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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. Důvodem byla snaha najít vhodnější právní formu pro naši
činnost. Občanské sdružení také není dostatečně transparentní organizací pro dárce (i když jsme se
snažili tento nedostatek nahradit zřízením správní rady občanského sdružení, zveřejňováním výročních
zpráv i auditovaným účetnictvím).
Vzhledem k tomu, že některé evropské projekty byly psány na občanské sdružení a nebylo možné
změnit příjemce grantu, a také vzhledem k faktu, že obecně prospěšná společnost nemá pro žádosti
o některé granty dostatečnou historii, museli jsme nechat obě organizace dva roky fungovat
souběžně. V roce 2009 zahájíme 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 2008
Tým Agory CE o.p.s.
Na projektech o.p.s. se v roce 2008 podíleli: PhDr. Ing. Pavel Mička, zástupce ředitelky, školitel,
manažer projektů participace a hlavní zahraniční expert, Ing. Věra Slezáková, vedoucí kanceláře,
zahraniční expert, manažerka projektů, PhDr. Hana Stelzerová, socioložka, manažerka projektů,
Mgr. Libuše Králová, socioložka, manažerka projektů, Mgr. Lenka Jůnová, finanční manažer.
Nově se do týmu zapojil také Bc. Vojtěch Černý, specialista na otázky životního prostředí.

Realizované projekty
V prvním roce svého působení realizovala Agora CE o.p.s. několik projektů. Byla to především
konference s názvem Budoucnost partnerství českých a nizozemských měst, realizované
projekty a nové možnosti. Přípravy konference nám pak zabraly několik krušných měsíců, ale
výsledek byl nejen dle našeho názoru výborný. Konference se konala v Černínském paláci a účastnili
se jí zástupci téměř všech měst v ČR, která mají partnerská města v Nizozemí.
Participační projekty reprezentoval projekt pro Prahu 10. Jak se ukázalo, byl to významný průlom do
Prahy, kde se nám práce spíše vyhýbala. Výzvou pro nás byla pomoc při tvorbě strategie kulturní
politiky v Plzni.
Pro našeho významného partnera, United Nations Development Programme, jsem pomohli
zorganizovat a zabezpečit tři studijní pobyty delegací z postkomunistických zemí v ČR.

PARTICIPAČNÍ PROJEKTY
Společně měníme veřejná prostranství na Praze 10
Na začátku roku 2008 realizovala Agora CE projekt ve
spolupráci s MČ Praha 10. Jeho cílem bylo otevřít pro
obyvatele této části Prahy možnosti vstupu do veřejné
diskuse o vzhledu a využití veřejných prostranství na
Praze 10.
Na jaře byl připraven dotazník, který byl distribuován
do všech domácností na Praze 10. Zpět se vrátilo více
než 500 vyplněných dotazníků. Lidé v nich mohli
obecně definovat přístup k péči a rozvoji veřejných
ploch ve své městské části a mohli také navrhnout
konkrétní změny v ulici Kodaňská. Na dotazníkovou akci navázalo veřejné setkání, kam přišlo
diskutovat přibližně 160 lidí. Společně se zabývali obecnými tématy i konkrétními návrhy na úpravy
několika míst Prahy 10.
Agora CE také velmi oceňuje snahu MČ Praha 10 osvojit si a v praxi začít aktivně uplatňovat principy
a postupy zapojování veřejnosti. Pozitivní zprávou je, že všechny aktivity uskutečněné v roce 2008
vnímá MČ Praha 10 jako začátek širšího projektu „Společně měníme Prahu 10“.

Tvorba Programu rozvoje kultury ve městě Plzeň 2009-2019
V roce 2007 se město Plzeň rozhodlo kandidovat na titul
„Evropské hlavní město kultury 2015“. Na pozadí příprav
kandidatury byl v polovině tohoto roku zahájen i proces
přípravy Programu rozvoje kultury ve městě Plzni 20092019. Hlavním cílem tohoto dokumentu je definovat
priority a navrhnout opatření na zvýšení ekonomických a
společenských přínosů kultury ve městě, a tedy definovat
pro město Plzeň odpovídající místo na kulturní mapě
České republiky v horizontu 10 let. Zpracování Programu rozvoje kultury ve městě Plzni bylo svěřena
občanskému sdružení KVAS, které tvoří mladí umělci a experti na kulturu. Úkolem Agory CE bylo
pomoci do debaty o rozvoji kultury více zapojit plzeňskou veřejnost.

KONFERENCE POŘÁDANÉ AGOROU CE
Konference o partnerství českých a nizozemských měst Budoucnost partnerství

českých a nizozemských měst, realizované projekty a nové možnosti
V lednu byla Agora CE vyzvána Velvyslanectvím Nizozemského království v ČR, aby podala v rámci
výběrového řízení návrh projektu na uspořádání konference o partnerství českých a nizozemských
měst. Na základě svých zkušeností s pořádáním konferencí a také díky znalosti této problematiky
z dlouholeté spolupráce s městy na české i nizozemské straně byla Agora vybrána jako realizátor této
velké mezinárodní konference.
Přípravy programu, který byl založen především na průzkumu mezi českými a holandskými městy,
zabraly prakticky celé jaro. Od června do září pak probíhala samotná organizační příprava dvoudenní
konference, která proběhla na počátku října (5. – 6. 10. 2008). Prakticky orientovaný a zajímavý
program, který byl založen na představení různých oblastí spolupráce a společných projektů a na
hledání možností pro spolupráci budoucí, měl mezi více než 130 účastníky z obou zemí velký ohlas.
Konference, která se konala v prostorách Černínského paláce Ministerstva zahraničních věcí, byla pro
svou profesionalitu ve všech oblastech velmi kladně ohodnocena nizozemskou ambasádou
i samotnými účastníky.

STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY
UNDP – Study tour of Ukrainian policy makers on Economic Transformation to the
Czech Republic – duben 2008
V únoru podala Agora CE návrh projektu do tenderu UNDP Bratislava a podařilo se jí toto výběrové
řízení vyhrát. V dubnu 2008 proto proběhla první studijní návštěva pořádaná pro UNDP v historii Agory
na téma ekonomická transformace České republiky. V rámci programu studijní návštěvy připravené
pro představitele ukrajinských ministerstev a dalších institucí státní správy přednášely takové kapacity
jako například Tomáš Sedláček, profesor Mlčoch, Pavel Mertlík nebo Radek Špicar. Tato první
spolupráce mezi UNDP Bratislava a Agorou byla velmi kladně hodnocena jak účastníky, tak samotným
UNDP a položila velmi dobrý základ pro další budoucí projekty.

UNDP – Study tour of Armenian expert of Vocational Education best practices and
active labor market policy in Czech Republic – říjen 2008
Po prvním úspěchu studijní cesty organizované pro UNDP se Agora rozhodla zúčastnit se i dalšího
výběrového řízení na přípravu studijní cesty tentokráte na téma střední odborné školství a aktivní
spolupráce s trhem práce. Studijní cesta byla i tentokrát samotnými účastníky hodnocena velmi kladně
a stejný názor sdílelo i UNDP. Z našeho pohledu však má i Česká republika ve středním odborném
školství velké problémy. I přesto se podařilo najít vhodné příklady dobré praxe a odborníky na danou
problematiku, takže stáž lze považovat za úspěšnou.

Studijní návštěva pro delegaci z Arménie na téma boje s korupcí – listopad 2008
Kromě UNDP pořádala Agora CE studijní cestu i pro dalšího nového partnera Euroasia Partnership
Foundation z Arménie na téma boj s korupcí – příklady dobré praxe z ČR a capacity building ve
veřejné správě (vzdělávání úředníků). Účastníky této studijní návštěvy byli především zástupci různých
obcí z Arménie a jednalo se o zdaleka největší skupinu v rámci studijních cest – 17 osob. Agora CE se
v nedávné době zabývala pořádáním kulatého stolu organizací, které se věnují boji proti korupci.
Zároveň úzce spolupracuje s Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu a s dalšími vzdělávacími
organizacemi. Byla proto schopna připravit studijní cestu na vysoké úrovni a účastníci byli spokojeni.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008
Obecně prospěšná společnost Agora CE vede v souladu se zákonem podvojné účetnictví.
Položka
Kancelářské potřeby
Počítačové vybavení
Materiál na akce
Spotřebované nákupy

Výnosy v Kč

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

87
564
674
83
5
224
165
37
29

226,00
127,64
990,48
982,40
000,00
943,70
365,00
684,50
750,00
792,00
220 543,70
20 780,00
7 200,00
42 007,00
2 164 392,42

Mzdy DPP
Osobní náklady

117 840,00
117 840,00

Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady
Bankovní poplatky
Zaokrouhlovací rozdíly
Ostatní náklady

74 767,31
0,56
5 557,16
0,20
80 325,23

Náklady celkem
Položka
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

Náklady v Kč
20 692,00
8 095,00
2 007,50
30 794,50

2 393 352,15
Výnosy v Kč
Náklady v Kč
1 874 890,91
1 874 890,91
2 029,55
37 902,68
510,88
40 443,11
688 457,00
688 457,00
2 603 791,02
210 438,87

