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Koniklec na webu V roce 2021 nás podpořili

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 

Facebook Ekoporadnypraha
www.facebook.com/ekoporadnypraha.cz

http://www.adaptacesidel.cz/doskol/


Dalším ročníkem projektu Vzdělávací programy a projekty pro MŠ, ZŠ a SŠ „Adaptace  
hl. m. Prahy na změnu klimatu“ jsme navázali na řadu předchozích, které mají za cíl přiblížit 
toto téma dětem a žákům všech věkových kategorií. Ve školním roce 2020/2021 byl určen 
pro všechny pražské školy od mateřských po střední, avšak po celou dobu konání projektu 
probíhala pandemie a s ním spojená mimořádná vládní opatření proti šíření covidu-19, která 
značně ovlivnila průběh projektu: byly omezené možnosti realizace programů, obzvláště na 
základních školách (kromě MŠ byly školy zavřené a až do května 2021 probíhala distanční 
výuka), což znamenalo značný posun většiny plánovaných aktivit projektu. Byly omezeny 
také akce pro veřejnost, což zase ovlivnilo závěr projektu, plánované veřejné fórum a soutěž 
zapojených tříd o nejlepší adaptační opatření. Tyto skutečnosti měly za následek prodloužení 
trvání projektu, protože se nám nepodařilo zrealizovat programy na všech školách dle 
původního harmonogramu. U některých z bodů původního harmonogramu projektu došlo 
k posunu, některé aktivity projektu 
jsme museli nahradit jinými. Závěr 
projektu jsme byli nuceni pozměnit. 
I když byl projekt od počátku takto 
velmi negativně ovlivněn, věříme, 
že se nám nakonec podařilo 
dosáhnout cíle projektu: přispět 
ke zmírnění negativních dopadů 
změny klimatu na pražských 
městských částech prostřednictvím 
rozvoje environmentálních 
kompetencí žáků škol a občanů 
v oblasti adaptace na změnu 
klimatu.

Do projektu se přihlásilo  
7 mateřských, 11 základních  
a 1 střední škola v Praze, celkem 
se v rámci projektu uskutečnilo  
41 realizací ekologických výukových 
programů a zúčastnilo se 764 dětí. 
Děti a žáci mladších věkových 
kategorií se zapojili absolvováním 
ekologického výukového programu 
zaměřeného na téma adaptace měst na změnu klimatu. V sedmi mateřských školách proběhlo 
16 výukových programů „Žilo, bylo jedno město“ pro celkem 204 dětí a 7 stejnojmenných 
programů proběhlo pro 157 žáků 1. ročníků ZŠ na 4 pražských školách. Předškolní děti  
a prvňáčci se prostřednictvím interaktivního divadélka dozvěděli, jaká adaptační opatření 
lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě negativních projevů 
klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty). Program „Stavitelé 
města I“ pro 2.-3. ročníky ZŠ se uskutečnil osmkrát v 5 školách pro celkem 137 žáků. V rámci 
4 vyučovacích hodin si žáci pomocí aplikace na interaktivní tabuli vyzkoušeli přestavět 
město, které bylo zasaženo dopady změny klimatu, poznali, jaká rizika městu v souvislosti 
s měnícím se klimatem hrozí, a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. 
Dozvěděli se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat,  
a prozkoumali, jak je jejich škola a její okolí připraveno na častější výskyt dlouhodobého sucha, 
vln horka a přívalových srážek.

Adaptace měst na změnu klimatu



Žáci starších věkových kategorií měli v rámci projektu nejen absolvovat výukový program, ale 
následně i navrhnout vhodná adaptační opatření a ta odprezentovat na soutěži na veřejném 
občanském fóru, aby své návrhy obhájili  
a získali tak finance na jejich realizaci. Výukové 
programy pro 2. stupeň jsou dvoudenní trvající 
8 vyučovacích hodin. Program „Stavitelé města 
II“ pro 4.-5. ročníky ZŠ se uskutečnil čtyřikrát 
na 3 zapojených školách a zúčastnilo se ho  
89 žáků. Program „Stavitelé města III“ pro 6.-9. 
ročníky ZŠ se podařilo realizovat pouze jednou 
pro 30 žáků a program pro žáky středních škol 
„Adapťáci“ se realizoval také jen jednou pro  
28 studentů 2. ročníku SŠ. Jedná se o dvoudenní 
programy, kdy žáci v rámci 8 vyučovacích hodin 
pomocí výukové simulační hry „Adapťáci“ 
vyzkoušejí vybudovat vlastní město a poznají,  
z jakých prvků se dlouhodobě funkční město 
skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím 
se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. V druhé části programu 
pak mapují okolí školy a navrhují vhodná adaptační opatření.

Na závěr projektu byla plánována soutěž, zapojené 4. a 5. třídy ZŠ v jedné kategorii, 6.-9. 
třídy ZŠ v druhé kategorii a 1.-2. ročníky SŠ ve třetí věkové kategorii měly prezentovat své 
návrhy opatření. Měly být vyhlášeny nejlepší návrhy v každé ze tří věkových kategorií a třída 
s nejlepším návrhem opatření měla získat finanční odměnu na realizaci prezentovaného návrhu 
adaptačního opatření v hodnotě 10 000 Kč. Vzhledem ke koronavirové pandemii, v jejímž 
důsledku došlo ke značnému posunu harmonogramu, byla tato část projektu změněna. 
Bylo ustoupeno od konání občanského fóra a soutěže a finanční odměnu získala každá  
z 5 zapojených škol. Namísto toho proběhlo ještě další setkání žáků s našimi lektory, v jehož 
rámci jsme se zaměřili na výběr vhodného adaptačního opatření vyplývajícího z jejich 
dosavadního průzkumu a návrhů, které bude z přidělených financí zrealizováno. Hlavním cílem 
našeho projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků souvisejících s rozhodováním, řešením 
problému a schopností ovlivnit situaci. Žákovský projekt na realizaci adaptačních opatření 

tedy považujeme za důležitý. 
Žáci na závěr setkáni natočili 
videa, zobrazující aktuální 
situaci na pozemku školy 
či v jeho okolí a představili 
opatření, která se rozhodli 
realizovat. Výsledkem 
žákovských projektů je 
například výsadba nových 
stromů a sud na dešťovou vodu. 
Jednotlivá adaptační opatření 
konkrétních škol a prezentační 
videa žáků jsou umístěny na 
webových stránkách www.evp.
adaptacepraha.cz. Projekt byl 
podpořen Hlavním městem 
Praha.



I v roce 2021 pokračoval náš dlouhodobý projekt, který je zaměřen na 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 roku 2021 jsme projekt dokončovali 
na ZŠ Běchovice. Již v roce 2020 bylo v plánu stihnout terénní exkurze ve všech třídách, ale 
v říjnu byly kvůli pandemii covid-19 zavřeny školy a nebylo tak možné exkurze dokončit. 
Uzavření škol trvalo až do května 2021, proto jsme zbylé dvě terénní exkurze absolvovali s žáky 

online formou. Šesťáci se podívali na video  
o Muzeu pražského vodárenství, deváťáci 
zase na video o čistírně odpadních vod. 
Naštěstí bylo v květnu možné odučit vnitřní 
výukové programy pro všechny třídy, projekt 
tedy mohl pokračovat. Vybraná skupinka 
žáků udělala audit spotřeby vody na škole 
a z výsledků navrhla opatření, která zlepší 
hospodaření s vodou. Do ZŠ Běchovice 
byly nakonec zakoupeny čtyři nádrže na 
dešťovou vodu o celkovém objemu 4 000 l, 
k nimž bylo pořízeno čerpadlo, aby se voda 
snadněji čerpala. Také bylo zakoupeno 
a nainstalováno několik perlátorů, které 
ušetří vodu při mytí rukou. Projekt Vodní 

škola 2020/2021 byl podpořen Hlavním městem Praha. 
Na podzim 2021 jsme začali projekt Vodní škola se ZŠ Hanspaulka na Praze 6. Žáci čtyř tříd 
z druhého stupně absolvovali v říjnu terénní exkurze a nyní je čekají vnitřní výukové programy, 
audit spotřeby vody a výběr vhodných opatření. Snad už nám covid-19 nebude komplikovat 
realizaci a povede se nám projekt úspěšně dokončit i letos. Projekt Vodní škola 2021/2022 je 
podpořen Hlavním městem Praha.

Vodní škola



V roce 2021 se uskutečnilo 34 ekologických výukových programů za účasti celkem 604 dětí.  
8 programů proběhlo na naší terénní základně v Dolní Vidimi, 9 v interiéru či na zahradě škol 
a 17 programů proběhlo v terénu CHKO Kokořínsko. 
Vytvořili jsme dva nové venkovní výukové programy, Kouzla bylin a Hmyzí putování, probíhající 
na zahradě nebo v blízkém okolí terénní základny, případně školy. Oba nové programy jsou 
určené pro děti 2.-5. ročníku ZŠ. 
Uspořádali jsme dvě Soboty pro veřejnost, kdy bylo možné podívat se do naší terénní základny 
a vyzkoušet si neobvyklá řemesla (drátování, výroba provazů, výroba másla atd.). Druhá sobota 
byla navíc obohacena o entomologickou exkurzi u nedalekého rybníka. Na podzim proběhla 
mykologická exkurze, při níž jsme pronikli do tajemného světa hub. Projekt finančně podpořily 
Středočeský kraj a Státní fond životního prostředí.

Ekologické výukové programy na Mělnicku a Rakovnicku



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, akce pro veřejnost  
a ubytovávání skupin dětí a mládeže a rodin s dětmi. 
V loňském roce jsme s podporou Středočeského 
kraje a SFŽP dokončili rekonstrukci zahrady. Letos 
zahrada získala certifikát Přírodní zahrada.

V roce 2021 jsme pokračovali v dlouhodobé spolupráci pražských poraden a to projekty 
„Ekoporadnypraha.cz – pro environmentálně šetrné město“ a „Ekoporadnypraha.cz – pro 
město připravené na změnu klimatu“. Naše organizace koordinuje činnost sdružení již od roku 
2012.
I tyto projekty byly ovlivněny pandemickou situací a tak se především akce pro veřejnost přesunuly 
až na druhou polovinu roku.
Projekty finančně podpořilo Hlavní město Praha.
Výstupy projektu jsou k dispozici na www.ekoporadnypraha.cz.

Ekoporadnypraha.cz – pro environmentálně šetrné město 2020/2021
Do projektu byly letos zapojeny následující organizace: 01/14 ZO ČSOP „NATURA QUO 
VADIS?“, Agentura Koniklec, o. p. s, BEZK, z. s. – Ekolist, Mladí ochránci přírody, z. s.,   
PRO-BIO LIGA,  p. s., TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. a Toulcův dvůr, z. s.
V rámci projektu byly uspořádány 3 poradenské akce, 9 akcí osvětových a bylo vydáno  
24 poradenských článků.
My jsme uspořádali 24. února webinář s workshopem Ptáci (nejen) v zimě prostřednictvím 
platformy YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=cOfwQgym3fY

Ekoporadnypraha.cz – pro město připravené na změnu klimatu 2020/2021
Do projektu byly letos zapojeny následující organizace: 01/14 ZO ČSOP „NATURA QUO 
VADIS?“, Agentura Koniklec, o. p. s, BEZK, z. s. – Ekolist, Mladí ochránci přírody, z. s.,   
PRO-BIO LIGA, p. s. a Toulcův dvůr, z. s.

Dům zaniklých řemesel a expozice skanzenu v Dolní Vidimi

Projekt spolupráce pražských ekoporaden - ekoporadnypraha.cz

www.ekoporadnypraha.cz
https://www.youtube.com/watch?v=cOfwQgym3fY


V rámci projektu byly uspořádány 3 poradenské akce, 19 akcí osvětových, 
byly vydány 4 nové publikace, 3 letáky v reedici a 38 poradenských článků.
V rámci osvětových akcí jsme se s naším stánkem zúčastnili 11. září akce 
Pohádkové putování Zelenčí, a 18. září sousedské slavnosti Zažít město 
jinak v lokalitě Atrium na Žižkově. Na obou akcích jsme poskytovali 
poradenství převážně v oblasti adaptace na změnu klimatu. Návštěvníci 
našich stánků si mohli vyzkoušet například zasakovací zkoušku na různých 
typech povrchů. Ti menší si mohli vylepšit naše pohádkové město tak, 
aby nejen lépe vypadalo, ale především aby lépe odolávalo klimatickým 
změnám.
My jsme uspořádali 25. listopadu workshop s přednáškou v MC Řepík za 
účasti malých i velkých (rodiče s dětmi). V prosinci jsme pak ve spolupráci 
s 01/14 ZO ČSOP „NATURA QUO VADIS?“ vydali brožuru Není trávník jako trávník, která 
slouží jako malý rádce pro občany i správce veřejné zeleně. Brožura je dostupná v elektronické 
podobě na webových stránkách projektu a také v tištěné podobě v sídle našeho ekocentra.

Ekoporadnypraha.cz – pro město připravené na změnu klimatu 2021/2022
V polovině roku 2021 se také rozběhl navazující projekt zaměřený na adaptaci na klimatickou 
změnu. 
V rámci tohoto projektu proběhl 20. října Den stromů na Toulcově dvoře a bylo vydáno  
12 poradenských článků v rubrice zelená domácnost na webu www.ekolist.cz a 3 články na 
stránkách Toulcova dvora. Ostatní aktivity projektu se chystají na rok 2022.

www.ekolist.cz


V lednu 2021 nás oslovilo Národní muzeum s nabídkou 
odborné spolupráce na tvorbě environmentálně zaměřené 
výstavy ZeMě, jejíž hlavním cílem je srozumitelnou  
a interaktivní formou zprostředkovat veřejnosti aktuální 
témata týkající se globální změny prostředí s ohledem na 
cílovou skupinu, kterou tvoří především rodiny s dětmi a žáci 
základních a středních škol. Hlavní myšlenkou výstavy by mělo 
být sdělení, že i přístup každého jednotlivce může pozitivně 
ovlivnit prostředí kolem nás. Nabídku ke spolupráci jsme 
rádi přijali a během celého roku jsme se průběžně podíleli 
na vypracování rešerší a textů ke třem tematickým oblastem 
výstavy, jichž jsme odborným garantem: Voda, Město  
a krajina a Biodiverzita. Těšíme se na otevření výstavy na jaře 
2022, která proběhne v Historické budově Národního muzea.

Ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy jsme se podíleli na přípravě 
dokumentu Interpretačí strategie, který bude sloužit k vytvoření vzdělávacího programu. Po 
celý rok jsme sbírali a vyhodnocovali data na třech pilotních územích: Trojská kotlina (Císařský 
ostrov), Rohanský a Libeňský ostrov a soutok Berounky a Vltavy.  Jednotlivá území jsou nyní 
zmapována z hlediska historického vývoje, fauny a flóry, dostupnosti, stávající infrastruktury, 
návštěvnosti, současné interpretace lokalit a vnějšího obrazu území. 

Environmentální výstava pro Národní muzeum

Vzdělávací program říční krajiny - Vltava v Praze

V únoru 2021 jsme uspořádali webinář s workshopem Ptáci (nejen) v zimě. Akce proběhla  
24. 2. 2021 prostřednictvím platformy YouTube. Součástní workshopu byl i návod, jak si vyrobit 

jednoduché dosýpací krmítko pro ptáky. 
V rámci projektu Ekoporadnypraha. cz jsme 
se s naším stánkem zúčastnili 11. září akce 
Pohádkové putování Zelenčí a 18. září akce Zažít 
město jinak v lokalitě Atrium na Žižkově. Na obou 
akcích jsme poskytovali poradenství převážně 
v oblasti adaptace na změnu klimatu. V MC 
Řepík jsme 25. listopadu uspořádali workshop 
s přednáškou Živočichové na zahradách – jak je 
nalákat a jak jim pomáhat. V rámci workshopu si 
účastníci vyrobili hmyzí hotely.
V rámci projektu EVP na Mělnicku byla dne  
22. května uspořádána Entomologická exkurze 
ve Vidimi a 24. října Mykologická exkurze.
V říjnu jsme pro CEGV Cassiopeia z Českých 

Budějovic zajišťovali dvoudenní kurz pro pedagogické i nepedagogické pracovníky Pozoruj  
a jednej: Jak na permakulturu s dětmi. 

Akce pro veřejnost



Na podzim jsme opravili kotvení hmyzího hotelu v rezidenci Modřanka, 
který jsme vyráběli v roce 2018. Na konci roku jsme pro firmu Arcadis 
vyrobili deset krásných hmyzích hotýlků jako vánoční dárky pro jejich 
klienty, které budou sloužit jako domov blanokřídlým a jiným druhům 
hmyzu. Pro soukromého zákazníka jsme vyrobili a nainstalovali
3 sýkorníky a velké dřevěné dosýpací krmítko.

Zvyšování biodiverzity

Od 16. dubna do 27. listopadu jsme prováděli pravidelný týdenní biologický dozor na 
probíhající stavbě CTPark Chrášťany. Dozor jsme cílili zejména na křečka polního a koroptev 
polní, jejichž výskyt jsme v lokalitě v předešlých 
letech potvrdili a aktivně řešili, a na kontrolu 
potenciálních pastí, které mohou v průběhu 
stavebního procesu vzniknout a volně žijící 
organismy ohrozit. Sledovali jsme také veškeré 
vodní plochy, které se na stavbě objevily 
po deštích, abychom zjistili případný výskyt 
obojživelníků. Během dozorů jsme potvrdili 
přítomnost jednoho páru koroptví. Ptáci 
se nejčastěji pohybovali po okrajích stavby  
a naposledy byli spatřeni v září, již mimo areál. 
Stavba areálu CTPark společností CTP Invest 
s.r.o. proběhla v souladu s výjimkou z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů křeček 
polní a koroptev polní (vydanou Krajským úřadem Středočeského kraje) a žádné závažné 
pochybení jsme v průběhu stavby nezaznamenali.

Biologický dozor stavby CTPark Chrášťany



 

Přehled přijatých grantů a dotací v r. 2021 

Projekt  Celkový 
grant/dotace 

Přijato v 
roce 2021 

Donor 

Ekoporadny – pro město připravené 
na změnu klimatu 2021/2022 400 000 400 000 MHMP 

Vodní škola 2021/2022 130 000 130 000 MHMP 

EVP na Mělnicku a okolí 2021/22 168 000 168 000 Středočeský kraj 
 

Komentář k účetní závěrce: 

Projekty získané v roce 2021 realizované ve školním roce 2021/2022 mají v roce 2021 úměrně 
nákladům časově rozlišeny výnosy. Tyto projekty tvoří 100 % příjmů z dotací získaných v roce 
2021.  

Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu ve výši 597 tisíc Kč představují projekty realizující se ve 
školním roce 2021/ 2022, jejichž příjmy byly zaznamenány v roce 2021, ale časově rozlišeny do 
výnosů podle příčinné souvislosti s náklady roku 2021 (Ekoporadny, Vodní škola, EVP – 
Mělnicko). 

Přehled dotací se nemusí shodovat s celkovou hodnotou projektů. Většina realizovaných projektů 
je kofinancována. 

Výsledkem hospodaření za rok 2021 je zisk ve výši 30 tis. Kč v hospodářské činnosti a ztráta 99 
tis. v hlavní činnosti, celkem je tedy výsledek hospodaření ztráta 69 tis. Kč. Tento hospodářský 
výsledek je plně v souladu s neziskovým charakterem organizace. Ztráta bude v plné výši 
uhrazena zisky minulých let. 

V roce 2021 byla účetní jednotka dobrovolně auditována.  

Účetní uzávěrka ke dni 31. 12. 2021 je přílohou č. 1 výroční zprávy. 

Výrok a zpráva auditora k účetní závěrce obecně prospěšné společnosti Ekocentrum 
Koniklec je přílohou č. 2 výroční zprávy. 

Sestaveno dne 24. 4. 2022 

PhDr. Dagmar Koucká 

PhDr. 
Dagmar 
Koucká

Digitálně podepsal 
PhDr. Dagmar 
Koucká 
Datum: 2022.04.28 
10:32:57 +02'00'



ROZVAHA 

ROZVAHA dle 504/2022 Sb. ve znění pro rok 2016

k  31. 12. 2021 Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Od: 1.1.2021 do: 31.12.2021 Ekocentrum Koniklec,

v tisících Kč obecně prospěšná společnost

IČ: 22753052 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

otisk podacího razítka Vlkova 2725/34a

Praha 3

130 00

označení AKTIVA
účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

A. Dlouhodobý majetek celkem 348 319

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 643 643

1. Pozemky 24 24

3. Stavby 619 619

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem -295 -324

6. Oprávky ke stavbám -295 -324

B. Krátkodobý majetek celkem 1,424 880

B. I. Zásoby celkem 32 30

5. Výrobky 32 30

B. II. Pohledávky celkem 9 76

1. Odběratelé 4 1

4. Poskytnuté provozní zálohy 5 5

18. Dohadné účty aktivní 0 70

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1,378 769

1. Peněžní prostředky v pokladně 18 29

3. Peněžní prostředky na účtech 1,360 740

B. IV. Jiná aktiva celkem 5 5

1. Náklady příštích období 5 5

AKTIVA CELKEM 1,772 1,199

označení PASIVA
účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni

A. Vlatní zdroje celkem 569 501

A. II. Výsledek hospodaření celkem 569 501

1. Účet výsledku hospodaření xxxxxxxxxxxx -68

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -139 xxxxxxxxxxx

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 708 569

B. Cizí zdroje celkem 1,203 698

B.III. Krátkodobé závazky celkem 1,203 694

1. Dodavatelé 79 53

3. Přijaté zálohy 0 17

4. Ostatní závazky 16 0

5. Zaměstnanci 18 20

9. Ostatní přímé daně 3 1

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 1,083 597

22. Dohadné účty pasivní 4 6

B. IV. Jiná pasiva celkem 0 4

2. Výnosy příštích období 0 4

PASIVA CELKEM 1,772 1,199

Okamžik sestavení: 22.4.20222 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

 obecně prospěšná společnost PhDr. Dagmar Koucká

Předmět činnosti nebo účel:

ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

Právní forma účetní jednotky: 

PhDr. Dagmar 
Koucká

Digitálně podepsal 
PhDr. Dagmar Koucká 
Datum: 2022.04.28 
14:30:47 +02'00'



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZZ dle 504/2022 Sb. ve znění pro rok 2016

k  31. 12. 2021 Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Od: 1.1.2021 do: 31.12.2021 Ekocentrum Koniklec,

v tisících Kč obecně prospěšná společnost

IČ: 22753052 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

otisk podacího razítka
Vlkova 2725/34a

Praha 3

130 00

označení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Běžné období

hlavní     hospodářská   celkem             

A NÁKLADY 1,403 404 1,807

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 1,227 264 1,491

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 81 20 101

2. Prodané zboží 0 8 8

4. Náklady na cestovné 3 1 4

5. Náklady na reprezentaci 0 6 6

6. Ostatní služby 1,143 229 1,372

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 2 2

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 2 2

A. III. Osobní náklady 125 101 226

10. Mzdové náklady 125 101 226

A.V. Ostatní náklady 51 8 59

20. Dary 50 0 50

22. Jiné ostatní náklady 1 8 9

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 0 29 29

23. Odpis dlouhodobého majetku 0 29 29

NÁKLADY CELKEM 1,403 404 1,807

B VÝNOSY 1,305 434 1,739

B.I. Provozní dotace 1,253 0 1,253

1. Provozní dotace 1,253 0 1,253

B.II. Přijaté příspěvky 0 20 20

3. Přijaté příspěvky (dary) 0 20 20

B.III. Tržby za vlatní výkony a za zboží 52 414 466

VÝNOSY CELKEM 1,305 434 1,739

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -98 30 -68

D. Výsledek hospodaření po zdanění -98 30 -68

Okamžik sestavení: 22.4.20222 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

 obecně prospěšná společnost PhDr. Dagmar Koucká

Předmět činnosti nebo účel:

ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

Právní forma účetní jednotky: 

PhDr. Dagmar 
Koucká

Digitálně podepsal 
PhDr. Dagmar Koucká 
Datum: 2022.04.28 
14:31:44 +02'00'
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