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O AGOŘE CE 
 

Obecně prospěšnou společnost Agora CE jsme založili v roce 2007 jako nástupnickou organizaci 

občanského sdružení Agora Central Europe – společnost pro demokracii a kulturu. Sdružení bylo 

založeno v roce 1998 z iniciativy dvou holandských subjektů – Stichtung Agora Europa a Institutu pro 

veřejnost a politiku. Obě instituce měly mnohaleté zkušenosti s organizací interaktivních rozhodovacích 

procesů v Nizozemí. V počátcích své činnosti využívala Agora zkušeností těchto institucí s organizací 

rozhodovacích procesů za účasti veřejnosti, v současné době již čerpá plně ze svých vlastních 

zkušeností se zapojováním veřejnosti v České republice a v dalších zemích zejména v jižní a východní 

Evropě. Od roku 2001 se také zaměřuje na pořádání veřejných debat, vzdělávání středoškolské 

mládeže v schopnosti diskutovat a na celkové zlepšování diskusního prostředí v ČR.  

 

Důvodem založení obecně prospěšné společnosti byla snaha najít vhodnější právní formu pro naši 

činnost. Prozatím existují obě organizace paralelně, v roce 2009 jsme však již zahájili utlumování 

občanského sdružení tak, aby v dalších letech byla obecně prospěšná společnost hlavní právní formou. 

Obecně prospěšná společnost převzala všechny závazky občanského sdružení a bude nadále rozvíjet 

stejné druhy činnosti jako občanské sdružení. 

 

Poslání Agory CE 
Agora CE je nevýdělečnou organizací, která byla založena za účelem upevňování demokratických 

principů ve společnosti. Za tímto účelem bude Agora CE usilovat o zlepšování dialogu a navazování 

partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty (vědeckou obcí, 

podnikatelskou sférou, neziskovým sektorem apod.).  

 

Co Agora CE chce? 
 podporovat rozvoj místní demokracie v České republice 

 přispívat ke zvýšení politické kultury u nás 

 zlepšovat komunikaci a spolupráci mezi občany a radnicemi 

 rozšiřovat možnosti radnice otevřeně plánovat a rozhodovat o věcech za účasti občanů 

 probouzet zájem občanů o komunální problémy 

 zlepšovat diskusní schopnosti studentů i dospělých 

 umožňovat otevřenou diskusi o naléhavých otázkách přítomnosti 

 

STATUTÁRNÍ ORGÁNY 
 

Ředitelka: 
RNDr. Ivana Bursíková 
 

Správní rada:  
Oldřich Černý, výkonný ředitel Fóra 2000 

Tomáš Sedláček, makroekonomický stratég 

ČSOB 

Radek Špicar, ředitel vnějších vztahů ve 

společnosti Škoda Auto 

 

 

 
 

Dozorčí rada: 
JUDr. Helena Chudomelová, zástupkyně 

starosty Prahy 12 

Jaroslav Růžička, obchodní poradce, RS 

Agency 

Aleš Sporek, ředitel CA IB Securities 
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AGORA CE V ROCE 2010 
 

Tým Agory CE o.p.s. 
Agora CE má stabilní tým devíti lidí. Na projektech se v roce 2010 podíleli: 

PhDr. Ing. Pavel Mička, zástupce ředitelky, školitel, vědecký pracovník, manažer projektů participace 

a hlavní zahraniční expert. Pavel Mička zároveň dokončoval svou PhD. práci; 

Ing. Věra Slezáková, vedoucí kanceláře, zahraniční expert, manažerka projektů participace, NIDM, 

konferencí a studijních cest; 

Mgr. Vojtěch Černý, manažer participačních projektů a konferencí, specialista na otázky životního 

prostředí; 

František Havlín, manažer projektů věnujících se mládeži v ČR i zahraničí. František zároveň dokončuje 

svou diplomovou práci; 

Mgr. Lenka Jůnová, ekonomka a Hana Hrnečková, naše účetní; 

Mgr. Libuše Bumbálková, socioložka a manažerka participačních projektů, dlouhodobě onemocněla, 

ale na práci Agory se snaží stále podílet; 

PhDr. Hana Stelzerová v rove 2010 vedla projekt Cestou do parlamentu. V prosinci však opět 

nastoupila mateřskou dovolenou s druhým synem a práci v Agoře přerušila. Zastoupila ji nová 

kolegyně Mgr. Eliška Chomátová, která vede projekt Cestou do parlamentu a účastní se také 

zahraničních projektů a organizace studijních cest v ČR. 
 

Realizované projekty - souhrn 
Agora CE o.p.s. má za sebou třetí rok existence. Svou činností navazuje na práci Agory Central 

Europe, o. s. Škála projektů, které v roce 2010 realizovala, je velmi široká. 

Byly to participační projekty v ČR: Praha 9 – plánování vzhledu vnitrobloků, Praha 10 – strategie úprav 

veřejných prostor, Kbely, Praha 8 a Praha 1 – komunitní plánování sociálních služeb.  

V rámci předávání know-how dalším postkomunistickým zemím jsme pořádali studijní cesty pro 

Armény, Ukrajince a parlamentní delegaci z Gruzie.  

Zajímavé projekty jsme realizovali ve spolupráci s Britskou radou. Získali jsme licenci k projektu 

Creative Cities (Kreativní města), v jehož rámci jsme realizovali Pekárnu nápadů (Urban Bakeries) 

v Plzni. Podíleli jsme se také na mezinárodní konferenci o Kreativních městech v ČR. 

Ve spolupráci s Vodafonem jsme uspořádali setkání grantistů Vodafone. Tito aktivní mladí lidé měli 

možnost vyškolit se v několika oblastech a zároveň společně připravit další projekty, které Nadace 

Vodafone posoudí a podpoří. 

Agora CE se také podílela na mezinárodních projektech – ve spolupráci s MEPCO jsme pracovali 

v Arménii. Své know-how v oblasti strategického plánování a decentralizace státní správy 

a samosprávy jsme předávali v Tádžikistánu za podpory UNDP. Norské fondy nám pomohly realizovat 

konferenci a studijní cestu do Norska. Prostřednictvím tohoto projektu jsme se snažili zvýšit povědomí 

o participaci a přístupu Norů k zapojování mezi politiky a úředníky v ČR. Program Evropské unie 

Mládež v akci nám pomohl pokročit v našem plánu – přenést diskusní soutěž Cestou do parlamentu na 

Balkán jako příspěvek k usmíření mezi balkánskými národy. 

Stali jsme se také partnery velkého projektu OSI Budapešť. Jeho cílem je zprostředkovat lepší 

komunikaci mezi neziskovými organizacemi zabývajícími se vzděláváním exkludovaných skupin, státní 

orgány a EU. Na podzim proběhlo první koordinační setkání v Budapešti. 

Přednášeli jsme na konferenci o možnostech zlepšení ovzduší v menších obcích pořádané za přispění 

Britské rady v Ostravě. Opakovala se i přednáška Communicating Science na Univesrite Pierre and 
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Marie Curie v Paříži a také naše prezentace na Konferenci kvality ve státní správě – tentokrát 

v Táboře. 

Poprvé jsme měli možnost vyzkoušet diskusní soutěž jako teambuildingovou aktivitu pro pracovníky 

Ministerstva vnitra v Červené vodě.  

Rok 2010 byl prvním (a doufáme, že ne posledním), kdy se nám podařilo plně financovat diskusní 

soutěž Cestou do parlamentu. Bylo to díky grantům MŠMT, Konrad Adenauer Stiftung, Středočeskému 

kraji a příspěvku primátora Ústí nad Labem a také díky sponzorům – Nadaci Zdeňka Bakaly, 

D2COnsult, Unibail-Rodamco, SMP CZ a nově přispěl i CEDAG. 

Agora se stala členem dalších dvou sítí – mezinárodní sítě CEBSD (Combined Burelu for Social 

Development) a CEDAG, velké organizace známé též pod názvem European Council for Non Profit 

Organisations. Věříme, že spolupráce s partnery v rámci těchto sítí, kteří se zabývají podobnými 

projekty jako Agora, pro nás bude velkým přínosem. 

 

PARTICIPAČNÍ PROJEKTY  
 

Praha 10 – Společně měníme Prahu 10, Tvorba Strategie pro veřejné prostory 

V rámci přípravy tohoto strategického dokumentu, který je v poměrech ČR vskutku jedinečnou snahou 

stanovit jasná pravidla pro přeměnu veřejných prostor v městském prostředí, realizovala Agora CE za 

manažerského vedení P. Mičky celou řadu aktivit. Organizovala veřejná setkání pro obyvatele Prahy 10 

a kulaté stoly pro odbornou veřejnost, dále připravila Metodiku pro zapojování veřejnosti v MČ Praha 

10, brožuru o projektu Společně měníme Prahu 10, obsahově zajistila část dokumentu včetně 

komunikační strategie. Strategie byla Zastupitelstvem MČ Praha 10 schválena. Uvidíme, jestli nové 

vedení Prahy 10 zvolené po komunálních volbách na podzim 2010 bude v aktivitách pokračovat.         
 

Vedle výše uvedených projektů realizovala Agora CE o.p.s. celou řadu dalších aktivit. Pracovníci Agory 

CE byli opakovaně žádáni o pomoc při moderování či organizaci různých veřejných setkání. Tímto 

způsobem jsme například vedli dvě veřejná setkání na Praze 1 nebo veřejnou prezentaci 

komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v Praze 7 (obě akce byly realizovány v rámci 

procesů komunitního plánování sociálních služeb).  Dále jsme pro MHMP vedli mezinárodní konferenci 

na téma Nové trendy v péči o děti po rozvodu rodičů.        
 

Jako člen asociace DEMAS se Agora CE každoročně podílí na výuce studentů Fakulty humanitních 

studií UK.   
 

Zapojení veřejnosti do přeměny vnitrobloků v Praze 9 

V tomto projektu Agora navázala na svou 

úspěšnou práci v MČ Praha 9, která soustavně 

usiluje o zapojování veřejnosti do rozhodování. 

Projekt vedl P. Mička, V. Černý a L. Bumbálková. 

Jednalo se o přípravu podkladů pro rekonstrukci 

dvou vnitrobloků, které jsou v obecním 

vlastnictví. Agora CE ve spolupráci s ÚMČ Praha 9 

a obyvateli žijícími ve vnitrobloku připravila a 

realizovala dotazníkové šetření, jehož výsledky se 

společně s výstupy veřejného setkání staly podkladem pro zpracování architektonické studie 
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rekonstrukce vnitrobloků. Tu měli občané dále možnost připomínkovat v rámci pracovních skupin. 

Připravené plány budou sloužit k realizaci plánované na začátek roku 2012.  
 

Znovu Vpohybu 
Pro Nadaci Vodafone Agora CE pod vedením V. Černého 

realizovala projekt, který se zaměřoval na podporu 

mladých lídrů projektů podpořených nadačním 

programem VPohybu. Cílem projektu bylo umožnit 

dlouhodobější spolupráci těchto aktivních mladých lidí 

s Nadací Vodafone. Projekt také přispěl k tomu, že se 

účastníci lépe poznali a vytvořily se mezi nimi přátelské i 

pracovní vazby. 

Na základě on-line dotazníkového šetření provedeného 

mezi úspěšnými žadateli o grant jsme připravili speciální 

vzdělávací program. Ten pokrýval témata, která mladí lidé potřebují pro další rozvoj a profesionalizaci 

svých činností. Jednotlivé vzdělávací workshopy proběhly v rámci dvoudenního setkání v Praze na 

Toulcově dvoře. Na tomto setkání měli účastníci vedle zvýšení svých dovedností možnost se vzájemně 

lépe poznat pokusit se vytvořit nové společné projekty, které by Nadace měla dále podpořit. Jako 

popis hodnocení projektu může sloužit věta jednoho z účastníků: „Kolektiv byl skvělý, náplň aktivit 
byla dobře promyšlena, zázemí, občerstvení, zábava – neměla chybu.“ 
 

Pekárna nápadů v Plzni (Urban Ideas Bakery)  

Další projekt nazvaný Pekárna nápadů proběhl v květnu až 

červnu 2010 jako součást aktivit kandidatury Plzně na titul 

Evropské hlavní město kultury v roce 2015. Projekt vedl V. 

Černý, spolupracovala V. Slezáková. Agora CE v tomto 

projektu působila na žádost Britské rady jako facilitátor série 

několika workshopů, které vyvrcholily třídenním setkáním 

s mezinárodní účastí. Pekárna nápadů představuje speciální 

metodu vytvořenou Britskou radou v rámci projektu 

Kreativních měst.  

Pekárna nápadů umožnila týmu místních aktivních občanů, 

zástupců samosprávy a odborníků na inovace ze zahraničí 

(Británie, Maďarsko, Polsko, Irsko, Rusko) navrhnout a 

rozpracovat návrhy krátkodobých až dlouhodobých 

inovativních řešení, která reagují na potřeby a problémy 

v oblasti využití veřejných prostor v Plzni.  

Vedle dalších aktivit realizovaných ve spolupráci s veřejností, na jejichž přípravě se Agora CE také 

v minulosti podílela (např. Program rozvoje kultury města Plzně), přispěla Plzni Pekárna nápadů 

k získání kýženého titulu hlavního města kultury. 
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MEZINÁRODNÍ PROJEKTY  
 

V rámci podpory UNDP proběhl v Tádžikistánu další projekt navazující na projekt z předchozího 

roku. Nejprve jsme vyjeli do Tádžikistánu na misi, která měla za úkol zmapovat situaci po zavedení 

nového zákona o Jamoatech (místních samosprávách). Po té byly zpracovány připomínky k zákonu 

o Jamoatech a závěry z mise a na jejich základě byly připraveny přednášky pro týdenní seminář 

v Tádžikistánu. 

Na seminář vyjela I. Bursíková a L. Průša, dlouholetý funkcionář Svazu města a obcí, specialista na 

legislativu týkající se obcí a ředitel úřadu Jihočeského kraje. V rámci velmi intenzivního týdne jsme 

Tádžikům předávali naše zkušenosti s transformací. Tento projekt patřil k našim nejúspěšnějším 

aktivitám v oblasti rozvojové pomoci. 
 

Pokračovala spolupráce s Universitou Marie a Pirerra Curieových v Paříži. I. Bursíková zde opět 

realizovala seminář Communicating science – jak lze vědu přiblížit veřejnosti a jak efektivně 

spolupracovat s novináři. 
 

Podzim byl zahájen prvním koordinačním setkáním velkého mezinárodního projektu v rámci 

EACEA, v němž jsem partnery s dalšími pěti evropskými zeměmi. Nositelem projektu je OSI 

Budapešť. Cílem projektu je diskutovat s občanským sektorem o Strategii EU 2020 a o konceptu 

Wellbeing (nejlépe asi dobrého žití či blahobytu). Chceme zjistit, jak mohou neziskové organizace ve 

svých obcích přispět k welbeing společnosti a jak tomu může napomoci EU. Projekt vede V. Černý ve 

spolupráci s I. Bursíkovou. 
 

Arménie – From adversaries to advocates: filling the communication gap in the regions of 
Armenia 
Experti Agory CE (P. Mička) byli osloveni organizací VNG International z Nizozemí a jejich expertní 

služby byly využity v projektu v Arménii. Jejich úkolem bylo připravit handbook o participaci na místní 

úrovni, proškolit místní lektory a asistovat při realizaci dvou pilotních projektů ve městech Sevan 

a Goris. Arménští partneři velmi oceňovali pomoc českých expertů, neboť naše zkušenost 

z transformačního období je jim bližší a srozumitelnější, než zkušenosti a příklady ze zemí západní 

Evropy.     
 

Navázání partnerství na poli participace mládeže v post-jugoslávském regionu 

V rámci programu Evropské komise Mládež v akci se uskutečnilo na přelomu června a července 

setkání zástupců pěti post-jugoslávských republik (Bosna a Hercegovina, Černá hora, Chorvatsko, 

Kosovo, Srbsko) v Praze. Cílem tohoto setkání, organizovaného F. Havlínem, bylo připravit společný 

projekt, který by vycházel z úspěšné debatní soutěže pro středoškoláky Cestou do parlamentu a využil 

by debatování k odbourání předsudků a k navazování zpřetrhaných vazeb mezi mladými lidmi v tomto 

regionu. Účastníci se seznámili s principy a metodami projektu Cestou do parlamentu a navštívili finále 

této soutěže v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Protože sami účastníci měli často bohaté 

zkušenosti s projekty pro mladé lidi a s debatními aktivitami, bylo společné setkání plodné a podařilo 

se připravit kostru společného projektu. V období po setkání zůstáváme s jednotlivými partnery 

v kontaktu a snažíme se najít v hodné donory pro takový projekt.  
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KONFERENCE POŘÁDANÉ AGOROU CE 
 

Zapojení veřejnosti do projektů udržitelného rozvoje v Norsku a ČR 

Ve spolupráci s norským partnerem, organizací The Ideas Bank, jsme v roce 2010 realizovali projekt 

zaměřený na zkvalitnění výkonu státní správy a samosprávy na místní úrovni. Naším cílem bylo 

propagovat jako nástroj udržitelného rozvoje širší využívání inovativních technik zapojování veřejnosti 

do rozhodování. V rámci projektu bylo proto realizováno několik podpůrných aktivit, které byly 

vzájemně provázány tak, abychom zajistili co nejlepší přenos informací z Norského prostředí.  

Pro zástupce stání správy a samosprávy jsme připravili konferenci a seminář, na kterých se mohli 

seznámit s norskými příklady dobré praxe a inovativními technikami práce s veřejností. Součástí 

konference bylo také vyhlášení soutěže pro města a obce v ČR o nejlepší participační projekt. Vítězové 

této soutěže – tedy města, která již v oblasti zapojování veřejnosti mají určité zkušenosti – se 

zúčastnili studijní cesty do Norska. Během ní se mohli přímo na místě seznámit s příklady dobré praxe 

zapojování veřejnosti v Norsku. Vedle těchto aktivit vznikla v rámci projektu internetová stránka 

www.agora-ce.cz/rozvojmest/, kde je možné nalézt prezentované příklady dobré praxe společně 

s metodikou zapojování veřejnosti do plánování rozvoje měst. Projekt vedli V. Černý a V. Slezáková. 
 

Na Konferenci kvality ve veřejné správě, pořádanou tradičně Ministerstvem vnitra, připravila 

Agora CE celou sekci věnovanou zapojení veřejnosti do rozhodování. Pro pracovníky odboru veřejné 

správy Ministerstva vnitra ČR vedla I. Bursíková seminář o komunikaci v rámci teambuildingového 

víkendu v Červené nad Vltavou. Seminář se setkal s velkým úspěchem a rádi bychom na něj navázali 

podobnými semináři i v dalších organizacích a firmách. 

 

STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY 
 

Studijní cesta pro UNDP Ukraine 2010 - Building Policy Response to Crisis-set Challenges 

in Ukraine: Utilizing Czech Republic’s  Transitional Experience   

V druhé polovině června se konala další ze série studijních cest, které Agora CE pořádala pro UNDP. 

Studijní cesta pořádaná v tomto případě pro UNDP Ukraine byla již třetí v pořadí a tematicky 

doplňovala a navazovala na studijní cesty z předchozích let. Hlavním tématem byla opět zkušenost 

České republiky z období transformace ekonomiky – dopad vládních reforem na životní úroveň 

obyvatel, strategické plánování jako nástroj pro další reformy a reforma vysokého školství a dopad na 

trh práce. Studijní cesty se zúčastnilo 12 zástupců z Ukrajiny, z nichž někteří již absolvovali některou 

ze studijních cest pořádaných v předchozích letech. Cestu zajišťovala V. Slezáková. 
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Studijní cesta pro UNDP Gruzie 

Na podzim navštívili ČR zástupci gruzínského parlamentu. Agora CE měla za úkol seznámit je 

s decentralizací státní správy a samosprávy. Byli to zatím nejvyšší představitelé, pro něž jsme 

zajišťovali studijní cestu. Jejich návštěva měla určitá specifika, s nimiž jsme se museli vyrovnat. 

Delegace byla přijata Výborem pro zahraniční záležitosti Paralamnetu ČR vedeným S. Polčákem. 

Následně také zástupci výboru navštívili Gruzii. Delegace dále navštívila krajskou i městskou úroveň 

státní správy a samosprávy a získala komplexní přehled o decentralizaci na všech úrovních. Na 

zajištění spolupracovaly I. Bursíková a E. Chomátová. 
 

Studijní návštěva zaměstnanců arménské státní správy  

Tato studijní návštěva proběhla od 23. do 29. října. Hlavním tématem studijní cesty byl národní 

systém monitorování stavu životního prostředí, správa a využití informací o životním prostředí 

a výkaznictví v rámci 3 úmluv z Ria de Janeira. Cílem projektu bylo pomoci překonat mezery 

v institucionální kapacitě Arménie v tomto tématu. Český příklad a zkušenosti by měly v budoucnu 

přispět k zavedení integrovaného a koordinovaného národního systému informací o životním prostředí, 

řízení a monitorování v Arménii. 

Ve spolupráci s odborníky s řady organizací spadajících zejména do rezortu Ministerstva životního 

prostředí ČR jsme připravili bohatý program, který zahrnoval řadu přednášek a návštěv vybraných 

institucí a jejich laboratoří. 

 

DISKUSNÍ PROJEKTY 
 

Cestou do parlamentu - 6. ročník soutěže  

V roce 2010 se debatní soutěž Cestou do 

parlamentu konala již po šesté pod vedením H. 

Stelzerové ve spolupráci s L. Bumbálkovou. Do 

debatní soutěže se tradičně zapojilo 32 středních 

škol ze čtyř českých krajů, které mají dlouhodobě 

zájem se na projektu podílet a studenty 

debatování učit. Seminář o debatování, který 

předchází samotné soutěži, uskutečnili lektoři 

z Agory na všech školách pro širší okruh studentů, 

ze kterých se pak vytvořily debatní týmy 

reprezentující školy na soutěžních kolech. Debatní 

klání hodnotila odborná porota z Agory, mezi kterou byli zváni zajímaví hosté, kteří komentovali 

témata jednotlivých debat. Studenti tak mohli slyšet názory např. politologa Radka Bubna, sociologa 

Pavla Friče nebo moderátorky ČT Barbory Kroužkové.  

Do finále soutěže, které se uskutečnilo  2. 6. 2010 v prostorách Parlamentu ČR, postoupily týmy 

z Gymnázia Na Vítězné pláni - Praha, Gymnázia Jiřího Ortena - Kutná Hora, Obchodní akademie 

Turnov a Gymnázia dr. Václava Šmejkala - Ústí n. L. Vítězem 6. ročníku studentské debatní soutěže 

Cestou do parlamentu se stalo Gymnázium dr. Václava Šmejkala z Ústí nad Labem pod vedením 

profesorky Ivy Gunarové.  
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Předvolební veřejná debata 

Na sérii předvolebních debat Komu dát hlas? volně navázala 

podzimní debata kandidátů na post pražského primátora Jaká bude 
Praha po volbách? Debata se konala v podvečer 6. října 2010 

v Domě Nadace ABF na Václavském náměstí. Pozvání přijali a 

debatovat s voliči přišli Jiří Dienstbier ml. za ČSSD, Petra 

Kolínská za SZ - ED, Pavel Dobeš (zastupoval Markétu 

Reedovou) za VV,  Zdeněk Tůma za TOP09 a Bohuslav 

Svoboda za ODS. Debatu moderoval Jakub Železný z ČT. 

Mediálními partnery byly již tradičně deník Lidové noviny a týdeník 

Respekt. 

Zajímavé na této debatě bylo mimo jiného to, že byla provázána 

s projektem Study visit of Georgian journalists and newly elected 

politicians from Gurie and Kvemo Kartli Regions to CR - Support to Transition and Communication in 

Georgia realizovaném v rámci programu East East: Partnership Beyond Borders Program, OSF. 

Gruzínští novináři tak měli jedinečnou možnost sledovat přípravu celé debaty, měli také možnost 

přispět svými zkušenostmi a podílet se již v rámci své studijní návštěvy na finalizaci celé debaty. 

Společně s gruzínskými politiky, kteří dorazili do Prahy na studijní návštěvu, se také debaty zúčastnili. 

Projevili velký zájem a ocenili otevřenost a způsob debaty a v neposlední řadě její organizaci. Byli plni 

odhodlání a chuti realizovat podobné debaty ve své zemi a podrobit politiky a odborníky přímé 

konfrontaci. 

Veřejnou debatu připravili L. Bumbálková ve spolupráci s F. Havlínem a I. Busíkovou. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010  
 

Obecně prospěšná společnost Agora CE vede v souladu se zákonem podvojné účetnictví.  

Účetnictví Agory CE za rok 2010 bylo auditováno nezávislou auditorkou Ing. Štěpánkou Grohovou. 
Výrok auditora je součástí výroční zprávy. 
 

Položka Náklady v tis. Kč 
Spotřeba materiálu 95 
Spotřeba energie 21 
Spotřebované nákupy celkem 116 
Cestovné 728 
Náklady na reprezentaci 5 
Ostatní služby 2750 
Služby celkem 3483 
 Mzdové náklady 1006 
Osobní náklady 1006 
Kursové ztráty 5 
Jiné ostatní náklady 14 
Ostatní náklady celkem 19 
Náklady celkem 4624 

 

Položka Výnosy v tis. Kč 
Tržby z prodeje služeb 2351 
Tržby za vlastní výkony a za zboží 2351 
Úroky na BÚ 1 
Kursové zisky 79 
Jiné ostatní výnosy 11 
Ostatní výnosy 91 
Dary 372 
Přijaté příspěvky 372 
Provozní dotace 1287 
Provozní dotace 1287 
Výnosy celkem 4101 
  

Hospodářský zisk celkem                         -523 
 

Kontakt: Agora CE, Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 

Tel: 261 222 914; mobil: 736 675 093 

Email: info@agora-ce.cz; www.agora-ce.cz 
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