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1 Agora Central Europe 
 

Posláním organizace Agora CE je posilovat demokratické uspořádání ve společnosti 

v ČR i dalších zemích.  

 

Za tímto účelem Agora usiluje o zlepšení dialogu mezi státní správou, samosprávou 

a širokou veřejností, čehož dosahuje prostřednictvím svých konzultačních, poradenských, 

výukových a moderátorských činností, vydává různé publikace a metodické materiály. Pořádá 

veřejná setkání, workshopy, společenské a kulturní akce, kurzy a vzdělávací programy. 

V rámci výše uvedených činností organizace pracuje se širokou veřejností, s dětmi a mládeží 

a s veřejnou správou na místní, regionální i národní úrovni.  

 

Chceme: 

 podporovat rozvoj místní demokracie v České republice i v zahraničí 

 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 

 

Agora CE o.p.s. je česká nezisková organizace, která byla založena v roce 1998 jako 

občanské sdružení z iniciativy dvou holandských subjektů – Stichting Agora Europa 

a Instituut voor Publiek en Politiek. Obě instituce a zejména jejich zástupci – Eric Berman, 

Eisse Kalk, Niesco Dubbleboer, Ruben Maes a Jan Lau, měli mnohaleté zkušenosti 

s organizací interaktivních rozhodovacích procesů v Nizozemí. V počátcích své činnosti 

využívala Agora nizozemských zkušeností s organizací rozhodovacích procesů za účasti 

veřejnosti.  

 

V roce 2007 byla provedena transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou 

společnost, což je právnická forma lépe vyhovující cílům a transparentní práci Agory CE. 

V současné době Agora čerpá plně ze svých vlastních zkušeností se zapojováním veřejnosti v 

České republice a dalších zemích v desítkách projektů realizovaných v posledních 19 letech. 

Od roku 2001 se také zaměřuje na pořádání veřejných debat a zlepšování diskusního 

prostředí v ČR i zahraničí. Již 16 let probíhá debatní soutěž Studentská Agora, neformální 

výchova k občanství pro mladou generaci. Od r. 2006 se Agora intenzivně podílí na předávání 

zkušeností s transformací v rámci studijních cest pořádaných pro účastníky 

z postsocialistických zemí. Zejména od r. 2008 Agora aktivně pracuje na přenosu know-how 

s participací a transformací v zemích Východního partnerství (EaP). 
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2 Statutární orgány a tým organizace 
 

Ředitelka: 

RNDr. Ivana Bursíková 

 

Správní rada:       Dozorčí rada: 

Mgr. Olga Sedláčková      JUDr. Helena Chudomelová 

Mgr. Vojtěch Ripka PhD    Ing. Aleš Sporek 

PhDr. Ing. Pavel Mička      Mgr. Jaroslav Růžička 

 

Na projektech se v roce 2017 podíleli: 

Mgr. Vojtěch Černý, zástupce ředitelky, konzultant v oblasti zapojování veřejnosti do 

rozhodování, participativního rozpočtování, řízení participačních procesů, lektor, moderátor a 

facilitátor, 

Mgr. Tomáš Bazala, koordinátor projektu Studentská Agora v ČR, organizátor veřejných 

setkání a projektů participace, 

PhDr. Ing. Pavel Mička, vědecký pracovník, facilitátor a moderátor, manažer projektů 

participace a zahraniční expert,  

Sára Pokorná, asistentka projektů Studentská Agora a Simulace zastupitelstva, PR podpora 

projektů, administrativa, 

Mgr. Lenka Jůnová, finanční manažer 

Hana Hrnečková, účetní.  

 

Externě spolupracovali:  

Pavlína Kroupová (PR, participativní rozpočty, debatní soutěž), Petra Beránková a Libuše 

Bumbálková (sociologie), Ivo Bystřičan (filmová dokumentace), David František Wagner, Jan 

Ruml, Kristýna Zinková, Marie Hamerová, Marek Pohanka, Zuzana Babecová, Olga Bursíková, 

Adam Koska, Matyáš Borovský, Jan Vlček a Tomáš Haubelt (tým školitelů a porotců), a další. 
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Slovo ředitelky: Agora CE v roce 2017 

Rok 2017 byl klidným rokem bez překvapení (pokud nepočítáme podzimní volby v ČR). Dále 

se participativní rozpočtování, které vede Vojtěch Černý. 

 

Úspěšně pokračovaly zahraniční projekty, zejména v Gruzii, kam se přesunula velká část 

našich aktivit, a dále v Bosně a Arménii, kde jsme zahájili poněkud komplikovaný dvouletý 

projekt podpořený EU. 

 

Tým Agory je stabilizovaný, participačním projektům se věnuje Vojtěch Černý a externě též 

Pavel Mička. Zahraniční projekty vede Ivana Bursíková a Vojtěch Černý, Studentskou Agoru a 

simulace zastupitelstva Tomáš Bazala. Novou oporou je mu Sára Pokorná.  Finanční tíže leží 

stále na bedrech Lenky Jůnové a účetní Hany Hrnečkové. 

 

RNDr. Ivana Bursíková 
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3 Zapojení občanů do rozhodování 
 

 

Participativní rozpočtování  
Participativní rozpočet otevírá rozhodovací procesy těm 

občanům, kteří se chtějí na spolurozhodování podílet, a 

zároveň umožňuje, aby jejich názory byly brány vážně, aby byly diskutovány, jak s politiky, 

tak odbornými zaměstnanci místní veřejné správy a promítly se do finálního rozhodnutí. PaR 

je také de facto jediným nástrojem (vedle voleb a referend), které umožňuje přímé zapojení 

občanů do rozhodování. 

V roce 2017 jsme opět působili jako konzultant v několika městech, která zaváděla nebo 

realizovala svůj participativní rozpočet. Úspěšně tak využíváme know-how vytvořené v rámci 

projektu pilotního testování participativního rozpočtu realizovaného v předchozím roce. 

Konkrétně jsme se podíleli na participativních rozpočtech v těchto 12 městech:  

 Česká Lípa 

 Děčín 

 Mnichovice 

 Město Sadská 

 Městská část Praha – 

Zbraslav 

 Městská část Praha 10 

 Městská část Praha 3 

 Městská část Praha – 

Slivenec 

 Městská část Praha 6 

 Městský obvod Ostrava – 

Jih 

 Žďár nad Sázavou 

 Rumburk 

 

Městům pomáháme nastavit proces, připravit se na komunikaci s občany a proškolit místního 

koordinátora. Naší rolí je především město na proces připravit a v prvním roce při jeho 

realizaci asistovat. V následujících letech městům pomáháme stálou asistencí v roli 

moderátorů, evaluátorů či poskytovatelů IT služeb.  

Více o našem přístupu k participativnímu rozpočtu na  www.participativni-rozpocet.cz . 

 

Strategické plánování 
Proces zapojení veřejnosti do tvorby nového strategického plánu obce Husinec-Řež byl 

odstartován velkým názorovým průzkumem v prosinci roku 2016. Na názorový průzkum 

http://www.participativni-rozpocet.cz/
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navázalo i veřejné setkání, které se v obci uskutečnilo ve čtvrtek 19. ledna 2017 v jídelně ZŠ. 

Cílem tohoto setkání bylo představit výsledky názorového průzkumu, kterého se zúčastnilo 

více než 150 dospělých obyvatel Husince a Řeže. Hlavní prostor byl však věnován diskusi 

občanů, kteří se nejprve zabývali aktuálními problémy obce (tedy tím, co je třeba v obci 

aktuálně udělat, resp. zlepšit) a následně diskutovali o tom, jak by měly vypadat různé 

aspekty života v obci v horizontu roku 2030. Setkání se zúčastnilo téměř 40 účastníků. 

Ačkoliv veřejné setkání bylo připraveno jako pracovní s cílem zabývat se aktuálními i 

budoucími problémy obce, díky losování návratek a odměňování vylosovaných to nakonec 

byla i příjemná společenská akce. Všechny výstupy byly předány vedení obce, ketrá ve 

spolupráci s vybraným zpracovatelem dále postupovala v odborné přípravě strategického 

plánu. 

 

4 Diskuze, debaty a veřejná setkání 

 

Veřejné projednání konceptu revitalizace parku v Pečkách 
 

Dne 11. 12. 2017  svolalo město veřejné projednání konceptu revitalizace městského 

parku. Zároveň byl koncept zveřejněn na webu města1 a projednán na zastupitelstvu 

města. Zástupce Agory CE, Vojtěch Černý, veřejné setkání moderoval.  

 

Kontext projednání: 

Město Pečky nechalo koncept zpracovat atelierem Land05. Koncept bude dále sloužit 

k tvorbě studie a následně případné projektové dokumentace pro zahájení prací. 

V současnosti se zároveň zpracovává dendrologický průzkum. Záměrem města je 

připravit podklady pro žádost o dotaci na revitalizaci parku ze Státního rozpočtu 

životního prostředí a začít s revitalizací v roce 2018.  

 

 

                                    
 
 
 

http://www.land05.cz/cs
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Setkání k návrhu Generelu rozvoje a výstavby Zoologické 

zahrady hl. m. Prahy 
Cílem setkání bylo informovat zájemce z řad veřejnosti o podobě Generelu, umožnit diskuzi 

mezi občany, zadavatelem a architektem zpracovávajícím Generel a vytvořit tak podklad pro 

stanovisko MČ ke Generelu. 

 

Celorepublikové setkání zaměstnanců Center společných služeb 

 

Ve dnech 23. a 24.10. proběhlo setkání zaměstnanců CSS 

v hotelu Medlov. Jeho účelem bylo především sdílení zkušeností, 

síťování a vzájemné učení se mezi zaměstnanci CSS z celé 

republiky. Proběhlo školení k GDPR, sdílení zkušeností a síťování 

formou fokusních skupin. Také proběhly workshopy pokrývající 

průřezová témata týkající se všech CSS. Zástupce Agora CE 

Vojtěch Černý připravoval a sám pak vedl některé fokusní 

skupiny, v čemž mu pomohli jeho kolegové Tomáš Bazala a Sára 

Pokorná a také zástupci SMO ČR, společně zaznamenali a   

prezentovali jejich výstupy. 
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5 Debatní projekty pro mládež 
 

Studentská Agora  
V roce 2017 proběhl třináctý ročník diskuzní soutěže Studentská Agora. V tom ročníku se 

zapojily školy z Prahy a krajů Středočeského, Libereckého a Ústeckého. I v tomto ročníku 

jsme akcentovali pozornost v debatovaných tématech na současné problémy české a 

evropské společnosti. Krajská kola probíhala v jarních měsících tohoto roku a nejlepší týmy 

z každého kola postupovaly do finále na podzim. Finálové kolo se uskutečnilo v prostorech 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod patronací paní poslankyně Heleny Langšádlové. 

Všechny zúčastněné školy předvedly skvělé výkony hodné finálového kola. Po složitém 

rozhodování nakonec porota vybrala za vítěze tým z Berounského gymnázia Joarchima 

Barranda. Beroun tak navázal na další úspěšné týmy ze své školy a zvítězil potřetí v historii 

soutěže. Závěrečnou aktivitou pak byla simulace jednání mezinárodních delagací, které se 

zúčastnili členové vítězného týmu. Opět jsme se setkali s nadšeným hodnocením od 

studentů, kteří tento projekt zejména jeho praktické části - soutěž a simulaci - hodnotili jako 

přínosnou a zajímavou. Věříme, že se i v příštích letech podaří projekt uspořádat v podobném 

rozsahu i náplni. 
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6 Zahraniční projekty 
 

Commitment to constructive dialogue 
Partnerská organizace Assocaiation of Young Armenia Lawyers, jejímiž parntery International 

Center for Human Development (“ICHD”), SME Cooperation Association (“SME Association”), 

Union of Communities of Armenia (“UCA”), Armenian Centre for Democratic Education-

CIVITAS (“Civitas”) a Agora Central Europe, realizuje velký dvouletý projekt podpořený EU. 

Jeho cílem je posílit neziskový sektor v Arménii, podpořit síťování neziskových organizací a 

jejich schopnost účinně lobbovat za nové zákony a politiky v Arménii. Aroga CE předává 

formou seminářů zkušenosti z ČR a okolních zemí. Prvního semináře vedeného P. Mičkou se 

účastnil odborník na vyjednávání ze Slovenska, druhého, vedeného I.Bursíkovou, polská 

specialistka na NGO inkubátory.    

 

Posílení turistického potenciálu horských oblastí v Gruzii jako 

prostředku jejich rozvoje 
 

Agora spolu s gruzínským partnerem RDA Mtskheta – Mtianeti realizovala roční projekt 

podpořený ČRA zaměřený na podporu udržitelné turistiky v  horském regionu v Gruzii.  

Byli zapojeni místní obyvatelé, informováni o projektu a bylo s nimi diskutováno o lokalitách, 

které mohou být pro turisty ukázány a vyznačeny na mapě. Následovalo mapování a 

shromažďování záznamů, příprava webové stránky www.experiencecaucasus.com a fb. 

Byly připraveny letáky s mapovými trasami a texty k nim, které budou vytištěny a rozesílány 

do všech penzionů. Asociace malých výrobců dárkových předmětů tradičním způsobem, která 

byla založena v rámci předchozího projektu podporovaného CRA, byla podporována v 

marketingu. 

Proběhl také seminář pro zájemce o otevření malých rodinných penzionů a pro současné 

majitele penzionů a dalších zájemců. Konal se v Mtskhetě a zúčastnila se I. Bursíková, 

starostka Vrchlabí J. Sobotka. 

 

Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku 

2015 – 2017“ 
 

Úspěšně byl zakončen projekt v Mongolsku v provincii Darchan v okresech Darchan-ul a 

Sharyngol. Vojtěch Černý připravil v květnu 2017 ve spolupráci s místními partnery z řad 

soukromého, nevládního a akademického sektoru sérii debat, které navazovali na výstupy 

projektu v terénu. Místní obyvatelé se tak mohli lépe dozvědět, co přináší lesnický projekt 

jejich přírodě a krajině. 

http://www.experiencecaucasus.com/
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V září tak pod vedením I. Bursíkové proběhlo předání školky universitě v Darchanu a 

Sharyngolu. V areálu univerzity a v prostoru školky proběhlo slavnostní zahájení školního 

roku. Zástupci projektu předali řediteli a zástupci kraje Darchan naučnou stezku. Během akce 

proběhlo anketní šetření Agory s tématem významu a ochrany lesů.  

 

Další akcí byl den otevřených dveří v Sharyngolu. Účastníci prošli naučnou stezku se 

seznámili se s činností školky. Během akce byl distribuován informační letáku o udržitelném 

hospodaření v lese a dotazníky. Následovala velmi zajímavá veřejná debata v kulturním domě 

v Sharyngolu organizovaná Agorou. Tématem byl význam udržitelného hospodaření v lesích. 

Cílem bylo vysvětlit současné největší hrozby pro lesy a možnosti, jak jim bránit, případně jak 

omezit jejich dopad. 
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Na universitě v Darchanu poté proběhly dva semináře (I.Bursíkové a A. Pondělíčkové) a 

debata o významu udržitelného hospodaření v lesích. Tím skončila naše práce na jednom 

z nejvydařenějších projektů české zahraniční pomoci.  

Celkově se do jednotlivých akcí zapojily stovky místních lidí a studentů Darchanské univerzity.  

 

Practise solidarity and shape europe 

 
Partneři z Maďarska nás přizvali k těžko uchopitelnému dvouletému projektu týkajícímu se 

volně budoucnosti EU. Účastnili jsme se několika setkání partnerů a připravujeme konferenci 

o participaci v příštím roce. 
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Zapojování mládeže do veřejného dění na komunální úrovni v Bosně a 

Hercegovině  

 

S podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce 

jsme i v roce 2015 realizovali projekt v Bosně a Hercegovině zaměřený na zapojení mladých 

lidí do veřejného dění. Tentokrát jsem se soustředili především na komunální 

úroveň. Navázali jsme na naše úspěšné aktivity v rámci debatního projektu a posunuli jsme 

se více k praktické politice. Po dobrých zkušenostech z ČR jsme uspořádali simulační model 

místního zastupitelstva v 16 municipalitách v BiH. Studenti si osahali praktické problémy, 

které se na místní úrovni řeší, a zjistili, jak se mohou do veřejného dění zapojit a ovlivnit jej. 

Příprava na samotné simulované zastupitelstvo probíhá za účasti zastupitelů, kteří dávají 

studentům zpětnou vazbu. Pro místní politiky jsme zároveň uspořádali sérii workshopů o 

občanské participaci, při kterých se seznamovali především s praktickými zkušenostmi se 

zapojováním veřejnosti z ČR i z dalších zemí. Projekt byl studenty i místními politiky velmi 

dobře hodnocen a v některých obcích pokračovala spolupráce mezi radnicí a studenty i po 

ukončení projektových aktivit. Na projekt navážeme i v roce 2018. 

 

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu 

transformační spolupráce ČR. 
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7 Semináře, konference, studijní cesty 
 
I.Bursíková se účastnila setkání EU – Russian fóra ve Waršavě. Soudíme, že účast na tomto 

fóru není pro naši organizaci přínosem, a proto se dále nebudeme účastnit. 

 

I.Bursíková vystoupila s tématem zapojování veřejnosti na každoroční konferenci NIMBY 

efekt. Naše zkušenosti byly přítomnými oceněny a jako výsledek jsme začali jednat o 

projektu v Benešově. 
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8 Partneři a donoři 
Projekt Studentská Agora podpořili 

    

       

  

    
 

 

Projekty transformační spolupráce podpořili 
 

 

 

 

 

Ostatní donoři a partneři 
 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

9 Finanční zpráva 
 

Odměny členům správní rady nebyly. 

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

Tel: 261 222 914;  

Email: info@agora-ce.cz; Web: www.agora-ce.cz www.facebook.com/agorace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@agora-ce.cz
http://www.agora-ce.cz/
http://www.facebook.com/agorace
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Zpr{v a nezdvisl6ho auditora

urteni pro zakla datele
spoletnosti

Vrrok suditora
Provedli jsme audit pliloZend Uaetni z6vdrky spolednosti Agora CE o.p.s.
(d6le takd ,,Spoleanost") sestavend na z6klade deskych tdetnich pledpist,
kterS se skl6d6 z rozvahy k 31.12.2017, v!kazu zisku a zttSly za rok konaicl
31.12.2017 a ptilohy teto taetni zdvdrky, kter6 obsahuje popis pouzitych
podstatnich Iaetnich me tod a dalSl vysvdtlujlci informace. Udaje o
Spolednosti jsou uvedeny v bodE I ptllohy tCto iaetni zivEtky.

Podle raSeho ndzoru IIctnl zivErka poddvd vlrny
prsiv spolelnosti Agora CE o.p.s. k 31.12.2017
vjsledku jejiho hospodaleni zu rok konllcl
s teskYmi f actnlmi plcdpisy.

a

a

poctivy obrsz aktiv I
ndkladt a vJnos0 a

31.I2.2017 v souladu

Z{klrd pro Yyrok
Audit jsme provedli v souladu se z6konem o auditorech a standardy Komory
auditor0 ieskC republiky pro au d it, kterymi jsou mezinArodni standardy pro
audit (lSA), plipadnE doplnend a upraveni souvisejlclmi aplikaanimi
doloZkami. Naie odpovgdnost slanoven6 tEmito pledpisy je podrobnEji
pops6na v oddllu Odpovddnost auditora za audit itetni zavdrky. V souladu se
z6konem o auditorech a Etickym kode xcm plijatym Komorou auditori Ceskd
republiky jsme na Spolednosti nez6visli a splnili jsme i dalSi etickd
povinnosti vypljvaj(cl z uveden!ch ple dpisi. Domniv6me se, le drikazni
informace, ktere jsme shrom6Zdili, poskytuji dostatedny a vhodni z6klad pro
vyjSdleni naaeho viroku.

OstatDI informace
Ostatnimi informacemi jsou v souladu s $ 2 pism. b) z6kona o auditorech
informace uyedenc ve v/rodni z p r6vd mimo Idetni zAverku a naii zprdvu
auditora. Za ostatni informace odpovid6 feditel Spolednosti.

Nds vyrok k Idetni zivErce se k ostatnIm informacim nevztahuje. Piesto je
vsak souaAstl na5ich povinnostl souvisejicich s aud item tdetni z6vdrky
sezn6menl se s ostatnlmi informacemi a posouzeni, zda ostatni informace
nejsou ve vyzn a m ndm (materi6lnim) nesouladu s Uaetni z6vdrkou di
s naSimi znalostmi o tCetni jednotce zfskanymi behem prov6deni auditu
nebo zda se jinak tyto informace nejevi jako viznamne (materialnd)
nespr6vnd. Takd posuzujeme, zda ostatni informace byly ve vSech
vyznamnrch (materi6lnfch) ohledech vypracov6ny v souladu s ptisluSn!m i

pr6vnimi ptedpisy. Timto Posouzenim se rozumi, zda ostatn i informace
splfrujl poZadavky pr6vnich pledpist na formAlni n6leZitosti a postup
vypracov6ni ostatnich informaci v kontextu viznamnosti (materiality), tj.
zda pf ipadnC nedodrZenl uvedenfch poZadavki by bylo zp0sobild ovlivnit
0sudek dindn! na z6kladd ostatnich informaci.

Na zAkladd provedenly'ch postupri, do miry, jiL dok6Zeme posoudit,
uv6dime, 2e

. ostatnl informace, ktere popisuji skuteanosti, jeL jsou tel'
pFedmdtem zobrazeni v Idetni z6vdrce, jsou ve vSech vyznamnych
(materi6lnich) ohledech v souladu s taetnI z6vErkou a

. ostatnf informace byly vypracov6ny v souladu s pr6vnlmi pfedpisy.

Ddle jsme povinni uvdst, zda na z6kladd poznatk0 a povddoml
o Spoleanosti, k nimZ j sme dospEli pti prov6ddni auditu, ostatni informace
neobsahuji v;iznamnd (materi6lni) vEcnd nesprAvnosti. V ramci uvedenich
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postupt jsme v obdrZenjch ostatnich informacich Lidne vyznamnd
(materiSlnl) vEcnd nespr6vnosti nezjistili.

Odpovldtrost Feditele a dozorlI ra dy Spolelnosti zr tIeln, z{yIrku
i.editel Spolednosti odpovld6 za sestaveni iaetni zevdrky pod6vajici vErny a
poctivi obraz v souladu s de skjmi tCetnimi pledpisy, a za takovli vnitlni
kontrolni systdm, kteri povaZuje za nezbytr],'! pro sestavenI taetni z6verky
t ak, aby neobsahoyala vyznamnd (materi6lni) nespr6vnosti zptsobend
podvodem ne bo chybou.

PIi sestavov6ni ridetni z'yEtky je leditel Spoleanosli povinen posoudit, zda
je Spoleanost schopna nepletrZitE trvat, a pokud je to relevantnl, popsat
v pliloze riaetni zevdrky z6leZitosti tykajlcl se jejiho nepletrZitdho trvAn i a
pouZiti ptedpokladu nepletrZitdho trv6ni pti sestaveni riae tnl z|vErky,
s vjjimkou pIipad0, kdy feditel pl6nuje zruSeni Spolednosti rebo ukonCeni
jeji Einnosti, resp. kdy nem6 jinou re6lnou moZnost neZ tak uainit. Za dohled
nad procese m taetnlho vykaznictvi ve Spoleanosti odpovid5 dozordi rada.

OdpovEdnost ruditors za sudit 6IetnI zlvCrky
NaSim cilem je ziskat plimdlenou jistotu, Ze tletnl z6vErka j ako celek
neobsahuje vyznamnou (materi6lni) nespr6vnost zpisobenou podvodem nebo
chybou a vydat zprAvu auditora obsahujtci neS virok. PIimElen6 mira jistoty
je ve lk6 mira jistoty, nicmdnd neni z6 ru ko u, te audit provedenj v souladu
s vjSe uvedenjmi pfe dpisy ve vSech ptipade ch v taetnl z6vdrce odhali
piipadnou existujic, vjiznamnou (materi6lni) nespr6vnost. Nespr6vnosti
mohou vznikat v dtsledku podvodt nebo chyb a povaZuji se za vliznamnd
(materi6lni), pokud lze re6lne pIe dpokl6dat, Ze by jednotliv€ nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomick6 rozhodnutl, kter6 uZivateli taetni zAvErky na
jejim z6kladd piijmou.

Pli prov6dEni auditu v souladu s vjSe uve den!mi pledpisy je naSI povinnosti
uplatiovat bdhem celCho aud itu odborny isudek a zachov6vat profesni
skepticismus. D6le je naaI povinnostl:

Identifikovat a vyhodnolit rizika vyznamnd (materi6lni) nespr6vnosti
iCetni z6vdrky zpisobend podvodem nebo chybou, navrhnout a provdst
auditorskd postupy reagujlci na tato rizika a ziskat dostatednC a

vhodnC dtkazni informace, abychom na jejich z6kladE mohli vyj6dlit
vfrok. Riziko, Ze neodhalime vjznamnou (materielni) nespravnost,
k niz doSlo v disledku podvodu, je vEtSi neZ riziko neodhaleni
viznamne ( m ater i6ln i) nespr6vnosti zptlsobend chybou, protoZe
soul6sti podvodu mohou bjt tajnC dohody (koluze), falSov6ni, Imysln6
opomenuli, nepravdiv6 prohl6Sen I nebo obch6ze nl vnitln ich kontrol.

Sezn6mit se s vnitlnim kontrolnim systemem Spolednosti relevantnim
pro audit v takovdm rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorske
postupy vhodnC s ohledem na dand okolnosti, nikoli abychom mohli
vyj6dlit n6zor na Iainnost vnitlnIho kontrolniho systdmu.

Posoudit vhodnosl pouZitych iletnich pravidel, ptimelenost
prove de njch tdetnlch odhad0 a informace, kteri v t 6to souvislosti
teditel Spolednosti uvedl v pliloze Iaetnl zSYErky.

Posoudit vhodnost pouZiti ptedpokladu neptetrZit€ho trv6ni pii
sestaveni taetni z6verky leditelem a to, zda s ohlede m na shromAZddn€
dtkaznl informace existuje vjznamn6 (materi6lni) nejistota
vypljvajici z udelosti nebo podminek, ktere mohou vyznamnd
zpochybnit schopnost Spolednosti nepletrZite trvat. JestliZe dojdeme
k zAvdru, Ze takov6 vliznamn6 (materi6lnl) n€jistota existuje, je naSi
povinnosti upozornit v naSi zptiyE na informace uvedend v tdto
souvislosti v pliloze taetnl ziivdrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatednd, vyj6dlit modifikoYani vfrok. Na5e zdvery tykajicl se
schopnosti Spoleanosti nepletrZitE trYat ttychAzeji z dtkaznich
informaci, kterC jsme ziskali do data naSi zpr6vy. NicmdnE budouci
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udSlosti nebo podmlnky mohou vdst k tomu, Ze Spolednost ztrati
schopnost nepletrZitd trvat.

Vyhodnorir celkovou prezentaci, dlenEni a obsah Uaetni ziivErky,
vaetnd ptilohy, a dAle to, zda Idetni z6verka zobrazuje podkladovd
transakce a udAlosti zprisobe m, kterf vede k vdrnCmu zobrazeni.

NaSI povinnostl je informovat leditele a dozoril radu mimo jind o
pl6novanCm rozsahu a naaasov6ni auditu a o vfznamnjch zjiStdnich, klere
jsme v jeho prtbEhu udinili, vdetn€ zjiStdn!ch v!znamn! ch nedostalki ve
Ynitlnim kontrolnlm systdmu.

cRoHovA AUDIT, s.r.o.
dislo oprAvndni
auditorsk€ spolednosti 499
Na Rybnlaku 387/6
460 0l Liberec 3

Ing. Step6nka Grohov6
auditor dislo oprrivn€ni 1781

V Liberci d\e 27. Ie rvns 2018

A

.o
o



Zpra.rv6no v souhdu s
vynhSkou a. 5oa/2m2 Sb. v€
zrgnl pozddjuct paodpist

Wxaz zsxu a zrRAw
k 31 .12.2017

(v celYch tis. Ka)

rCo
27885348

Ntsv a Eidlo oaelnljsdnolky

AGORA CE o.p.s.

Petra Rezka 12

140 00 Praha 4

16dku
Nezev polo:ky ainnost hlavni

6innost
hospoddiska

1 2 3

NAklady (t.39) 1 3 964 631 4 595

Spotlebovan6 n6kupy a nakupovan6 slulby celkem (1. 3 aa 8) 2 2 341 424 2 765

Atl Spoti€ba materielu, energie a ostatnich neskladovanich dodavek (501'3) 3 178 75 253

Naklady na c€slovn5 1512) 6 585 116 701

Ar6 Oslatnislu:by (518) 8 1578

A t Osobnlnaklady celkem (1. 14 al lS) 13 1617 70 't 687

A. t.10 Mzdov6 nAklady (521) 14 1 383 70 1453

A.lll.11 Zdkonn6 soci6lni pojistani ls24) 15 0 231

A. t.13 Zakonn6 soci6lni naklady (s27) 17 3 0 3

Dana a poplatky celkem (t. 20) 19 5 0 5

A,IV,15 Dan6 a poplatky (53x) 20 5 0 5

Ostatni n6klady celkem 11.22 er28l 21 1 120 '121

Smluvnipokuty, [roky z prodlenia ostatni pokuly a penale (5ax) 22 0 4 4

Kursove ztraty (s4s) 25 0 105 105

4.V.22 Jin6 ostatnin6klady {549) 28 1 11 12

P6kytnut6 ptbpdvky colkem (1. 36) 35 0 17 17

A Vl.28
Posk),lnut6 alensk6 pfispdvky a piispdvky ztdtovan6 mezi
organizaanimi sloikami

(58x) 36 0 17 17

NAKLADY CELKEM 39 3 964 631 4 595

B vino3y (/. 64) 3 964 556 4 520

Provoznidot ce (1. 42) 41 3 769 0

B.I.1 Provoznidotaca 42 3 769 0 3 769

B PtUat6 paispavky colkom (1. 44 ar,l5) 43

B 3 Piiial6 piisp€vky {dary) 45 32

Trrby za vlastni vikony a ze zboii celkem (t. ,18 ai 50) 47 100 536 636

BIV Ostatnl vlnosy celkem |i.52 ar 57) 51 63 0 63

B,IV,1O Jin6 oslatni vinosy (649) 57 63 0 63

VYNOSY CELKEM 64 3 964 556 4 520

vy=LeoEK HospoDAREtd pnEo rDANEN|M (t. 39 - 64 + 3s) 65 0 -75 -75

D VYSLEDEK HospoDAftENi po ZDANENi(4. 65 - 66) 67 0 -75 -75

Odeslrno dne

22.6.2018

Podpis vedouciho Ue.jednotky

1

i6dku

1 811

40

B.t.

(6s1)

(682)

B.l

c

Razitko:

OdpovidA za Udajel

Telefon:



tco
27 88 53 48

N6zev a sldlo Utttnljednotky

AGORA CE o.p.s.

Petra Rezka l2
140 00 Praha 4

PASIVA

Odeslano dne

22.6.2018
Razitko

Podpis vedouciho 0d.jednotky

Odpovid6 za odaje

Telefon:

1

Cisto
i6dku

Stav k pNnimu dni
iaetniho obdobi

Stav k poslednimu dni
0Cetntho obdobi

a b 1 2

Kretkodobi majot€k celkem ( B.l. a, B.lV. ) 41 I 439 2 084
Pohlodavky colkem (8.11.1. a, B.11.19.) 2'14 177

Odberalel6 (311) 52 206 '11

8. .4 Poskytnutd provoznl zelohy (314-r.50) 8 5

Dohadn6 0aty aklivni (388) 0

B.lll Kratkodoby finanEnl malotek celkom ( B.lll,1, aI B.lll.7.) 71 445 1 907

8. t.1 Penalnl prostfedky v pokladn6 (211) 72 27 81

B. t.3 Penernl prostledky na 
'idlech

(221) 418 '1 826

B,IV Jina aktiva celkom ( 8.1V.1 aI B.lV.2. ) 780 0

B.tv.2 Pfijmy pliStich obdobi (385) 81 780 0

AKTIVA CELKEM ( A. a, B. ) 1 439 2 084

urSto
fddku

itav K prvntmu onr

0eelniho obdobi
)Iav K posteonrmu onr

0eetniho obdobi

d 3 4c

84 1 287 2 057Vlastnlzdroje colkem (A.1. At A.ll. )

Jm6ni colkom ( A.1.1. a, A.1,3. ) 85 872
87 27 872Fondy (s11)

89 I 260 'l 185A. Vyslodek hospodatenl colkom ( A.ll.l. at A.ll.3. )

X(+/-963)Uaet v'isledku hospodatentA. .1

92 275 XVysledek hospodafenl ve schvalovacim flzenl (+1931)

985 1 26093A. .3 Nerozdeleny zisk, neuhrazen6 ztr6ta min. let (+^932)

152 27Cizlzdroje colkom ( A.l, At B,lV. )B

152B.Il Kretkodob6 zevazky celksm (B.ll.'1. aI B.lll.23,)

0106 5B. t.1 (321)Dodavatel6

94B. t.10 Dai z pfidand hodnoty (343)

117 43 0L t.12 Zdvazky ze vztahu ke stdtnimu rozpoatu (346)

2127 10Dohadn6 Uaty pasivnl (389)a.lll.22
'l /t39 2 084PASIVA CELKEM (A. aI B.)I

Zpracovano v souladu s
vylrlSskou a. 504/2002 Sb.
ve znenl pozdEjslch
pledpisi

A KT IVA

ROZVAHA (BILANCE)
k 31.12.2017
(v celYch tis. Ka)

8.

B. .

B.ltl.

8.11.18. 69 '161

82

4.t.2.

9'1

A. .2.

129

'1 15

\ '\1



pf,.ilorm r uiprNi zAvBncB ztptoK2ltz
I. Obecni idaje:

Ndzev organizace: Agora CE o.p.s.

Sldlo: Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4

Prdvniforma: obecnEprospdln6spolednost

ICo: 27885348

Reditel: RNDr. Irena Bursikovii

Sprdvni rada:
dlen - vojt6ch Ripka, U velk6 sk6ly 1 51/ 16, I 81 00 Praha 8

dlen - Olga Sedl6dkov6, K Zahr6dk6m 1022139, 155 00 Praha 5

dlen - Pavel Midka, Vrbova 1467121, 142 00 Praha 4

Dozorii rada'.
dlen - JUDr. Helena Chudomelov6, Pirinsk6 3245, 143 00 Praha 4

dlen - Jana Nov6dkov6, Kolov6 1484112, 153 00 Praha 5

dlen - AleS Sporek, Krymsk|287l19,10l 00 Praha 10

ZaHadatel: RNDr. Ivana Bursikov6, Nad Nuslemi 18, 140 00 Praha 4

Ing. Pavel Midka, Vrbova 1497121, 140 00 Praha 4

Organizainl sloilqt s prdvni subjektivilou: nejsou

Vklody do vlastn{ho jmdnl: nebyly

Spolednost byla zaps6na do rejstiiku obecnE prospd5nfch spolednosti dne

spisovou znadkou O 486 vedenou u Mdstskdho soudu v Praze.

Ronahovj' den: 31.12.2017

l srpna 2007 pod

Druh obecnd prospdinj,ch sluZeb:
- Cinnost konzultadni, poradenskd, vjukov6, moder6torsk6 apod.
- Vedeni participadnich projektri a poiddrfuri studijnich n5v5tEv.
- Vyd6vdni publikaci na ruznjch nosidich, vjroba a Siieni audiovizu6lnich

ddl atd.
- Piiprava a organizov6ni vzddl6vacich kursri a programri.
- ProvddEni vfzkumu a analyz spolednosti za ridelem roz5iioviini vddeck6ho

pozniini v t6to oblasti.
- Poi6drini veiejnfch setkiini, workshopti, spoledenskjch a kultumich akci a

rykon6v6ni ruznfch dalSich aktivit smdiujicich k naplndni cihi sdruZeni.
- Prdce s ddtmi, mladeZi a skupinami ohroZenfmi sociilnim vyloudenim

(Romy, migranty apod.).
Doplfikovti Cinnost:

- Zprostiedkoviini obchodu a sluZeb.

- Specializovanly' maloobchod a maloobchod se smi3enjm zboZim.
- Reklamni dinnost a marketing.



Pouiitd iietnl metody:. Orgar,lzzce v roce 2017 ridtovala v souladu se z6konem d. 563i91 Sb.

o ridetnictvi, v platn6m zndni, rryhki5kou 504/2002 Sb, pro ridetni jednotky, u kterlch
hlavnim piedmdtem dinnosti neni podnik6ni a piislu5nfmi deskfmi ridetnimi standardy.
Odchytky od tEchto metod ridetni nenastaly.

l. naklady souvisejici s poiizenim:
- dlouhodobdho nehmotndho a hmotndho majetku: nejsou
- cennfch papiru a podihi: nejsou
- zdsob: nejsou
- pohledrivek: nejsou

2. ocefiovac( rozdily:
- cennlich papiri a podilfi:
- deriviitri k obchodovrini:

3. Opravn6 poloZky
Opravn6 poloZky nebyly v roce 2017 tvoieny

4. Odpisovrini majetku:
- dlouhodobj nehmotny majetek:
- dlouhodobli hmotnf majetek:

neJSou

nejsou

neni v majetku
neni v majetku

5. Postupy tvorby a pouZiti rezerv:
Rezervy nebyly v roce 2017 tvoieny.

6. Metoda kurzovl/ch rozdilt:
Udetni jednotka pouZivala v prubdhu ridetniho obdobi pevni ktxz k2.1.2017, k rozvahovdmu
dni byl pouZit kurz dNB k 31.12.2017 .

Mlsto tischovy tiietnich doHadfl: Petra Rezka l2,Praha 4.

Vj,znamnd uddlosti, herd nastaly po datu iielnl zdvdrlE: iAdrr6. takovd skutednosti nenastaly

III. Dopliujici idaje k rozvaze a vikazu zkkfr a zlrdt:

Uiasti v obchodnich spoleinostech: organizace nem6 fdast v obchodnich spolednostech

Informace o akciich a podilech: orgarrizace nem6 akcie a podily

Majetkovi cenni papiry, vymdnitelnd a prioritnl dluhopisy: organizace nem6 cenn6 papiry ani

dluhopisy

Piehled splatn!'ch zdvazkfi pojistndho a evidovani'ch dafiovi'ch nedoplatkfi:

PoloZka e6stka Stav k Datum uhrazeni

FU DPH 25.103,00 31.12.2017 25.1.2018

II.Informace o pouiitjch iietnich metodtich:



Zdvazky:
Celkovd zavazky z obchodnich vztaht dini k 3l .12.2017
Celkovd zivazky ke st6tnimu rozpodtu dini k 31.12.2017
Celkovd ostatni z6vazky k31.12.2017 dini
A byly k tomuto datu inventarizov6ny.

Kd
Kd
Kd

-559,00
25.103,00
2.000,00

Udetni jednotka neeviduje zivazky mimo rozvahu.

Udetni jednotka nemd dluhy vmikld v dan6m ridetnim obdobi se zbltkovou dobou splatnosti
vy55i neZ 5 let.

Udetni jednotka nemri dluhy kryt6 plnohodnotnou z6rukou danou ridetni jednotkou.

Vysledek hospodaieni:
V roce 2017 vykr2ala organizace fdetni ztr6tu ve qfSi Kd 75.249,00

Infor mac e o zamd s lnanc ic h'.

Y roce 2017 byl prumErnf piepodtenli stav zamdstnancri 4. Osobni nriklady dinily 1 687.tis
Kd. Byly uzavieny dohody o provedeni pr6ce.

Odmdny a funkin{ poiitlE ilenfim statutdrn[ch, kontrolnich a jin!'ch orgdni: nebyly
vyplaceny

Iliasti ilenfi statutdrnich, kontrolnich a jin!,ch orgdnfr a jejich plistuinikfl v osobdch s nimiZ
ietni jednotka uzavlela v ietnlm obdobi obchodni smlouvy nebo jind vztahy: rcbyly

Majetkovd plndni ilenflm statutdrnich, kontrolnich a jinj'ch orgdnfr: nejsou

Wiv zprisobfi ocefiovdni Jinaniniho majetku na v!,poiet zisku nebo ztrdty: ttetfi jednotka
nemd finandni majetek

V roce 2017 nebyla uplatndna dafiovd leva.
Byla vyuZita daiov6 ileva z roku 2016.

Zmdna dafiovd povinnosti bdZndho ii minulj,ch ietnich obdobi: nenastala

P i ehle d pi ij ar!,c h dotac i :
Organizace v roce 2017 piijata dotace v celkov6 hodnotE 6 336 tis. Kd.

Piehled o piijafj,ch a poslEtnutych darech:
Organizace v rcce 2017 piijala dary v celkov6 hodnotd 25 tis. Kd od pi Jrinov6 a Autocont
s.r.o. Organizace v rcce 2017 neposkytla Z6dnd dary.

Piehled o veiejnych sbirkdch:
Organizace nemdla v roce 2017 povolenu Z6dnou veiejnou sbirku.

Celkovd pohled6vky dini k31.12.2017 Kd 176.349,57
Z toho celkov6 pohled6vky z obchodnich vztaht k 31.12.2017 Kd 10.920,00
A byly k tomuto datu inventarizoviiny.
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Zpflsob vypoiddtini vysledku hospodaieni z piedchdzejicich iietnich obdobi: zisk roku 2016
byl na ziikladd rozhodnuti sprAvni rady pieveden na nerozddlen6 zisky.

Dalii informace vyiadovand zvlditnlmi prdvnimi piedpisy: nejsou

Poiet jednollivj,ch vdci a souborfi majetkfi a odkaz na zdznam o skuteindm stayu tohoto
majetku nebo jeho seznam: ridetni jednotka nemd iAdn! hmotnf ani nehmotnli majetek

Okamiik sestaveni iietn{ zdvdrky: 22.6.2018

Zpracov6no dne: 22. derven 2018

Podpis statutrimiho org6nu:
RNDr. Irena Bursikovii
ieditelka o.p.s.

Osoba odpovEdnii za tdetnictvi:
Hana Hmedkovd
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