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BEZK, z.s.
Kdo jsme
Stručně o organizaci
Celý název naší organizace je BEZK, z. s. Byla založena v roce 1992 a její hlavním zaměřením
je publikační a vzdělávací činnost.
Hlavní činnost
na internetu provozujeme Ekolist.cz, denně aktualizované stránky přinášející zpravodajství o
životním prostředí.
BEZK spolupracuje se soukromými subjekty, místní správou a samosprávou a to v ČR i v
zahraničí. BEZK organizuje školení a konzultace v oblasti adaptace na změnu klimatu,
prevence přírodních pohrom, ale i v oblasti medií a spolupráce mezi místní správou a
samosprávou na jedné a neziskovými organizacemi na druhé straně („good governance“).
BEZK se podílí na různých výzkumných i expertních projektech v oblasti ochrany životního
prostředí.
Vedení společnosti tvořili: Pavel Činčera, Martin Mach a Zdeňka Vítková. Ředitel
organizace
je
Pavel
Činčera.
Stálými zaměstnanci byli Pavel Činčera, Martin Mach a Helena Marková. Stálým
spolupracovníkem je Zdeňka Kováříková a Radomír Dohnal.
Organizace má statut spolku.
Stručný profil členů organizace
Členové a spolupracovníci BEZKu mají převážně vysokoškolské vzdělání, z oborů technických,
přírodních i humanitních. Velká většina má mnohaleté zkušenosti s prací v neziskovém, ale i
ziskovém a korporátním sektoru.

Realizované projekty v roce 2020
V roce 2020 jsme pokračovali v práci na těchto hlavních projektech:
1. Ekolist.cz – internetový deník o životním prostředí.
2. Výzkumné projekty v oblasti environmentálního vzdělávání.
3. Konzultační činnost v oblasti adaptace na změny klimatu a prevence dopadů
přírodních katastrof (Kyrgyzstán, Tádžikistán, Botswana).
4. Konzultační a vzdělávací činnost v ekotechnologií (Moldávie).
Hlavní prioritou v roce 2020 byl Ekolist.cz.
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BEZK, z.s.
Zaměstnanci a stálí externí spolupracovníci
V roce 2020 pracovali pro organizaci následující zaměstnanci a stálí externí spolupracovníci:
Pavel Činčera je předseda a ředitel, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze. Vedením projektů na ochranu životního prostředí se zabývá od roku 1989. V BEZKu je
zaměstnán na plný úvazek.
Martin Mach je šéfredaktor serveru Ekolist.cz. Vystudoval magisterské studium na Fakultě
humanitních studií na Univerzitě Karlově.
Helena Marková spolupracuje s BEZKem od začátku roku 2007 jako finanční manažerka
projektů.

K našemu týmu patřila i řada externistů a spolupracovníků, především Zdeňka
Kováříková a Radomír Dohnal.

Sponzoři a partneři
Naše činnost by nebyla možná bez sponzorů, inzerentů a partnerů, ze kterých nejdůležitějšími
v roce 2020 byli Econnect, Státní fond životního prostředí, Technologická agentura ČR, Hlavní
město Praha, Net4Gas, GIZ, UNDP.
Všem těmto partnerům děkujeme, protože bez nich by naše práce nebyla možná.
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BEZK, z.s.
Ekonomická skutečnost roku 2020
VÝNOSY

SKUTEČNOST ROKU 2020 (Kč)

Dotace (ministerstva, obce, města)

1 551 127,61

Dotace ze zdrojů EU

-

Nadační příspěvky a dary

471 320,12

Úroky

9,48

Výnosy – služby

3 829 244,06

Ostatní výnosy

114 372,22

CELKEM

5 966 073,49

NÁKLADY

SKUTEČNOST ROKU 2020 (Kč)

Osobní náklady (mzdy, sociální a zdravotní
pojištění)

2 005 806,00

Nákup služeb (energie, poštovné, tel., nájemné,
odborné služby)

3 445 927,11

Spotřeba materiálu a energie

31 740,39

Ostatní náklady

69 412,55

CELKEM

5 552 886,05

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Počet
placených
pracovníků

413 187,44
(přepočtených)
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Počet dobrovolníků

Název projektu - období

-

Donor/Klient

Služby v rámci podpory distribuce MHMP
informačních a dalších materiálů HMP a
realizace informačních a osvětových akcí
HMP v oblasti ŽP a EVVO v roce 2019 a 2020
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Čerpaná částka v Kč
(údaje
převedené
z cizích
měn
jsou
uvedeny v orientačních
částkách)
45 000,-

BEZK, z.s.
Vznik
autoevaluačního
portálu
pro
MŽP
koordinátory EVVO a realizace vzdělávacích
seminářů – 2017-2020

120 000,-

Zajištění informačního zázemí pro běžný MHMP
provoz kalendáře akcí v oblasti ŽP a EVVO v
hl. m. Praze pro období 3/2020-6/2020

25 575,-

Zajištění informačního zázemí pro běžný MHMP
provoz kalendáře akcí v oblasti ŽP a EVVO v
hl. m. Praze pro období 9/2020-12/2022

309 250,-

Ekoporadnypraha.cz - osvětové a vzdělávací MHMP - ZO ČSOP 47 500,aktivity pražských poraden III. – 2020
Koniklec
Aplikace modelu Převrácená učebna pro SFŽP
výuku kurzů Environmentální výchovy na
vysokých školách 2019-2021

945 362,-

Ekolist.cz o přírodě a životním prostředí MHMP
Prahy – 2019-2020

260 000,-

Metodický rámec pro environmentální TAČR
gramotnost ve školách 2019-2021

2 183 400,-

UNDPIRH-202005-CFP04-Czech
Challenge – 2020-21

cca 980 000,-

Innovation UNDP

SADC Adaptation to climate change in rural GIZ
areas – Botswana – 2019-20

cca 990 000,-

Poradenství pro GIZ Germany - 2020

cca 90 000,00

Informační e-časopis v
(EVVOLUCE) - 2018-2020

oblasti

GIZ
EVVO MHMP

640 000,-

Analýza investičních potřeb u subjektů MŽP
poskytujících služby EVVO - 2020

450 000,-

2x3 online přednášky - 2020

190 000,-

Organizace 4 fokusních skupin
Masarykovu univerzitu - 2020

MHMP
pro MU
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100 000,-

