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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 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 18 letech. Od roku 2001 
se také zaměřuje na pořádání veřejných debat a zlepšování diskusního prostředí v ČR i zahraničí. Již 
15 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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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 2016 podíleli: 

Mgr. Vojtěch Černý, konzultant v oblasti zapojování veřejnosti do rozhodování, řízení 
participačních procesů, lektor, moderátor a facilitátor, 
Mgr. František Havlín, manažer projektů věnujících se mládeži v ČR i zahraničí, 
Mgr. Tomáš Bazala, koordinátor projektu Studentská Agora v ČR, organizátor veřejných 
setkání a projektů participace, 
PhDr. Ing. Pavel Mička, zástupce ředitelky, školitel, vědecký pracovník, manažer 
projektů participace a hlavní zahraniční expert,  
Mgr. Pavlína Kroupová, PR podpora projektů, administrativa, 
Bc. Anežka Králová, podpora projektu Studentská Agora, studijní cesty 
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 Michálek 
(fotografie, grafika), Veronika Nováková, David František Wagner, Martina Závodná, Jiří Laštovka 
(moderátor) Berta Štěpánová, Veronika Matějková, Olga Bursíková, Veronika Drnková, 
Adam Koska, Jaromír Boubal (tým školitelů a porotců), Andrej Polák a Dan Šváb (tým 
moderátorů) a další. 
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1. SLOVO ŘEDITELKY: AGORA CE V ROCE 2016 

 

Rok 2016 se nesl především ve znamení velkého nárůstu participativního rozpočtování v ČR. Využili 
jsme tak potenciálu, který nám umožnil grant NROS a pod vedením Vojtěcha Černého zahájili 
spolupráci s osmi municipalitami. 
 
Úspěšně pokračovaly i naše zahraniční projekty, zejména v Gruzii, kam se přesunula velká část 
našich aktivit. 
 
Tým Agory je stabilizovaný, participačním projektům se věnuje Vojtěch Černý a menší úvazek též 
Pavel Mička. Zahraniční projekty vede František Havlín, Studentskou Agoru Tomáš Bazala. Projekty 
v Gruzii I. Bursíková. Finanční tíže leží stále na bedrech Lenky Jůnové a účetní Hany Hrnečkové. 

 
 

RNDr. Ivana Bursíková 
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1 Participační projekty 
 

PAKT (participace, komunikace, transparentnost) 

Projekt PAKT iniciovaly čtyři české neziskové organizace (Agora 

CE, CpKP, Partnerství a Zelený kruh), jejichž dlouholetým cílem je podporovat 
zapojování občanů do správy věcí veřejných. PAKT využívá také zkušeností a podpory 
norského partnera, neziskové organizace IdéBanken. Inspiroval se mimo jiné britským 
Compactem, ale i obdobnými dokumenty v dalších zemích. Participace je v České 
republice vnímána spíše jako prostředek, ale my chceme participaci etablovat jako téma 
samo o sobě. Cílem projektu je oslovit zástupce veřejné správy na všech úrovních 
(obecní, krajské i republikové) a motivovat je k tomu, že budou občany aktivně 
zapojovat do rozhodování. Tento závazek bude realizován formou podpisu jasného a 
stručného dokumentu – PAKTu. V roce 2015 se k paktu přihlásilo město Mnichovo 
Hradiště. V rámci projektu jsme vydali dva podpůrné dokumenty pro veřejnou správu -
 Metodiku a Standardy participace, které napomohou orientaci v dané 
problematice. V roce 2014 byla také vypracována Analýza participace v ČR, unikátní 
dokument mapující různé aspekty 
občanské participace v ČR. Tato 
tématika doposud nebyla v podobném 
rozsahu zpracována. V září 2015 jsme 
uspořádali v Senátu ČR úspěšnou 
konferenci o participaci nejen pro 
zástupce veřejné správy. Více na 
www.paktparticipace.cz . Projekt byl 
podpořen grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP 
fondů. 

 
 
 

Participativní rozpočtování – inovativní 
nástroj dialogu radnic s občany  
Cílem tohoto projektu bylo představit, otestovat a uvést do 
veřejného života inovativní nástroj pro 
zapojení občanů do rozhodování nazývaný participativní rozpočet (dále jen PaR) a tím zvýšit možnosti 
občanů podílet se na veřejném dění. PaR otevírá rozhodovací procesy těm občanům, kteří se chtějí 
na spolurozhodování podílet, a zároveň umožňuje, aby jejich názory byly brány vážně, aby byly 
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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 rámci projektu se nám podařilo úspěšně zavést a zrealizovat proces PaR ve dvou pilotních 
municipalitách (městské části Praha 10 a m.č. Praha – Zbraslav) a ukázat tak, že se jedná o 
efektivní nástroj, který mohou používat jak velká tak menší města. Využití PaR v následujících letech 
jsme také pomohli naplánovat v několika dalších městech (městský obvod Ostrava – Jih, m. č. Praha 
3, Rumburk, Žďár nad Sázavou, Kroměříž). Všechna tato města by měla v realizaci PaR pokračovat 
dlouhodobě. 

Pro všechna další města nad 10 tis obyvatel jsme pak připravili metodiku tvorby PaR. Tu jsme 
představili na závěrečné konferenci, které se účastnilo cca 100 zástupců politiků, úředníků i aktivních 
občanů a která byla následně rozeslána všem starostům a starostkám těchto měst. Vedle této 
metodiky města dále využívají či mohou využít propagační a informační materiály (infografiky, 
webové stránky, podkladové texty). 

Celkově jsme přispěli k tomu, že díky postupu participativního rozpočtu se může v roce 2016 přímo 
podílet na rozdělení 14 500 000 Kč téměř 300 000 obyvatel 6 českých měst. Stovky lidí se 
aktivně zapojily do diskuze o tom, jak konkrétně by měly být finance vynakládány a vznikly desítky 
návrhů, co by se ve městech mělo zlepšovat. 

Více o projektu na  www.participativni-rozpocet.cz . 

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

 
Strategické plánování v Mnichově Hradišti 
Na sklonku roku 2015 s e město Mnichovo Hradiště rozhodlo aktualizovat svůj 
strategický dokument.  Agora CE byla vybrána jako zpracovatel Strategického plánu 
města Mnichovo Hradiště s důrazem na zapojení veřejnosti a dalších aktérů. Většina 
aktivit se odehrávala až v roce 2016. V průběhu práce na novém plánu se podařilo 
zapojit různé skupiny obyvatel a výrazně zvýšit povědomí o přípravě strategického 
plánu. Kromě dotazníkového šetření, velkých veřejných setkání a práce pracovních 
skupin proběhla ve městě i celá řada dalších akcí. Například proběhla setkání s místními 
podnikateli, zástupci spolků a dalších institucí ve městě, setkání s e seniory i  mládeží  či 
obyvatelé města společně tvořili tzv. pocitovou mapu.  
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Husinec-Řež 

Malebná obec v blízkosti Prahy stoupá od Vltavského břehu. Obec se rozhodla, že v roce 
2017 bude připravovat nový strategický plán. Již v roce 2016 započaly přípravné práce 
to v podobě zapojení obyvatel obce do úvah o dalším rozvoji obce. Aktivity pokračují i 
v roce 2017.    

Háje 

V srpnu a září připravila Agora CE veřejné projednání s občany ve věci 
plánované zástavby pozemkové lokality v katastrálním území Háje, 
vymezeném ulicemi Opatovská, Steinerova, Mnichovická, Tatarkova a 
Bajkonurská, navazující na stanici metra Háje (dále jen „dotčené území“). 
Projednání sestávalo ze sociologického šetření, informování obyvatel o 
plánované výstavbě a z venkovní interaktivní výstavy studie zastavitelnosti 

území. Zadavatelem veřejného projednání byla společnost Moravská 
stavební - INVEST, a.s. Požadavek na veřejné projednání záměru 
výstavby v dotčeném území vzešel od vedení Městské části Praha 11, 
a to na základě usnesení Komise Rady Městské části Praha 11 pro 
strategické územní plánování, ve kterém Komise doporučila zapojit 
do procesu projektové přípravy veřejnost. 

Sociologické šetření se zaměřilo na mapování současných potřeb občanů a 
také na ověření toho, jaké si lidé spojují s možnou výstavbou pozitivní či 
negativní představy.  

 

Výstava se zaměřila na získání zpětné vazby k návrhu možné podoby tohoto 
území
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2 Debatní projekty pro mládež 

Studentská Agora  

V roce 2016 proběhl již dvanáctý ročník diskuzní soutěže Studentská Agora. V tom ročníku se zapojily 
školy z Prahy a krajů Středočeského, Libereckého, Ústeckého a Moravskoslezského. V tomto ročníku 
jsme akcentovali pozornost v debatovaných tématech na současné problémy české a evropské 
společnosti. Zároveň se nám podařilo ve spolupráci s kanceláří europoslance  prof. Jana Kellera vyslat 
12 nejlepších debaterů krajských kol na mezinárodní setkání mládeže ve Štrasburku. Finálové kolo se 
uskutečnilo v prostorech Senátu ČR pod patronací místopředsedy senátu pana Přemysla Sobotky. 
Všechny zúčastněné školy předvedly skvělé výkony hodné finálového kola. Po složitém rozhodování 
nakonec porota vybrala za vítěze tým z pražského gymnázia Na Zatlance. Vítězství tak zůstalo 
podruhé v řade v Praze. Podzim byl pak věnován opět realizaci Studentských simulovaných 
zastupitelstev. 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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3 Zahraniční projekty 

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 2016 

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

 

Gruzíni v Evropě – přenos zkušeností z Visegrádských zemí 
(Georgians in Europe – Lessons learned from Visegrad countries) 

Z roku 2014 pokračoval velký dvouletý projekt podpořený EU a kofinancovaný MZV, 
jehož cílem je přiblížit arménské a ázerbájdžánské menšině v Gruzii, jak smýšlí o EU 
většinová gruzínská společnost a jaké výhody jim asociační proces s EU přinese. V roce 
2015 byly uskutečněny debaty školních týmů na evropská témata. Finálových kol se 
účastnila I. Bursíková. Proběhly dva semináře pro místní ambasadory – vybranou 
skupinu zájemců o šíření povědomí o EU.  Byly zahájeny návštěvy expertů ze zemí 
Visegrádu v Gruzii – uskutečnilo se setkání s doktory a zdravotními sestrami, s 
učitelkami a koncem roku proběhla nejúspěšnější část – návštěva českých a slovenských 
farmářů. V r. 2016 budeme navazovat na výsledky z r. 2015 dalšími návštěvami. 
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Podpora samosprávy při zavádění participačních procesů na místní 
úrovni – předávání českých zkušeností v Gruzii 

S novým partnerem, Regional development centre, jsme zahájili participační projekt, 
který měl za cíl podpořit nově zvolené politiky v implementaci nového zákona o 
zapojování veřejnosti. Projekt byl realizován dle plánu, ale naráželi jsme na značné 
těžkosti dané nezkušeností a přetížeností nového partnera. Návazný projekt, který by 
upevnil a rozšířil výstupy tohoto projektu, se bohužel nepodařilo získat.  

QUAPRO – vzdělávací kurz občanské participace na venkově 

Projekt QuaPro se rozběhl v lednu 2013 v rámci programu Celoživotního vzdělávání Evropské komise. 
Společně s kolegy z Německa a Bulharska jsme připravili (V. Černý, T. Bazala) obecný koncept 
vzdělávacího kurzu zaměřeného na téma podpory participace a občanské angažovanosti ve 
venkovských oblastech. V Česku jsme v roce 2014 pilotně otestovali tento kurz ve spolupráci s MAS 
Broumovsko. Vzdělávací kurz měl dva hlavní inovativní aspekty. Prvním bylo využití metody tzv. 
projektového učení a vzájemného učení tří různě uvažujících skupin (úředníků, politiků a aktivních 
občanů). Spolu s MAS Broumovsko a dalšími lokálními partnery jsme vytvořili malý grantový program, 
který umožnil realizaci projektů, které účastníci navrhli během úvodní teoretické části kurzu. Na 
přípravě a realizaci projektů se museli podílet právě zmíněné tři skupiny. Díky tomu mohli spolu sdílet 
své specifické znalostí a zkušeností a vzájemně se od sebe učit. Dále budeme pracovat na využití 
otestované metody také v dalších MAS v ČR. 

V roce 2015 proběhla závěrečná fáze projektu zaměřená především na šíření jeho výsledků. Jednou 
z hlavních akcí tak byla konference Dobrá radnice 2015, která se částečně zaměřila na prezentaci 
výstupů projektu a také na téma participace ve venkovských oblastech, zejména na koncept CLLD. 

 

Kolega Roman Haken prezentující stanovisko výborů k CLLD  
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Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin 
v Mongolsku 2015 – 2017“ 

Agora CE realizovala v srpnu a září zhruba měsíční misi zaměřenou na shromáždění a ověření 
základních faktů týkajících se naší role v projektu, tzn. zejména z pohledu aktivit, kterými budou 
představeny i nejširší veřejnosti zásady trvale udržitelného hospodaření v Mongolských lesích. Na 
realizaci projektu spolupracujeme s vedoucím partnerem projektu Ústavem pro hospodářskou úpravu 
lesů.  

Cílem projektu je zavedení udržitelné pilotní produkce a užití kvalitního reprodukčního materiálu 
v Mongolsku. V rámci projektu budou mongolské straně poskytnuty nástroje pro dlouhodobé 
plánování a rozvoj lesů, metodika pro vyhledávání a evidenci semenných porostů autochtonních 
dřevin s mimořádnými genetickými předpoklady, nabídnut efektivní způsob pěstování obalovaných 
sazenic a uplatněn komplexně pojatý způsob výsadby, který zahrnuje plánování, přípravu půdy, 
efektivní výsadbu a ochranu založených kultur. 

Koordinací s německou GIZ bude projekt orientován k zlepšení legislativy a výkonu státní správy 
týkající se dlouhodobého lesnického plánování a genetiky lesních dřevin. Spoluprací se školami 
v Darchanu a v Suchbátarua a s NNO při darchanské universitě projekt poskytne ucelený program 
vzdělávání jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost. 
 

Danubiana 

V roce 2015 byl zakončen projekt Danubiana. Spolupracovalo na něm 9 představitelů občanské 
společnosti v dunajském prostoru v rámci Danubiana Network. Cílem této sítě je prohlubovat 
spolupráci států v regionu a implementovat EU Strategy for the Danube Region (EUSDR). Jejich 
společným předpokladem je, že tato aktivita zespoda může poukázat na vitalitu a potenciál občanské 
společnosti jakožto důležitého hráče v procesu úspěšného naplňování strategie EUSDR. Vedle Agora 
CE jsou členy sítě Centre for Peace, Non - Violence and Human Rights, Osijek (Chorvatsko), Danube 
Connects (Německo), European House (Maďarsko), Local Democracy Agency Subotica (Srbsko), Pro 
Democracy Association (Rumunsko), Slovak Foreign Policy Association (Slovensko), The World of 
NGOs (Rakousko) a Union of European Federalists Bulgaria (Bulharsko). Leták ke stažení na webu 
www.danubiananetwork.eu.  
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4 Semináře, konference, studijní cesty 

Participativní rozpočtování – různé pohledy na procesy participace 
veřejnosti zemích Visegrádské čtyřky – studijní cesta do Polska 

Hlavním záměrem tohoto projektu je přispět k posílení demokratických postupů na úrovni místních 
samospráv zemí Visegrádské čtyřky a umožnit lepší pochopení základních podmínek pro jejich 
realizaci. 

Součástí projektu byla část programu na naší tradiční konferenci Dobrá radnice 2015, kde vystoupili 
zástupci polských a slovenských měst s ukázkami různých přístupů k participativnímu rozpočtování. 
Na tuto konferenci navázala studijní cesta do Polska, kde se 5 zástupců českých a slovenských měst 
seznámilo přímo v místě s lidmi zodpovědnými za tvorbu participativních rozpočtů Varšavy, Lodže a 
Dobrowy Gornicze.  

Poslední aktivitou pak bylo vydání souboru 4 případových studií 
Višegrádských participativních rozpočtů. Projekt byl 
předstupněm následujícího projektu pilotního testování 
participativního rozpočtování v ČR. Projekt byl podpořen 
Mezinárodním Višegrádským fondem. 

 
Setkání českých politiků s primátorkou Lodže 
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Semináře o participaci 

P. Mička a I. Bursíková navázali na dobrou praxi – sdílení know-how s participací v rámci politických 
uskupení semináři pro TOP 09. Semináře se setkaly s dobrým ohlasem, účastnili se jich však bohužel 
většinou lidé, kteří nebyli součástí koalice, tudíž praktické využití bylo sporné. 

V září 2015 jsme uspořádali v Senátu ČR úspěšnou konferenci o participaci nejen pro zástupce 
veřejné správy – viz foto. 

 

 

 

Bridges of Friendship: Community Development through 
Exchanges within Armenia and Czech Republic 
V rámci projektu s Arménií jsme uspořádali cestu pro zástupce obce Margahovit do 
České republiky, těžištěm jejich návštěvy bylo srovnatelně velké město Český Brod. 
Tématy byly především strategické plánování města a rozvoj lokálního obchodu služeb, 
oblasti tolik potřebné pro rozvoj Margahovitu. 

Navazující aktivitou byla návštěva českého experta na participaci přímo v obci 
Margahovit, který spolu s místními připravil 
veřejné setkání a další aktivity pro zapojení 
místních obyvatel do tvorby strategického 
plánu. Výstupy této participace se staly 
podkladem pro tvorbu strategického plánu 
rozvoje Margahovitu vytvářeného místním 
expertem. 

Náklady tohoto projektu byly hrazeny 
z programu transformační spolupráce MZV ČR 
prostřednictvím české ambasády v Arménii. 

Arméni v MAS Pošembeří. 
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Ve spolupráci s Parlamentním institutem jsme udělali studijní cestu pro zástupce 
parlamentu z Kosova. Agora dále hostila delegaci neziskových organizací z Číny. Měli 
jsme ale dojem, že naše zkušenosti nejsou do Číny příliš přenosné. O další studijní cestu 
před závěrem roku požádalo na základě dobrých zkušeností gruzínské UNDP ve 
spolupráci s NALAG. Cesta byla zaměřena na rozvoj regionů a byla velmi vydařená. 

 

Gruzínská delegace v Dobřanech. 

 



16 

 

5 Partneři a donoři 

Projekt Studentská Agora podpořili 

    

       
  

    

 

 

Projekty transformační spolupráce podpořili 
 

 

 

 

Ostatní donoři a partneři 
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6 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  
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Zpriv a nez6visl6ho auditora

Zprivt nezAv isl6ho auditora urieni pro zakladatele
obecnd prosp65n6 spoleinosti

Vyrok a uditora
Provedli jsme audit piiloZend idetni z6vdrky spolednosti Agora CE o.p.s.
(dAle takd ,,Spolednost") sestaven€ na ziikladd desk!ch Iaetnich piedpis0,
kterii se sklridri z rozvahy k 31.12.2016, yikaz\ zisku a ztrAty za rok kondici
31.12.2016 a piilohy t dto idetni z6verky, kter6 obsahuje popis pouZitych
podstatnich riaetnich metod a dal!i yysvdtlujici informace. Uaale o
Spolee nosti jsou uvedeny v bodE I piilohy teto 0detni z6vdrky.

Podle naSeho nf zoru riletni z{vdrka podivd vlrni
prsiv spolelnosti Ago ra CE o. p. s. k 31.12.2016
vjsledku jejiho hospodaieni z^ rok konlici
s teskjmi iCetoimi piedpisy.

r poctivy obraz aktiv s
a trrkladi a vfnost a

31.12.2016 v souladu

Zekl^d pro vYrok
Audit jsme provedli v souladu se z6konem o aud itorech a st an d ardy Komory
auditor0 iesk€ rep u b liky pro audit, kterimi jsou mezinArodni standardy pro
audit (lSA), ptipadnd doplnend a upravend souvisejicimi aplikadnimi
dolozkami. NaSe odpovadnost stanovcne tdmito piedpisy je podrobndji
popsdna v oddilu Odpovddnost auditora za audit UCetni zavdrky. V souladu se
zekonem o auditorech a Etickym kodexem piijatim Komorou auditori ieskd
republiky jsme na Spoleenosti nez6visli a splnili jsme i dalSi etickd
povinnosti vyplfvajici z uvedenjch piedpisri. Domniv6me se, Ze d0kazni
informace, kterd jsme s h ro m 6Zd ili, poskytuji dostatee ni a vhodn! ziiklad pro
vyj6dleni n aS eho vjroku.

N65 v!rok k ridetni zAvErce se k ostatnim informacim nevztahuje. PFesto je
vSak soud6sti naSich povinnosti souvisejicich s audilem Idetni zaverky
sezn6meni se s ostatnimi informacemi a posouzeni, zda ostatni informace
nejsou ve vfznamnCm (materirilnim) nesouladu s tdetn i z6vErkou di
s naS im i znalostmi o uaetni jednotce ziskan:imi b dhem proy6deni auditu
nebo zda se jinak tyto informace nejevi jako vyiznamne (materiAlne)
nespr6vnd. Takd posuzujeme, zda ostatni informace byly ve vSech
vyiznamnyich (materi6lnich) ohledech vypracovany v souladu s piisluSnyimi
pr6vnimi piedpisy. Timto posouzenim se rozumi, zda ostatn i informace
splnuji poZadavky prdvnich piedpisri na form6lni nelezitosti a postup
yypracov6n( ostatnich informaci y kontextu vyznamnosti (materiality), tj.
zda piipadnd nedodrZeni uvedenlich poZadavkft by bylo zp0sobild ovlivnit
Usudek dineny na z6kladd ostatnich informaci.

Na ziikladd proveden)ich postupt, do miry, jiZ dok6Zeme posoudit,
uviidime, Ze

. ostatni informace, kterd popisuji skutednosti, iez jsou tez
piedmEtem zobrazeni v Idetni zilvarce, jsou ve YSech Yiznamn]ich
(materirilnich) ohledech v souladu s Iaetni z6vErkou a

. ostatni informace byly vypracov6ny v souladu s pr6vnimi piedpisy.

Ddle jsme povinni uvdst, zda na z6kladd poznatkt a poYddomi
o Spoleanosti, k nimZ jsme dospali pii ProYAddni auditu, ostatnf informace
neobsahuji v!znamnd (materirilni) vdcnd nespr6vnosti. V r6mci uveden;ich

Ostatni iDformace
Ostatnimi informacemi jsou v souladu s $ 2 pism. b) zdkona o auditorech
informace uvedend ve vyrodni zpr6vd mimo 0detni z6vErku a naB i zpr6vu
auditora. Za oslatr,i informace odpovid6 statut6rnl org6n Spolednosti.
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cklo opniq{ni auditoEke spoleamsli 499

postupt jsme v obdrZenfch
(materiAlni) vdcnd nesprAvnosti

ostatnich informacich
nezjistili.

,6drl,e vVznamnd

OdpoyEdnost icditele SpoleCnosti za f Ietni z{vCrku
R editel Spolednosti odpovldii za sestaveni tdetni z6vdrky podSvajici vdrni a
poctivi obraz v souladu s deskjmi iaetnimi ptedpisy, a za takovi vnitini
kontrolni systdm, kterj povaZuje za nezbytn'! pro sestaveni idetni z6vdrky
tak, aby neobsahovala viznamnd (materiAlni) nesprevnosti zptisobend
podvodem nebo chybou.

Pli sestavov6ni 6aetni zivErky je teditel Spolednosti povinen posoudit, zda
je Spolednost schopna nepietrZitE trvat, a pokud je to relevantni, popsat
v piiloze ridetni zAvdrky zilleZitosti tykajici se jejiho nepFetrZitCho trv6ni a
pouZiti piedpokladu nepietrZiteho trven ( pii scstaveni idetni z6vdrky,
s vjjimkou piipad0, kdy teditel pl6nuje zruseni Spolednosti nebo ukondeni
jeji tinnosti, resp. kdy nemd jinou reAlnou moZnost teZ lak udinit. Za dohled
nad procesem taetniho yy kazn i ctv I ve Spolecnosti odpovid6 dozordl rada.

Odpoyddnost auditora za audit itetni zdvErky
NaSim cilem je ziskat plimdfenou jistotu, Ze iaetni ziv(rka jako celek
neobsahuje viznamnou (materi6lni) nesprevnost zptsobenou podvodem nebo
chybou a vydat zprdvu auditora obsahujici n6l vyrok. PiimdlenA mira jistory
je velk6 mira jistoty, nicm€n6 neni z6rukou, Ze audit provedenj v souladu
s viSe uvedenjmi pledpisy ve vSech piipade ch v riaetni z6vdrce odhali
pfipadnou existujici v:iznamnou (materi6lni) nespr6vnost. Nespr6ynosti
mohou vznikat v d0sledku podvodi nebo chyb a povaZuji se za vizr:.amnd
(mareri6lnl), pokud lze re6lnd piedpokladat, Le by jednotlivE nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomick6 rozhodnuti, kter6 uZivatel6 0detni z6vdrky na
jejim z6kladE plijmou.

Pii provrideni auditu v souladu s vjSe uve de njmi piedpisy je naSi povinnosti
uplatiovat bdhem celdho auditu odborny risudek a zachov6vat ptofesni
ske pticismus. Drile je naSi povinnosti:

ldentifikovat a vyhodnotit rizika v;iznamnd (materi6lni) nespr6vnosti
Idetni zdvdrky zptsoben€ podvodem nebo chybou, navrhnout a provdst
auditorskd postupy reagujici na tato rizika a ziskat dostatednd a

vhodnd d0kazni informace, abychom na jejich z6kladd mohli vyj6diit
vj ro k. Riziko, 2e neodhalime viznamnou (materi6lni) nespr6vnost,
k ni2 doSlo v d0sledku podvodu, je vdtSi teL riziko neodhaleni
viznamnd (materi6lni) nesprevnosti zptsoben€ chybou, protoZe
souddsti podvodu mohou byt tajnd dohody (koluze), falSov6ni, tmysln6
opomenuti, nepravdiv6 prohl6Seni nebo obch6zeni vnitin ich kontrol.

SeznAmit se s vnitlnim kontrolnim systirnem Spolednosti relevantnim
pro audit v takovdm rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorskd
postupy vhodn€ s ohledem na dand okolnosti, nikoli abychom mohli
vyj6diit n6zor na tainnost vnitlniho kontrolniho systimu.

Posoudit vhodnosl pouZitych Idetniah pravidel, plimelenost
prove de nich Idetnich odhadt a informace, kte rd v tdto souvislosti
feditel Spolednosti uvedl v piiloze ridetni z6ydrky.

Posoudit yhodnost pouZiti piedpokladu repletrZitdho trvani pii
sestaveni Uaetni z6vdrky ieditelem a to, zd" s ohledem na shrom6ZdEnd
d0kazni informace existuje vliznamn6 (materiAlni) nejistola
vyplyvajici z udiilosti nebo podminek, kterd mohou vyiznamnE
zpochybnit schopnost Spoleanosti nepietrZitd trvat. JestliZe dojdeme
k z6vdru, Ze takovA vyznamni (matcri5lni) nejistota existuje, je naSi
povinnosti upozornit v naSi zprAvE na informace uvedend v tdto
souvislosti v piiloze 0detni zeverky, a pokud tyto informace nejsou
dostatednd, vyj6dlit modifikovany v!rok. NaSe z6vdry tykajici se
schopnosti Spolednosti nepietrZita trvat vychSzeji z d0kaznich
informaci, ktere jsme ziskali do data naSi zptAYy. NicmdnE budouci



GROHOvA AtJDtT. s.r.o.
ahlo opninani audatorska spoleanosti 499

udalosti nebo podminky mohou vdst k tomu, Ze Spolednost ztrati
schopnost nepietrZite tryat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, alendni a obsah Uaetni z6verky,
vdetnE ptilohy, a dAle to, zda iaetni z6vdrka zobtazluje podkladovd
transakce a udAlosti zptsobem, ktery vede k v€rndmu zobrazenl.

NaSl povinnosti je informovat leditele mimo jind o pl6novandm rozsahu a
nadasoveni auditu a o v1/znamnjch zjiStenich, kterA jsme v je ho prtbdhu
uainili, vaetnE zjiStEnych vyznamnych nedostatkt ve vnitinim kontrolnim
systdmu.

G ROHOVA AUDIT, s.r.o.
dislo opr6vnEni
auditorskC spolednosti 499
Na Rybniaku 387/6
460 0l Liberec 3

tn g. Steprinka GrohovS
auditor dislo opr6vndni l78l

V Liberci dne 29, Cervra 2017



Zpracov6ro v souladu s
vyhEskou a. 504/2002 Sb. ve
znenl pozdatsLch piedpisil

Wxezzsxu lztRArv
k 31 .12.2016

(v celich tis. Ka)

Agora CE o.p.s.

rCo
27885348

Petra Rezka 12

Praha 4

140 00

Cisto
iedku

Nazev polo:ky Cislo
i6dku

dinnost hlavni
ainnost

hospodaisk6

1 3

N6klady (i. 39) 1 5 650 609 6 259

Spotiebovan6 nakupy a nakupovan6 slu:by celkem (i- 3 ai 8) 2 3123 521 3 644

Atl Spotieba materialu, energie a ostatnich neskladovanich dodavek (501,3) 3 134 23 157

Ndklady na cestovn6 (512) 6 794 27 821

At6 OstatnisluZby (s18) 8 2195 471 2 666

Al Osobni niklady celkem (i. 14 ai'18) 13 2 508 69 2 577

A. t 10 Mzdove naklady ls2't) 2 011 69 2 080

A t 11 Z6konn6 socialni poji6t6ni 1524) 489 0 489

A. l 13 Z6konne socialni naklady 11 8 0 8

19Dan6 a poplatky celkem (i. 20) 6 0 6

A IV,15 Dand a poplalky (s3x) 20 6 0 6

Ostatni naklady celk6m |i.22 ai28) 21 13 14 27

Kursov6 ztr6ty (s4s) 25 6 4 '10

AV20 Dary (546) 26 3 0 3

Jrn€ ostahinaklady (549) 28 4 10 144.V.22

35 0 5 5A,VII Poskytnut6 piisp6vky celkem (i. 36)

A.V .28 (s8x)Poskytnut6 dlensk6 piispevky a piispdvky zldlovan6 mezi
organiza6nimi slo:kami 0 5 5

NAKLAoY CELKEM 39 5 650 609 6 259

Vinosy (i. 67) 40 5 652 882 6 534B

41 5 192 0 5 192BI Provozni dotace (i. 42)

(691) 42 5 192 0 5 192B t.1

43 30 0 30B Piijat6 piispdvky celkem (i.44 er 46l

30 0 30B 3 Pirtate piisp6vky (dary) (682)

47 430 880 1 3108. 1 Triby za vlastni vikony a za zboti cellem (i. /tg ai 50)

49 430 880 1 310B l2 Triby z prodeje sluzeb (602)

0 2 2Ostatnivinosy c€lkem 1i.52 a2 57l 51

54 0 2 2Vinosov6 !roky (644)B,IV 7

5 652 482 6 534VYNOSY CELKEM 64

2 273 275vYsLEDEK HospoDAftENipFED ZDANENiM (i. 39 - 64 + 38) 65c
67 2 273visLeoek xospoolRENi po zoANENi(i. 65 " 66)D

45 212 6 510 51 722999Konirolni aislo (f. 1 - 67)I
Odesl,no dne

27.6.2017

Razitko Podpis vedouciho Id.jednotky

Odpovidd za idaje
Telefon:

.1

6^;,\to
lo

\,
-E#

2

\527)

A.V 19

36

B,IV



\,yhEskou a.

504/2002 Sb
ve znani
pozd6jSich
paedpisrl

ROZVAHA (BILANCE)
k 31 .12.2016
(v celich tis. Ka)

tco
27885348

Nazev a sidlo taelnl jednotky

Agora CE o.p.s.

Petra Rezka'12
Praha 4

104 00

e isto
rudku

Stav k prvnimu dni
uCetniho obdobi

Stav k poslednlmu dni
Udetniho obdobl

a b 1 2

B Kra*odoby malotok celkem ( l.,al + 5l + 71 + 80 ) 40

51

1711 1438

229 214

{31 1) 52 213 206

B ll.4 Poskylnut6 provoznl zelohy (314-r.50) 16 I
B.lll Kratkodoby finaneni majetek colkem ( i. 72 ai 79 ) 71 1 043 445
B. t.1 Peneini proslledky v pokladne (211) 72 202 27

B. t.3 Pendznl prostfedky na Uatech (221) 74 841 418

79 439 779
B.tv.2 Piijmy piistich obdobi (385) 81 439 779

AKTIVA CELKEM ( l. I + 40 ) 82 1711 1438
Kontrolni alslo ( f. 1 aZ 83 ) 997 6 844 5 752

AKTIVA

urslo
fedkLl

Slav K prvnrmu onr
0aetnlho obdobi

5IaV K pOSreOnrmu ont
{detniho obdobl

c d 3 A

Vlastnizdrolo cslkem ( i. 85 + 69 ) 1 576 1 287

Jm6ni cslkem (i.86 a:88 ) 85 591 27
Fondy (e11) 27
Visledsk hospodaieni colkom ( i. 90 a, 92 ) 89 985 I 260
UCel !isledku hospodaieni (+/-963) 90 X

A.|.2 Vysledek hospodaleni ve schvalovacim lizenl (+r931) 91 -168 x
Nerozdeleny zisk, neuhrazend ztrala min.let (+r932) 1 153 985

cizizdrojo colkom ( i. 94 + 96 + 104 + ,|28 
) 135 15',1

Kratkodob6 zavazky celkem (i. 105 ai 127) 104 '135 151

B. t.1 0odavatele (321) 105 34 4

B. t.3. Plijal6 26lohy 1324) 107 0

Dai z ptidan6 hodnoty (343) 114 85 94

Dohadne Uaty pasivni (389) 126 16 '10

PASIVA CELKEM (i. 84 + 93) 131 1711 I 438

KontrolniClslo (1. 84 aZ 131) 998 6 844

PASIVA

Odesl6no dne

27.6.2017

Razitko . Podpis vedouciho Ud.jednotky

Odpovida za Udaje

Telefon:

1

AUD

o
o

.''.---,/

B. . lPohlod6vky colkem ( a.52ar7ol
B.fl.r. lodbdratere

B.tV. lJine aktiva calkem ( i.81 + 82 )

87 59'1

93

B. t.

fA-___lA.r. 
I

I e.r.z. Iffi
A.1.1 |

B,

B.lll.

8. t.10.

B.|t 22



pnilona r utrrNi zAvsnco zA RoK 2016

I. Obecnd daje:

Ndzev organizace'.

Sidlo:

Prdvni forma:

reo:

Agora CE o.p.s.

Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4

obecnE prospdSn6 spolednost

278 8s 348

Hlavnl iinnost: Konzultadni, poradensk6 a vliukov6 dinnost, vedeni participadnich projektu,
piiprava a organizovini vzd€ltxacich kurzri a programt.

Ostatni iinnosti iietnl jednotl<y: Udetni jednotka v roce 2016 vykoniivala doplfikovou
hospodriiskou dinnost - poradenstvi.

Sprdvnl rada:
dlen - VojtEch Ripka, U velkd skrily 151/16, 181 00 Praha 8

6len - Olga Sedl6dkov6, K Zahr6dkrim 1022139, 155 00 Praha 5

dlen - Pavel Midka, Vrbova 1467 l2l, 142 00 Praha 4

Dozoril rada'.
dlen - JUDr. Helena Chudomelovd, Pirinsk6 3245, 143 00 Praha 4
dlen - Jaroslav RriZidka, Zelenedskd 518, 19000 Praha 9
dlen - AleS Sporek, Krymska287l19,l0l 00 Praha l0

ZaHadatel: RNDr. Ivana Bursikovd, Nad Nuslemi 18, 140 00 Praha 4
Ing. Pavel Midka, Vrbova 1497121,140 00 Praha 4

Organizain{ sloilcy s prdvni subjektivlloz: nejsou

Wady do vlastniho jmdn{: nebyly

Ronahovy den: 31 .12.2016

Il.Informace o pouiitlch iteInich metodtich:

Pouiiti iietni metody'. Organizace v roce 2016 udtovala v souladu se z6konem d. 563i91 Sb.

o ridetnictvi, v platn6m zn6ni, vyhlii5kot 50412002 Sb., pro fdetni jednotky, u kterjch
hlavnim piedm6tem dinnosti nen( podnik6n( a piisluSnjmi deskjmi ridetnimi standardy.

Odchylky od t6chto metod fdetni nenastaly.
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l. n6klady souvisejici s poiizenim:
- dlouhodob6ho nehmotndho a hmotn6ho majetku: nejsou
- cennl/'ch papiru a podilri: nejsou
- z6sob: nejsou
- pohleddvek: nejsou

2. oceiovaci rozdily:
- cennfch papiru a podihi
- deriv6ttr k obchodov6ni:

3. Opravnd poloZky
Opravn6 poloZky nebyly v roce 2016 tvoieny

4. Odpisovrfuri majetku:
- dlouhodobf nehmotnj majetek:
- dlouhodobj hmotnj majetek:

neJSou

nejsou

neni v majetku
neni v majetku

5. Postupy tvorby a pouZiti rezerv:
Rezervy nebyly v roce 2016 tvoieny.

6. Metoda kurzovly'ch rozdihi:
Udetni jednotka pouZivala v prub6hu ridetniho obdob( pevnyi krtrz k 2.1 .2016, k rozvahovdmu
dni byl pouZit kurz eNg t lt.1Z.ZOtO.

Misto tischovy ietnich doklad :Petra Rezka 12,Praha 4.

Vj,znamnd uddlosti, kterd nastaly po datu ietn{ zdvdrlcy: Zddn6 takovd skutednosti nenastaly

III. Dopliujici rtdaje k rozvaze a vj,kazu ziski a ztrdt:

1iasti v obchodnich spoleinostech: organizace nem6 ridast v obchodnich spolednostech

Informace o akciich a podilech: organizace nem6 akcie a podily

Majetkovd cennd papiry, vymdnitelnd a priorilni dluhopisy: organizace nemd cenn6 papiry ani
dluhopisy

Piehled splatnj,ch zdvazkfr pojistndho a evidovan!'ch dafiovi'ch nedoplatkfi:

FIJ DPH 94.298.00 31.12.2016 25.1.2017
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Zivazlqt:
Celkov6 zixazky z obchodnich vZaht dini k 31.12.2016
Celkov6 ziuazky ke st6tnimu rozpodtu dini k 3l .122016
Celkovd ostatni zavazky k 31.12.2016 dini
A byly k tomuto datu inventarizoviiny.

Celkov6 pohled6vky dini k 31.12.2016
Z toho celkovd pohled6vky z obchodnich vztaht k 31.12.2016
A byly k tomuto datu inventarizov6ny.

Vlsledek hospodaienl:
V roce 2016 rrykiizala organizace ridetni zisk ve rii 5i

Kd
Kd
Kd

5.050.00
94.298,00
43.073.00

Udetni jednotka neeviduje ziivazky mimo rozvahu.

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

0detni jednotka nem6 dluhy krl6 ptnohodnotnou z6rukou danou rldetni jednotkou

Kd 213.959,00
Kd 206.000,00

Kd 274 815,00

Idormace o zamdstnancich:
V roce 2016 byl prumErnli piepodteny stav zam6stnancri na hlavni pracovni pomdr 7
zam6stnanct. Osobni n6klady dinily 2.577.tis Kd.
D6le byly uzavieny dohody o provedeni pr6ce.

Odmdny a funkini poZitlcy ilenfim statutdrnich, kontroln{ch a jin!'ch orgdnfi: nebyly
vyplaceny

1iasti ilenfi statutdrnich, kontrolnich a jinj,ch orgdnfi a jejich piisluiniku v osobach s nimiZ
uietni jednotka uzaviela v ietnim obdobi obchodni smlouvy nebo jind vztahy: se dlenem
spr6vni rady P. Midkou je uzaviena smlouva o dilo a m6 uzavien zamdstnaneckl/ pomdr.

Majetkovd plndni ilenfim statutdrnlch, kontroln{ch aiinj,ch orgdnfi: nejsol

Vliv zptisobfi oceitovani finanin[ho majetku na vi,poiet zisku nebo ztrdty: utelni jednotka

nemS finandni majetek

V roce 2016 byla uplatnEna da fiovri leva ve vlSi 52.060,-

Zmdna dafiovd povinnosti bdZniho ii minulj,ch uietnich obdobi: nenastala

Piehled o plijatj,ch a poslq,murj,ch darech:
Organizace v roce 2016 piijala dary v celkovd hodnot6 30 tis. K6.

Organizace v roce 2016 poskltla dary v celkovd vlf5i 5 tis. Kd.

Piehled o velejnj,ch sblrkdch:
Organizace nem6la v roce 2016 povolenu Ziidnou veiejnou sbirku.



Zpftsob vypoiddrini vj,sledku hospodaieni z piedchdzejicich ietnich obdobt: ztrita roku 2015
byla na ziikladd rozhodnuti sprdvni rady pievedena na nerozdElen6 zisky, neuhrazen| ztrAta
minulich let.

Dalii informace vyiadovand nlditnlmi prdvnimi piedpisy: nejsou

Poiet jednotlivich vdc[ a souborrt majetkfi a odksz nd zdznam o skuteinlm stavu tohoto
majetku nebo jeho seznam: ridetni jednotka nemii Ziidnli hmotnf ani nehmotnf majetek

Celkovd odmdna piijatri auditorem zu poyinni audit roinl iietni zdvdrlcy a celkovd odmdna
piijatd auditorem za jind ovdiovaci sluZby, za dairovri poradenstvi q jind neauditorskd sluiby
Povinnli audit rodni ridetni z6vErky provridi spolednost GROHOVA AUDIT, s.r.o., dislo
oprrivndni 499. Odmdny byly pouze za povinnli audit a to ve standardni vy5i.

Okamiik sestaven{ ietnl zdvdrlE:27 .6.2017

Zpracoviino dne: 27 . terver2Ol7

Podpis statut6miho orgrinu:
RNDr. Irena Bursikov6
ieditelka o.p.s.

Osoba odpovddn6 za ridetnictvi:
Hana Hrnedkov6
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