky k zaměstnancům 34.000 23.000
závazky k SP a ZP
ostatní přímé daně

5.000
5.000

0
7.000

závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu 1.128.000 1.109.000
dohadné účty pasivní 4.000 5.000
účet výsledku hospodaření 0 180.000
hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení -37.000 0

pasiva celkem 1.779.000 1.965.000

hospodářský výsledek -26.000

náklady

výnosy

hospodářská činnost

hospodářská činnost

hlavní činnost

hlavní činnost

spotřeba materiálu

tržby z prodeje služeb a zboží

37.000

594.000

543.000

75.000

spotřeba energií

přijaté příspěvky (dotace)

11.000

0

26.000

2.251.000

cestovné 1.000

205.000

23.000
náklady na reprezentaci 9.000 1.000
ostatní služby
mzdové náklady vč. odvodů

227.000
66.000

1.255.000
500.000

jiné ostatní náklady 7.000 3.000
odpis DHM 32.000 0
náklady celkem

výnosy celkem

389.000

594.000

2.351.000

2.326.000

poskytnuté provozní zálohy

jiné pohledávky

dohadné účty aktivní

4.000

19.000

32.000

5.000

19.000

284.000

ostatní pohledávky

náklady příštích období

0

4.000

12.000

26.000

nerozdělený zisk minulých let 565.000 528.000



Přehled přijatých grantů a dotací v roce 2019
projekt
Ekoporadny – aktivity 2012/2020
Ekoporadny – publikace 2019/2020

EVP na Mělnicku a okolí 2018/19
Pozemkové úpravy Dolní Vidim
Pozemkové úpravy Dolní Vidim

donor
MHMP
MHMP
MHMP
MHMP
MČ Praha 12
SFŽP
SFŽP

Středočeský kraj

Vzdělávací programy „Adaptace Prahy“ 2019/2020
Vodní škola 2019/2020
Vodní škola

Reedice vzdělávacích her
Reedice vzdělávacích her

celkem
250.000
300.000
350.000
200.000

25.000
150.000
500.000
314.500

přijato v roce 2019
250.000
300.000
350.000
200.000

0
301.717
314.500

200.000
41.000

25.000

200.000
41.000

MŽP
Středočeský kraj

Komentář: 
Projekty získané v roce 2019 realizované ve školním roce 2019/2020 mají v roce 2019 úměrně 
nákladům časově rozlišeny výnosy. Tyto projekty tvoří 74 % příjmů z dotací získaných v roce 
2019 (Ekoporadny, Vodní škola, EVP – Mělnicko, Adaptační programy, Pozemkové úpravy).
Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu ve výši 1 109 tisíc Kč představují projekty realizující 
se ve školním roce 2019/ 2020, jejichž příjmy byly zaznamenány v roce 2019, ale časově 
rozlišeny do výnosů podle příčinné souvislosti s náklady roku 2019 (Ekoporadny, Vodní škola, 
EVP – Mělnicko, Adaptační programy, Pozemkové úpravy).
Přehled dotací se nemusí shodovat s celkovou hodnotou projektů. Většina realizovaných 
projektů je kofinancována.
Výsledkem hospodaření za rok 2019 je zisk ve výši 205 tis. Kč v hospodářské činnosti  
a ztráta -26 tis. v hlavní činnosti, celkem je tedy výsledek hospodaření zisk 179 tis. Kč. Tento 
hospodářský výsledek je plně v souladu s neziskovým charakterem organizace. Zisk bude 
v plné výše využit na činnost organizace a úhradu ztráty výsledku hospodaření.
Vzhledem k překročení příjmů ze státního rozpočtu nad 1 milion Kč v roce 2019 byla účetní 
jednotka auditována.

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky a společnosti Ekocentrum Koniklec, o.p.s. 
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, 
výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje 
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. „Podle našeho 
názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Ekocentrum 
Koniklec, o.p.s. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.“ 

V Karlových Varech dne 15. 6. 2020

Audit provedl Ing. Karel Mareš, číslo oprávnění 1024.

Výrok auditora k účetní závěrce obecně prospěšné 
společnosti Ekocentrum Koniklec 


