
 
 

Výroční zpráva 2009 
 

Obecně prospěšné společnosti 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agora CE 



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 byla snaha najít vhodnější právní formu pro naši činnost. Prozatím existují obě společnosti 

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 převezme 

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 

 

 

AGORA CE V ROCE 2009 
 

Tým Agory CE o.p.s. 
Na projektech o.p.s. se v roce 2009 podíleli: PhDr. Ing. Pavel Mička, zástupce ředitelky, školitel, 

manažer projektů participace a hlavní zahraniční expert, Ing. Věra Slezáková, vedoucí kanceláře, 

zahraniční expert, manažerka projektů, Mgr. Libuše Králová, socioložka, manažerka projektů, Mgr. 

Vojtěch Černý, specialista na otázky životního prostředí, Mgr. Lenka Jůnová, finanční manažer. 

PhDr. Hana Stelzerová, socioložka, manažerka projektů odešla na půl roku na mateřskou 

dovolenou, po které se vrátila na částečný úvazek. Nově se do týmu zapojila Bc. Kateřina 

Škaloudová, která převzala projekt Cestou do parlamentu a Bc. František Havlín, který se 

specializoval na zahraniční projekty. 
 

Realizované projekty 
Agora CE o.p.s. má za sebou druhý rok existence. I v roce 2009 stále existují paralelně dvě 

organizace, nicméně činnost občanského sdružení je zdárně utlumována. Činnost Agory CE se 

odehrává v České republice i v cizině. V Čechách jsme pomáhali radnici Prahy 9 se zajímavým 

projektem přeměny Jablonecké ulice. Velmi otevřený přístup radnice k veřejnosti nás mile potěšil. 

Nadace Vodafone nás oslovila, abychom uskutečnili rozsáhlý výzkum, který měl za cíl získat detailní 

informace o potřebách a motivacích úspěšných grantistů. Výzkum byl úspěšný a pokračuje navazujícím 

projektem. V roce 2009 jsme také pořádali jednu odbornou konferenci. Byla věnována fenoménu, 

který trápí všechna velká města – suburbanizaci. V Domě ABF se sešli odborníci i veřejnost a zástupci 

malých radnic, aby se poradili, jak se suburbanizací úspěšně bojovat. 

Ve spolupráci s UNDP jsme zahájili činnost v Tadžikistánu – předávali jsme tam naše know-how se 

strategickým plánováním. Ve spolupráci s VNG jsme přispěli k rozvoji občanské společnosti v Arménii. 

 V rámci mezinárodní spolupráce jsme také organizovali program pro skupinu zástupců státní správy 

z Uzbekistánu a Ukrajiny. 

Navzdory trvající finanční krizi musíme označit rok 2009 za velmi  úspěšný. Kéž by se nám dařilo stále 

takhle dobře. 

 

PARTICIPAČNÍ PROJEKTY A KPSS 
 

Spolupráce na vytváření Metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních 
dokumentů 
Agora CE byla oslovena Ministerstvem vnitra ČR a požádána o spolupráci na tvorbě metodiky pro 

zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. Společně s pracovníky MV, dalšími partnery a 

konzultujícími subjekty připravili experti z Agory CE materiál, který se nakonec setkal s velkým 

ohlasem u odborné veřejnosti a který také v záři 2009 schválila Vláda ČR a doporučila členům vlády a 

vedoucím ostatních ústředních správních úřadů využívat metodiku uvedenou v bodě I tohoto usnesení 

při zpracování hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 



Tvorba Strategie pro Veřejné prostory - Praha 10 
Agora CE je spoluautorem dokumentu nazvaného Strategie pro veřejné prostory Prahy 10. V České 

republice se jedná o ojedinělý pokus nastavit koncepční pravidla pro nakládání s veřejnými prostory. 

Strategii připravila Agora CE společně s Odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 10, Ústavem pro 

ekopolitiku o.p.s. a Partnerstvím o.p.s. Dokument byl schválen na jaře roku 2010 Zastupitelstvem MČ 

Praha 10. 
 

Tvorba Programu rozvoje kultury ve městě Plzni 2009-2019 
Město Plzeň kandiduje na titul Evropského města kultury 2015. I v roce 2009 spolupracovala Agora CE 

v Plzni na tvorbě významného strategického dokumentu, který má za cíl určit základní směřování 

plzeňské kultury do budoucna.  
 

Znovu VPohybu aneb Jak dál s lídry projektů VPohybu, Nadace Vodafone Česká republika 

Pro Nadaci Vodafone jsme realizovali výzkumný projekt mezi úspěšnými žadateli nadačního programu 

VPohybu. Výzkum se zaměřil na představitele 130 různých projektů, které Nadace Vodafone 

v minulosti podpořila. Nositeli těchto projektů byli mladí lidé do 26 let, kteří s podporou Nadace  

realizovali celou řadu aktivit zaměřených na místní komunitu, zejména práci s mládeží. 

Výsledky výzkumu byly předpokladem pro realizování širšího projektu rozvoje spolupráce Nadace 

Vodafone s úspěšnými grantisty. Díky němu jsme pro Nadaci získali detailní informace o jejich 

potřebách a motivacích. Na základě těchto informací se Nadace rozhodla dále pokračovat v podpoře 

této skupiny a vybrala si Agoru CE pro realizaci navazujícího projektu zaměřeného na setkání, 

vzdělávání  a navázání spolupráce v rámci této skupiny. 
 

Zapojení veřejnosti do přeměny veřejných prostranství v Praze 9 - úprava ulice 
Jablonecká 
Městská část Praha 9 se dlouhodobě snaží o zlepšení kvality života svých obyvatel a právě vzhled a 

využití veřejných prostranství je důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu života obyvatel města. V roce 

2009 nabídla Praha 9 za asistence Agory CE obyvatelům žijícím v okolí Jablonecké ulice na Proseku 

možnost vstoupit do diskuse o budoucím vzhledu této ulice. Jednalo se o pilotní projekt v prostředí 

sídliště a v jeho rámci bylo uskutečněno dotazníkové šetření, velké veřejné setkání a společné 

setkávání pracovních skupin, které společně s přizvaným projektantem vytvořili finální návrh podoby 

této části Proseka.  
 

Služby a konzultace poskytované veřejné správě 
Agora realizovala několik zakázek v rámci hl.m. Prahy. Pro městskou část Praha 7 připravili a 

facilitovali odborníci z Agory veřejné setkání na téma Problematika lidí bez domova v Praze 7 aneb „Žijí 

mezi námi“. Pro MČ Praha 8 dokončila Mapování potřeb poskytovatelů sociálních služeb v Praze 8 a ve 

spolupráci s Mětskou částí Praha 2 připravila veřejnou diskusi k budoucí možné podobě Karlova 

náměstí v Praze 2. V průběhu diskuse byly představeny a prodiskutovány výsledky ideové soutěže 

návrhů řešení Karlova náměstí.   
 

Komunitní plánování sociálních služeb v MČ Praha 1 
Od roku 2009 pomáhá Agora CE městské části Praha 1 při přípravě komunitního plánu sociálních 

služeb. V létě 2009 realizovala veřejné setkání poskytovatelů s cílem informovat je o začíbajícím 

procesu a od podzimu 2009 se pravidelně scházejí pracovní skupiny, které ještě do konce roku 

připravily pod vedením Agory dotazníky pro mapování potřeb uživatelů.  
 

Komunitní plánování sociálních služeb v MČ Praha 19 



MČ Praha 19 se také připojila ke Komunitnímu plánování sociálních služeb v Praze. V spolupráci 

s Agorou CE v této menší a okrajové části Prahy proběhlo velmi úspěšné veřejné setkání s obyvateli o 

sociálních službách a také mapování potřeb uživatelů sociálních služeb formou dotazníkového šetření.   

 

KONFERENCE POŘÁDANÉ AGOROU CE 
 

ROZRŮSTÁNÍ MĚST - ŘEŠENÍ NEBO PROBLÉM ? - konference zabývající se fenoménem 
suburbanizace ve Střední Evropě  
Cílem projektu bylo upozornit na vážné problémy, které suburbanizace způsobuje, v rámci vědecké a 

mezinárodní spolupráce hledat jejich optimální řešení a s těmito řešeními seznamovat státní správu, 

samosprávu a širokou veřejnost. K tématu jsme v rámci  projektu uspořádali konferenci s mezinárodní 

účastí. Konference se konala 21.5. 2009 v Praze v domě Nadace pro rozvoj Stavitelství a architekturu 

pod záštitou ministra pro místní rozvoj Cyrila Svobody. Program konference byl připraven ve 

spolupráci s Nadací a Přírodovědeckou fakultou UK, ČVUT a zahraničními partnery ze Slovenska a 

Polska.  K tématu jsme dále připravili zvláštní webové stránky http://www.agora-ce.cz/suburb/, kde 

jsou dostupné všechny výstupy konference a celého projektu. V návaznosti na závěry konference jsme 

připravili metodiku, která shrnuje rady a doporučení, jak se mohou obce potýkat s fenoménem 

suburbanizace. Příručka je určena pro zástupce místní správy a samosprávy a je také dostupná na 

webu konference. Na téma suburbanizace a jejích dopadů se zaměřila také následná veřejná debata 

v obci Jesenice, která je typickým příkladem rozrůstání pražské suburbie. Na debatu byli pozváni 

zástupci obce a občanů, aby společně s přizvanými odborníky diskutovali o tom, jakým směrem by se 

měl ubírat další rozvoj Jesenice.  

Projekt byl realizován z prostředků International Visegrad Fund. 

 

  
 

STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY 
 

Transfer of the Czeh experience in the field of capacity building and good/local 
governance and facilitating its application in Tajikistan UNDP 
V rámci projektu UNDP jsme získali možnost vyjet až do 

vzdáleného Tádžikistánu a předat tam své zkušenosti se 

strategickým plánováním na místní úrovni a se zapojováním 

veřejnosti do plánování. Posílili jsme tým o dlouholetého 

poradce pražských primátorů dr. Odarčenko a vedoucího 

Parlamentního institutu Mgr. Pecháčka. V rámci první 

týdenní mise vyjela I. Bursíková a M. Odarčenko na studijní 

cestu po Tadžikistánu. Seznamovali se s tím, jak je plánování 



v současné době organizováno, a zjišťovali, jaké zkušenosti by mohli předat tádž ickým kolegům, o co 

by měli Tádžikové zájem. Společně pak připravili obsah semináře, který vyjeli realizovat dr. Pavel 

Mička a Štěpán Pecháček. Seminář se setkal s velmi pozitivním ohlasem. Doufáme, že na tuto práci 

budeme moci navázat, protože české zkušenosti jsou pro Tádžiky velmi cenné.  

 
From Adversaries to Adocates: Filling the Communication Gap in the Region Armenia 
Agora CE byla oslovena nizozemskou organizací VNG International s prosbou spolupracovat na 

projektu From Adversaries to Adocates: Filling the Communication Gap in the Region Armenia. Experti 

Agory v Arménii pomáhali místní partnerské organizaci s přípravou a vyškolením lektorů na téma 

participace místní komunity na veřejném rozhodování a dále také koučovali pracovní týmy ve dvou 

městech, kde se realizovaly pilotní participační projekty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Capacity building of public policy-maing bodies in Ukraine and Uzbekistan UNDP 
 

DISKUSNÍ PROJEKTY 
 

Debaty v rámci Jednoho světa 
V rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských 

právech Jeden svět Agora CE realizovala sérii 

veřejných debat: 

Ve čtvrtek 12.3. od 17.30 hod. se v kině Ponrepo 

promítal italský film Bjůtifl kántry (Itálie, 2007, 

79min) v rámci tématu „Odpady a mafie“, na který 

volně navazovala debata. Pozvání přijali: Marie 

Volfová (MŽP), Daniel Vondrouš (MŽP), Jitka 

Jenšovská (ČIŽP), Lucie Račanská, Petr Müller (GŘ 

Cel – odbor dohledu). Moderovala Barbora Kroužková 

(ČT24). 

V pátek 13.3. se v divadle Archa promítal v 18:30 

hod. I.O.U.S.A. (USA, 2008, 85 min.) na téma „Jak se vypořádat s finanční krizí“. Na stejné téma se 

po filmu debatovalo s Jiřím Havlem (ČSSD), Václavem Tajovským (VŠE) a Michalem Mejstříkem 

(NERV). Moderovala Barbora Kroužková (ČT24). 

V sobotu 14.3. se promítal od 18 hod v Městské knihovně film The Reckoning (2009, 95min.) na téma 

„Mezinárodní spravedlnost, MTS a ratifikace v ČR“. Po filmu přišli debatovat Marek Benda (ODS), Petr 

Válek (MZV), Veronika Bílková (PF UK), Štěpán Drahokoupil (Amnesty International). Moderoval Jiří 

Podzimek (TV Nova). 



V neděli 15.3. od 17:15 hod se v divadle Archa promítal film Jaderný comeback (Nový Zéland, 2007, 

75 min.) na téma „Energie čistá a bezpečná: Zpět k jádru?“. O jaderné energetice debatovali Dana 

Drábová (St. úřad pro jadernou bezpečnost), Jan Rovenský (Greenpeace), Milan Smrž (Eurosolar), 

Martin Sedlák (Hnutí DUHA). Moderoval Vladimír Kroc (ČRo). 

V pondělí 16.3. od 18hod se promítal ve Francouzském institutu na téma „Budoucnost automobilového 

průmyslu v ČR a ve světě.“ film Auta budoucnosti (Nizozemí, 2008, 50 min.). Na debatu přijali pozvání 

Radek Špicar (Škoda Auto), Antonán Šípek (Svaz aut. průmyslu), Jaromír Vegr (EKOLO – elektrická 

vozidla). Moderoval Václav Sochor (Strategie, Z1). 

V úterý 17.3.  se od 20:15 hod promítal ve Francouzském institutu film Solární budoucnost (Nizozemí, 

2008, 52 min.) na téma „Energie čistá a bezpečná: Co po naftě? Je sluneční energie budoucností?“.  

Na stejné téma po filmu debatovali Jan Motlík (Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie), 

Ladislav Kříž (ČEZ), Tomáš Hüner (náměstek ministra průmyslu a obchodu), Ivan Beneš (Cityplan). 

Moderoval Václav Sochor (Strategie, Z1). 

Ve středu 18.3. se od 20:15 hod promítal ve Francouzském institutu český film El Paso (ČR, 2009, 98 

min.). Na téma „Sociální vyloučení“ přišli po filmu debatovat Czeslaw Walek (náměstek ministra pro 

menšiny a lidská práva), David Beňák (Odbor soc věcí ÚMČ Praha 14), Martin Šimáček (ČvT), Yasar 

Abu Ghos (FHS UK) a Kumar Wishwanathan (Vzájemné soužití o.s.). Moderovala Barbora Kroužková 

(ČT24). 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008  
 

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

Položka Výnosy v Kč Náklady v Kč 
Kancelářské potřeby    
Počítačové vybavení    
Materiál na akce    
Spotřebované nákupy    
     
Cestovné    
Ubytování    
Poradenství a konzultace, autor.díla    
Technická podpora    
Moderování    
Překlady,tlumočení    
Nájemné    
Propagace,reklama    
Inzerce    
Poštovné    
Občerstvení akce    
Ostatní    
Pronájem salonků apod.    
Přeprava osob    
Služby    
     
Mzdy DPP    
Osobní náklady    
   
Kurzové ztráty    
Jiné ostatní náklady    
Bankovní poplatky    
Zaokrouhlovací rozdíly    
Ostatní náklady    
   
Náklady celkem    
 

Položka Výnosy v Kč Náklady v Kč 
Prodej služeb   
Tržby za vlastní výkony a za zboží   
   
Úroky   
Kursové zisky   
Jiné ostatní výnosy   
Ostatní výnosy   
   
Twinningová konference   
Provozní dotace   
    
Výnosy celkem   
   
Hospodářský zisk celkem                                  

 

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 


