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1.  Projekty

1.1.  Exkurze do provozů na zpracování odpadů
Během celého roku 2012 (kromě letních prázdnin) probíhal opět projekt s názvem "Exkurze do provozů na zpracování
odpadů". Jednalo se o veřejnou zakázku vyhlášenou Magistrátem hl. města Prahy, kterou Ekodomov opakovaně získal
pro školní roky 2011/12 a 2012/13. V obou případech na realizaci zakázky spolupracoval s ČSOP Koniklec. Projekt je
zaměřen na osobní "cestu za odpadem", kterou mohou podniknout žáci pražských základních a středních škol. Žáci se
mohou podívat například do provozovny ZEVO (spalovny) nebo na skládku odpadů, kde končí netříděný odpad. Tuto
exkurzi mohou porovnat s návštěvami provozů, kde se zpracovává vytříděný odpad a stává se tedy již surovinou. Děti
tak mohly navštívit například sklárnu, papírnu, kompostárnu nebo provoz na zpracování vytříděných plastů. Oblíbené byly
také exkurze do čistíren odpadních vod, bylo možné navštívit například historickou pražskou čistírnu, klasickou ČOV nebo
alternativní  malou kořenovou čističku pro jednu obec.  Školám je díky podpoře Magistrátu  hrazen autobus a služby
lektora během cesty. Ten s žáky na zpáteční cestě rovněž v rámci zpětné vazby vyplní pracovní list. Tento projekt je již
tradičně u škol velmi oblíben, mnozí pedagogové si exkurze objednávají opakovaně. 

Výstupy:

- zrealizováno 121 exkurzí pro 2273 žáků ZŠ 
- zrealizováno 54 exkurzí pro 1027 žáků SŠ. 

1.2. Ekologické výukové programy Praha 
Společným  jmenovatelem  EVP  je  zřetelný  důraz  na  osvojování  ekologického  myšlení,  na  nekonzumní  hodnotové
orientace  a  na  spoluzodpovědnost  člověka  za  stav  životního  prostředí.  Děje  se  tak  prostřednictvím  interaktivních,
tvořivých a kooperativních metod podle uvažování příslušné věkové kategorie žáků a jejich zkušeností.EVP je zpravidla
připraven pro skupinu 15 – 25 žáků.  EVP probíhá buď v učebnách vaší školy  nebo v prostorách Ekocentra  Šárynka,
V Podbabě 29b, Praha 6.

Výstupy:

- 108 výukových programů pro 2238 žáků MŠ 
- 101 výukových programů pro 2311 žáků ZŠ 

1.3. Infostan a vzdělávací divadlo Vivat Kompostela 
Vzdělávací divadla a aktivity jsou určeny k oslovení většího počtu dětí i dospělých a mohou je tedy využít mateřské,
základní školy, pořadatelé akcí pro veřejnost i firmy. Lze je začlenit do školních projektů a jiných školních akcí, objednat
jako školní či školkové divadlo, vhodné jsou pro Dny země, slavnosti obcí, hudební festivaly a další akce pro veřejnost
s environmentálním  rozměrem.  Vzdělávací  aktivity  realizujeme  formou  „stanovišt“  a  vycházíme  z  obsahu
našich výukových programů. 

Výstupy:

- 27 vzdělávacích divadel a infostanů   
- 2270 účastníků

1.4. Ozeleňování festivalů
Ekodomov se zapojil do programové náplně několika festivalů s cílem spojit zábavu s praktickou osvětovou činností.

Výstupy:
- zajištění osvěty a odpadového hospodářství na festivalech Million Marihuana March (Praha),  Open Air Festival 
(Panenský Týnec) 
- cca 800 účastníků 

1.5. Ekonákup.cz
E-shop EKONÁKUP.CZ  se rozvíjí v součinnosti s osvětovou činností EKODOMOVA. Prostředky získané prodejem dává
Ekodomov na osvětu v oblasti třídění bioodpadů a kompostování v rámci kampaně Kompostuj.cz. Naší snahou je umožnit
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široké  veřejnosti,  aby  mohla  v  praxi  uplatnit  hlavní  myšlenky  naší  osvětové  činnosti,  především třídění  zahradních
a kuchyňských organických zbytků a kompostování. V našem internetovém obchodě proto neustále rozšiřujeme nabídku
pomůcek pro sběr organických zbytků a pro kompostování. Významným artiklem jsou kompostovatelné sáčky a tašky,
nádoby na bioodpad a především kompostéry všeho druhu - domácí vermikompostéry, zahradní plastové nebo dřevěné
kompostéry, otočné kompostéry, komunitní kompostéry, automatická zařízení jak pro domácí využití, tak pro provozovny
s větším objemem vyprodukovaných organických zbytků, ale také například kompostéry psích exkrementů. Nabízíme
také  českou  ekodrogerii,  výukové  pomůcky  pro  děti,  knížky  a  osvětové  materiály  pro  environmentální  výchovu  ve
školách. Hledáme české výrobce, jejichž produkty zařazujeme do naší nabídky. 

Výstupy:

- otevřeli jsme malou kamennou prodejnu V Podbabě, kde je možný osobní odběr objednaného zboží a přímý nákup
některých výrobků. Našim zákazníkům poskytujeme také odborné poradenství.
- Podařilo se nám navázat spolupráci s několika českými výrobci - paní Brožovou, která ručně vyrábí krásné keramické
nádoby  na  bioodpad  pálené  dřevem,  dále  s  chráněnou  dílnou  Eliáš,  která  nám  rovněž  dodává  krásné  keramické
malované nádoby na bioodpad. Ke konci  roku jsme kontaktovali  výrobce dřevěných domácích vermikompostérů,  na
jejichž výrobu se používá dřevo z Beskyd. Jsou výbornou alternativou k těm plastovým, které dovážíme ze zahraničí. 

- Výrobky, které nabízíme, jsme prezentovali v rámci osvětové činnosti EKODOMOVA - účastnili jsme se veletrhu FOR
WASTE, Biodožínek v Nenančovicích, Andělského vánočního trhu.

1.6. Dětský klub Šárynka
V září 2012 začal čtvrtý školní rok Dětského klubu Šárynka, který je jedním z nejdéle fungujících lesních mateřských škol
v ČR. Školní  rok 2011/12 byl  ve znamení  konsolidace: v  DKŠ pracoval  stabilní  tým sehraných učitelek, do dalšího
školního roku pokračovalo více než 2/3. Dalo by se říci, že pionýrská léta má tento projekt za sebou a úsilí směřuje
k prohlubování a zkvalitňování jeho koncepce. Dokladem toho bylo, že DKŠ se zůčastnila projektu tvorby informačnícho
materiálu "Zakládáme lesní MŠ", podpořeného MŠMT, jako jedna ze 6ti zkušených lesních MŠ. Úspěch zaznamenaly také
letní příměstké tábory "Loutky v přírodě" - namísto původně plánovaných 3 turnusů byly pro zájem veřejnosti otevřeny
4. Podařil se také druhý ročník Svatojánského jarmarku, který byl velkou příležitostí prezentovat nejen činnost DKŠ, ale
také celé organizace. Na Svatojánském jarmarku proběhly neokázalé oslavy 8 narozenin Ekodomova.

Výstupy: 
- zrealizovány 4 turnusy letních příměstských táborů, kterých se zůčastnilo 55 dětí
- ve školním roce 2011/12 byly realizovány odpolední zájmové kroužky v počtu 5 týdně, od září 2012 6 kroužků týdně 
(jeden den probíhaly dva paralaleně) 

Reference: 

Chceme Vám poděkovat za to, že dáváte dětem tolik lásky, citu, pochopení a moudrosti....A nebesům za to, se nám 
dostalo takového štěstí, že právě Vy provázíte našeho syna důležitou částí jeho života."

Děkuji za milé ohlédnutí za táborem. Z mé strany je jen spokojenost!

1.7. Ekocentrum Šárynka
- Ekocentrum Šárynka bylo v roce organizačně i finančně sloučeno s Dětským klubem Šárynka, jehož aktivity defacto 
převážily. Původní idea: Ekocentrum se širokým spektrem aktivit, jednou z nichž měla být lesní MŠ, se nenaplnila. 
- posledním projektem, který byl realizován pod hlavičkou ECŠ, byla Záchrana Starého sadu

1.8. Záchrana Starého sadu
V červnu 2011 získal  Ekodomov prostředky na realizaci  projektu Záchrana starého sadu od MHMP, na podzim byla
provedena pomologická a dendrologická analýza ing. Stanislavem Bočkem. Vlastní realizace projektu započala až na jaře
r. 2012. Uskutečnilo se pět odborných seminářů, které obsahovaly jak teoretickou tak praktickou část a také jedna
odborná exkurze do sadů Břevnosvkého kláštera.  Byl  vypracován projekt permakulturního designu zahrady. V rámci
obnovy  sadu  byly  pokáceny staré  mrtvé stromy a  vysazeny  nové  -  staré  krajové odrůdy.  Projekt  je  do  podrobna
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zpracován v Závěrečné zprávě, kteráý je ke stažení na http://www.ekodomov.cz/detsky-klub-sarynka/prirodni-zahrada-
sarynka/projekt-zachrana-stareho-sadu-v-sarynce/.

Výstupy:
- 5 odborných workskopů v celkové délce trvání 30 hodin Zúčastnilo se jich 39 osob. Uskutečnila se také jedna exkurze
do sadů Břevnosvkého kláštera, které se účastnilo 11 osob. Bylo vysazeno 7 nových jabloní, 2 hrušně a 3 další stromy
(slivoň, třešeň, jeřáb). Všechno staré odrůdy.

1.9. Projekt Putování prostorem a časem
Na konci ledna 2012 bylo realizováno třetí vzájemné setkání 16 ti zapojených škol. Konalo se 27. ledna 2012 v Kutné
Hoře v Tylově divadle. Třetí setkání bylo především slavnostní. Školy zde vzájemně prezentovaly výsledky své práce
formou aktivit,  které  probíhaly  na podiu i   formou aktivit  ve  vestibulu a  v ostatních  prostorách divadla.  Aktivit  se
zúčastnili žáci ze zapojených škol , veřejnost i přátelské organizace, které nám  v průběhu projektu pomáhaly ( muzea,
archivy, MAS ). Součásti třetího setkání byla i vernisáž výstavy a křest publikace.

Výstupy: 

- Elearningový kurs pro žáky ZŠ a nižších gymnázií www.putovaniprostoremacasem.cz
- Publikace Putování prostorem a časem  
- Metodická příručka pro pedagogy
- Interaktivní DVD
- Výstava Putování prostorem a časem

1.10. Tvořivé učení
- Podpořeno z grantového programu "Dobročinný fond Philip Morris ČR – regionální program"
- Semináře byly určené pro pedagogické pracovníky, kteří mají ve svých třídách děti se speciálními potřebami  a  rozvíjejí
u žáků především manuální zručnost a návyky k pracovním činnostem
- Díky zakoupeným pomůckám a materiálům mohou školy i po ukončení projektu pokračovat v rozvíjení výuky manuální
zručnosti žáků, protože zakoupené pomůcky, metodiky i nástroje je možné využít nadále a i pro jiné techniky Ekodomov,
o.s.  bude pedagogům i  po skončení  projektu nabízet  vzdělávání  v rámci  akreditovaných seminářů a poskytovat tak
nadále pedagogům odbornou podporu. 
- V rámci seminářů získali účastníci metodické i praktické náměty na využití technik a materiálů, které jsou zdánlivě
nevyužitelné, cenově dostupné a mohou si je přinést děti z domova. Současně obdrželi balíček pracovních pomůcek,
materiálů  a  technického  vybavení  pro  jednu  třídu,  který  jim  pomohl  realizovat  výuku  s žáky  v jejich  školách  při
pracovních činnostech, ve výtvarné výchově či ve výtvarných dílnách. 

Výstupy. 

- Do projektu se zapojilo 19 pedagogů z 11 vzdělávacích institucí z Kutnohorska, které pracují s žáky a klienty se 
speciálními potřebami. V projektu pracovalo přibližně 143 dětí a seniorů se speciálními potřebami.

- Zrealizovány 3 projektové semináře :Ekoproměny – plasty, Ekoproměny – jarní papírování, Ekoproměny – přírodní 
materiály 
- Výstava rukodělných výrobků vytvořených dětmi se speciálními potřebami 

Reference:

„Pedagogové si díky tomuto projektu mohli se svými žáky vyzkoušet tvorbu mozaiky z vaječných skořápek, z obalů od 
čajových sáčků vykouzlili vánoční ozdoby, plastové lahve proměnili v květiny i vitráže a korkové zátky jim posloužily k 
výrobě loutek či lodiček,“ jmenuje jen některé z mnoha výrobků, které jsou na výstavě k vidění, Jitka Rosická, lektorka a 
koordinátorka projektu. 

1.11. Bylinkové hrátky
7 – 12 2012, podpořili MÚ Kutná Hora a o.s. KH NET
V průběhu projektu Ekodomov ve spolupráci s pracovníky NZM připravil  výstavu. Prostor byl rozčleněn do dvou částí na
výstavní a edukativní. Ve výukové části byly připevněny 2 magnetické tabule, kde děti plnily aktivity ( skládaly puzzle,
doplňovaly rébusy, vypisovaly údaje…), dále byly připevněny hmatové krabice, otočná tabule s bylinkovým pexesem
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atd… Ve výstavní části byla vytvořena venkovská světnice. Na 10 panelech se tu návštěvník seznámil s bylinami, které
jsou tu byly i zavěšeny. Do vitrín byly nainstalovány i předměty historické z depozitářů muzea – (především lékárenské),
které přiblížily , jak se kdysi např. vyráběly masti a tablety.

Bylo realizováno 20 výukových programů a s každou skupinu dětí se programu účastnily i 2 – 4 p. učitelky. Aktivně se
i ony zapojovaly do aktivit.  Všechny školy ocenily hravou formu výukových programů a také výuku přímo v  terénu.
Převažoval zájem MŠ a tříd z 1. stupně ZŠ. Výstavou Bylinkových hrátek prošlo v průběhu měsíců září – listopad cca 327
návštěvníků. Interaktivní expozici vyzkoušeli i koordinátoři EVVO z projektu OPVK „Krajina – regionální učebnice TUR“
i koordinátoři EVVO z projektu Vily Doris ze Šumperka. Nejvíce se líbily hmatové a čichové úkoly, kdy děti poznávají
bylinky svými smysly. Pro II. stupeň ZŠ byl vytvořen program těžší, v návaznosti na probírané učivo přírodopisu. 

1.12. Krajina – regionální učebnice TUR
- Podpořeno z OPVK MŠMT
- V jednotlivých modulech se věnovali tématům Krajina  & zemědělství, Krajina & civilizace a Krajina & přírodní zdroje.
Lektory byli zkušení pedagogové z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy PhDr. Kateřina Jančaříková Ph.D. a PhDr. Jan
Šmíd Ph.D.  .  Každý modul  byl  složen ze semináře,  workshopu a exkurze,  která  vždy navazovala na náplň daného
modulu.  Garanty exkurzí  pak byli  PhDr. Pavel  Novák CSc.,  ředitel  zámku Kačina a Doc. RNDr.  Zdeněk Lipský, CSc.
Pedagogové se aktivně seznámili nejen s tím, jak je možné daná témata zpracovávat ve vlastních výukových hodinách,
ale také si sami odzkoušeli, jak je možné do výuky zapojit techniku jako jsou fotorámečky či tablety. Sami se také zapojili
do různých výukových aktivit, kterými je možné výuku dětem zpestřit, například si zkusili práci s časovou osu, terénní
program atd. Pedagogové poté k jednotlivým vzdělávacím modulům odevzdávali vypracované návrhy hodin, které byly
vždy napojeny na místní region, krajinu a ICT. Z těchto hodin vznikla elektronická učebnice, která má podobu „receptáře
nápadů“ a obsahuje všechny odevzdané hodiny a pracovní listy. Tak může učitel z jakékoli školy ze Středočeského kraje,
kam budou učebnice distribuovány, vzít pro něj zajímavou hodinu, pouze si ji upravit pro své okolí a použít. 
- Výukové náměty zde naleznou nejen učitelé zeměpisu či dějepisu, ale také fyziky či chemie i dalších předmětů.
-  Projekt,  který  umožnil  pedagogům,  aby  se  seznámili  s  novými  možnostmi  výuky  těchto  témat  v  rámci  školního
vzdělávání, byl realizovaný v rámci OP VK  a byl financován ze zdrojů Strukturálních fondů. Naše poděkování patří všem
učitelům, kteří se s námi do projektu zapojili, a také firmám, kde byly realizovány jednotlivé exkurze. My doufáme, že
tato učebnice bude cenným přínosem jak pro učitele, kteří se těmto tématům věnují ve svých hodinách.

Výstupy: 

Vzdělávací modul Krajina a zemědělství
- Modulu se ze zúčastnilo 18 pedagogů (2 muži a 16 žen), z toho modul úspěšně dokončilo 17 pedagogů (2 muži a 15 
žen).
- vzdělávací modul je i nadále v nabídce DVPP Ekodomova

Vzdělávací modul Krajina a přírodní zdroje
- Modulu se ze zúčastnilo  16 pedagogů ( 4 muži a 12 žen) z toho modul úspěšně dokončilo 16 pedagogů ( 4 muži a 12 
žen).
-Vzdělávací modul je i nadále v nabídce DVPP Ekodomova

Vzdělávací modul Krajina a civilizace
- Modulu se ze zúčastnilo  33 pedagogů ( 4 muži a 29 žen) z toho modul úspěšně dokončilo 16 pedagogů ( 2 muži a 14 
žen).
- Vzdělávací modul je i nadále v nabídce DVPP Ekodomova

Elektronická regionální učebnice
- Je členěna do 3 částí : Krajina a zemědělství, Krajina a přírodní zdroje a krajina a civilizace. Učebnice shrnuje všechny 
práce zapojených pedagogů ze Středočeského kraje, včetně pracovních listů a prezentací z projektu.
- Učebnice bude rozeslána na všechny ZŠ a víceletá gymnázia

1.13. Výukové programy a semináře DVPP v Kutné Hoře

10 programů pro MŠ 232 dětí
28 programů pro ZŠ 597 dětí
Finančně podpořili : MÚ KH, MAS Lípa pro venkov Zbraslavice,

Realizováno 14 seminářů, zúčastnilo se 168 pedagogů
Finančně podpořili : MÚ KH, MAS Lípa pro venkov Zbraslavice, OPVK – MŠMT
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1.14. Kompostuj.cz

informační portál o kompostování, který díky společné práci partnerů a externích spolupracovníků poskytuje komplexní
přehled o problematice předcházení vzniku bioodpadů a kompostování. Kromě návodů a praktických rad se zaměřuje
také na důvody proč je vhodné pečovat o půdu a kompostovat.

MISS KOMPOST 2012
Do tradiční souteže kompostů se v roce 2012 postoupilo jen 5 kompostů a vítěz nebyl jen jeden. Vítězi byli hned čtyři. Na
prvním  místě  Iveta  Javůrková  se  svým  úžasným  tříkomorovým  miláčkem,  na  druhém  místě  se  umístila  Yuliya
Chasovskikh s vermikompostérem Antonie,  na třetím místě pak David Svoboda s mohutným kompostérem z trámů
a pražců  a  nakonec  na  čtvrtém  místě  Johan  Pluto  s  malovaným  dřevěným  krasavcem.  Všichni  soutěžící  získali
kompostovatelné  sáčky  a  koše  na  organické  zbytky  od  firmy HBABio,  dále  od  internetového  obchodu
Ekodomova Ekonákup.cz dárkové balíčky s ekodrogerií, omalovánky a knížky. 

Kompostovací poradna
V internetové kompostovací poradně jsme v průběhu roku 2012 odpověděli 52 dotazů
Většina dotazů byla zaměřena na řešen problémů při domácím a komunitním kompostování.

Benchmarking obcí
V průběhu roku 2012 byl připraven projekt benchmarking obcí, ve kterém se porovnávají srovnatelné obce, které jsou
podobné svou velikostí, počtem obyvatel a strukturou zástavby. Porovnáním nákladů na odpadové hospodářství, způsobu
jakým se s  odpadem nakládá včetně využívaného typu platby za  odpady a  způsobu komunikace s  občany,  získají
zapojené obce informace, kde a jak jiné obce dosahují lepších výsledků. Porovnáváním výsledků a nástrojů, jakými toho
bylo dosaženo, přináší  obcím inspiraci a podněty k vlastnímu rozvoji. Do projektu se zapojilo v průběhu roku 2012
50 obcí.

2. Publikační činnost
1. T.Hodek, V.Šeda, A.Šůstková, Co vzniká z vytříděného odpadu – omalovánky o neobyčejných proměnách obyčejných 
věcí – zakázka pro SOLK – sdružení obcí libereckého kraje, 
2 .Kolektiv autorů,  Putování prostorem a časem - výstup ze stejnojmenného projektu pro školy 
3. Kolektiv autorů, Interaktivní DVD a metodická příručka k publikaci Putování  prostorem a časem
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3. Zpráva o financování sdružení

Financování sdružení probíhalo:
z vlastních zdrojů ve výši  4 117 055,15
z příspěvků a darů, především na klubovou činnost dětského klubu Šárynka 2 572 733,43
příspěvků z veřejných zdrojů (EU, Státní rozpočet, příspěvky krajů) ve výši  1 627 168,96

 

         3.1.    Rozvaha

ROZVAHA EKODOMOV občanské sdružení
číslo účtu Počáteční Koncový

Aktiva stav stav

022028 DDHIM od  3.000  Kč 976179,68 991729,68

022100 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 264944,40 264944,40

02x 1241124,08 1256674,08

082028 Oprávky DDHIM od 3000 Kč -976179,68 -991729,68

082100 Oprávky  k samost. movitým věcem a soubor movitých věcí -73613,00 -105276,00

08x -1049792,68 -1097005,68

0xx 191331,40 159668,40

131000 Pořizované zboží 0,00 0,00

132100 Zboží na skladě a v prodejnách 210248,02 200699,08

13x 210248,02 200699,08

1xx 210248,02 200699,08

211100 Pokladna 9570,99 4774,00

211200 Pokladna EUR -24,54 0,00

211400 Pokladna Ekonákup 0,00 8227,50

21x 9546,45 13001,50

221100 Účet 1746131001/2400 hlavní účet  235556,93 3782,20

221200 Účet 1746131036/2400 SFŽP  88981,39 0,00

221300 Účet 1746131044/2400 PC hra  1636,42 0,00

221400 Účet 1746131079/2400 33669,40 1,98

221410 Účet 2300296631/2010 (FIO - Kutná Hora) 0,00 2342,33

221420 Účet 2400289498/2010(FIO-Grant) 0,00 104,38

221500 Účet 174631060/2400 3715,66 0,00

221600 Účet 1746131001/5500 EUR 3,35 0,00

221700 Účet 2600205578/2010 (FIO - eshop) 0,00 130965,20

221800 Účet 2300289503/2010 (FIO - DKŠ) 0,00 163741,68

221900 Účet 2100296629 /2010 (FIO - hlavní Ekodomov) 0,00 386722,73

221910 Účet 2000279231/2010 (FIO - sbírkový DMS) 0,00 378,16

22x 363563,15 688038,66

261100 Peníze na cestě 0,00 -2000,00

26x 0,00 -2000,00

2xx 373109,60 699040,16

311100 Odběratelé 140844,49 342902,31

314100 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 65777,20 61426,20

315100 Ostatní pohledávky -53990,00 300,00

315200 PayPal 244,00 244,00

315999 Ostatní pohledávky – přeplatky 10052,19 12721,19
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31x 162927,88 417593,70

335100 Pohledávky za zaměstnanci 8695,50 14595,50

33x 8695,50 14595,50

378100 Jiné pohledávky - dary 73629,00 112615,50

378300 Jiné pohledávky -1358,00 0,00

37x 72271,00 112615,50

381100 Náklady příštích období 5288,00 6531,00

385100 Příjmy příštích období 652454,12 1217851,72

38x 657742,12 1224382,72

395100 Vnitřní zúčtování 0,00 0,00

395999 vnitřní zúčtováná výroba 0,00 0,00

39x 0,00 0,00

3xx 901636,50 1769187,42

1676325,52 2828595,06

Pasiva
249100 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 134000,00 134000,00

24x 134000,00 134000,00

2xx 134000,00 134000,00

321100 Dodavatelé 510422,34 831193,46

324044 přijaté zálohy kurzy 6120,00 0,00

324100 Přijaté zálohy 2590,00 374985,00

324180 přijaté zálohy a kauce Šárynka 166710,00 186980,00

325100 Ostatní závazky 189500,00 16057,16

325999 Ostatní závazky – přeplatky 41297,60 34359,60

32x 916639,94 1443575,22

331100 Zaměstnanci 214360,42 -29415,58

331200 Zaměstnanci - DPP 4350,00 4350,00

333100 Ostatní závazky vůčii zaměstnancům 0,00 22000,00

336100 Zúčtování s institucemi sociál. Zabezpečení 46308,00 52343,00

336200 Zúčtování zdravotního pojištění VZP 9818,50 20418,50

336210 Zúčtování zdrav. Pojištění OZP 8022,50 3394,50

336220 zúčtování ZP MV -117,00 -2766,00

336230 zúčtování zdrav.poj. ČPZP -1925,00 -3681,00

33x 280817,42 66643,42

342100 Záloha na daň -14608,00 -7278,00

342200 Srážková daň 2244,00 1665,00

343105 Daň z přidané hodnoty - 14% vstup 0,00 0,00

343119 Daň z přidané hodnoty - 20% vstup 0,00 0,00

343205 Daň z přidané hodnoty - 14% výstup 0,00 0,00

343219 Daň z přidané hodnoty - 20% výstup 0,00 0,00

343300 Daň z přidané hodnoty - zú?tování z FÚ 27070,00 193244,00

345100 Ostatní daně a poplatky 0,00 0,00

346170 Nároky na dotace -projekt Putování 0,00 0,00

346180 Nároky na dotace OPVK Krajina 0,00 0,00

346400 Nároky na dotace NROS 0,00 0,00

346700 Státní fond životního prost?edí 0,00 0,00
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346900 Dotace ostatní 0,00 0,00

34x 14706,00 187631,00

379100 Jiné závazky 198270,00 107533,67

379150 půjčka hotovosti pokl Š  Hodek 66086,00 66086,00

379200 Ostatní závazky – půjčky 0,00 230000,00

379331 Ostatní závazky - mzdy 0,00 272381,00

379900 ostatní závazky 0,00 14155,00

37x 264356,00 690155,67

383100 Výdaje příštích období 0,00 4870,00

384100 Výnosy příštích období 444739,30 81317,92

389100 Dohadné účty pasivní 0,00 45000,00

38x 444739,30 131187,92

3xx 1921258,66 2519193,23

901100 Vlastní jm?ní 5000,00 5000,00

90x 5000,00 5000,00

931000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 31022,72 0,00

932100 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -414955,86 -383933,14

93x -383933,14 -383933,14

9xx -378933,14 -378933,14

1676325,52 2274260,09

554334,97

       3.2.   Výsledovka

Výsledovka EKODOMOV občanské sdružení

číslo účtu Koncový stav

Náklady

501010 kancelářské potřeby 69 373,36

501020 publikace, tiskoviny 5 127,30

501030 hygienické a čistící potřeby 2 213,75

501040 potraviny, nápoje 205,00

501050 stavební materiál a potřeby 142 770,35

501060 výukový materiál 78 089,75

501070 PHM, automateriál 63 229,94

501090 ostatní materiál 153 460,15

501200 Drobný hmotný inv. majetek 191 133,45

502100 Spotřeba energie, plynu 97 650,00

504000 nákup zboží 11 687,47

504100 Nákup zboží 919 420,29

504999 vlastní výrobky 212 412,02

50x Spotřebované nákupy 1 946 772,83

511100 Opravy a udržování 39 319,14

512010 Cestovné - tuzemské služební cesty 36 023,17

512030 Cestovné - ostatní náklady 2 094,40

512200 Cestovné - zahrani?ní služební cesty 4 953,00

513100 Náklady na reprezentaci 21 567,46

518010 poštovné 29 626,29
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518020 telefon, fax, internet 93 509,58

518030 nájmy prostor 218 773,34

518035 služby spojené s nájmem 7 840,00

518040 poradenství,expertní sl, lektorské sl. 189 689,00

518050 účetní a ekonomické služby 162 047,51

518060 seminá?e a školení 5 549,98

518070 grafické práce, tisky,kopírování 791 909,90

518080 Propagace, inzerce, reklama 1 000,00

518085 přepravní služby 286 484,31

518087 nájem webu a I.T.sevis 1 539,92

518090 ostatní služby 1 027 534,56

51x Služby 2 919 461,56

521100 Mzdové náklady - HPP 1 424 367,00

521150 náhrada nemocenská 7 748,00

521200 Mzdové náklady - DPP 824 587,00

524100 Zákonné sociální pojištění 357 153,00

524200 Zákonné zdravotní pojištění VZP 84 094,00

524210 Zákonné zdravotní pojištění OZP 29 226,00

524220 Zákonné zdravotní pojištění  ZP MV 1 868,00

524300 Zákonné zdravotní pojištění  ČPZP 13 251,00

52x Osobní náklady 2 742 294,00

538100 Ostatní dan? a poplatky 39 999,00

53x Daně a poplatky 39 999,00

549100 Jiné ostatní náklady 19 637,53

549200 Zákonné pojištění za zaměstnance - Kooperativa 6 025,00

549300 Pojištění - ostatní 31 619,00

549400 Haléřové vyrovnání 42,88

549500 Bankovní poplatky 13 085,68

549910 Penále 9 497,00

54x Ostatní náklady 79 907,09

551100 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 31 663,00

55x Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 31 663,00

582100 Poskytnuté členské příspěvky 3 000,00

58x Poskytnuté příspěvky 3 000,00

Náklady celkem 7 763 097,48

Výnosy

601999 Tržby za vlastní výrobky 212 412,02

602000 Tržby ze služeb 524 932,92

602101 Tržby za služby - poštovné, balné 31 000,81

602200 Tržby z prodeje služeb - reklama 71 832,90

602300 Tržby z prodeje služeb - výukové programy 575 633,66

602400 Tržby z prodeje služeb - infostan 138 971,64

602600 Tržby z prodeje služeb - exkurze 817 333,24

602900 Tržby z prodeje služeb – semináře,kurzy 47 036,51

604100 Tržby za prodané zboží 1 697 901,45

60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 4 117 055,15

644100 Úroky 81,89

645100 Kursové zisky 24,54

649000 Jiné ostatní výnosy - zaokrouhlení ,51

649999 Jiné ostatní výnosy – přeplatky 367,97

64x Ostatní výnosy 474,91
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682100 Přijaté příspěvky  na činnost, dary 2 572 733,43

68x Přijaté příspěvky 2 572 733,43

691100 Provozní dotace - státní rozpočet 1 597 168,96

691200 Provozní dotace – veřejné zdroje 10 000,00

691300 Provozní dotace - ostatní tuzemské 20 000,00

69x Provozní dotace 1 627 168,96

Výnosy celkem 8 317 432,45

554 334,97
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