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3.0 Česko
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Děkujeme za podporu zejména:

Dále všem individuálním dárcům a zákazníkům e-shopu, kteří nákupem 

zboží naši činnost podpořili.



Úvodní slovo

Cílem občanského sdružení Ekodomov je podporovat ži-
votní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě; 
zvýšit povědomí veřejnosti o problematice třídění a vyu-
žívání odpadů, zejména bioodpadů; prosazovat využívání 
obnovitelných zdrojů energie a surovin a prosazovat tech-
nologie a výrobní postupy, jež jsou v souladu s principy 
udržitelného rozvoje.

Naše činnost je vedena snahou nabídnout spoluobča-
nům alternativu k zaběhnutým  zvykům, které  se větši-
nou řídí ekonomickými hledisky. Objektivně informovaní 
lidé se mohou rozhodnout, zda je důležitější momentální 
ekonomický přínos nebo dlouhodobá udržitelnost přija-
telného prostředí a život v něm. 

Co jsme pro to v roce 2008 udělali?

dejte šanci bioodpadu!
Osvětová kampaň zaměřená na podporu domácího a komunit-

ního kompostování a odděleného sběru bioodpadů. Kampaň 

kombinuje standardní reklamní prostředky (v TV, na internetu,  

bilboardech apod.) a osvětové akce (pro veřejnost, pro školy). Z vel-

ké části se opírá o internetový portál www.biosance.cz. Cílem portálu 

je poskytnout ucelený přehled o možnostech nakládání s bioodpady 

jak v bytech, tak v rodinných domech. Městům a obcím nabízí infor-

mace, které mohou využít při osvětové činnosti, médiím nabízí široké 

portfolio materiálů využitelné pro práci svých redaktorů, firmám se 

snaží dát podnět, aby se problematikou bioodpadů začaly zabývat. 

Vybrané Výstupy V rOcE 2008:
•	 realizace	osvětové	kampaně	v	hl.	m.	Praze

•	 příprava	celorepublikové	osvětové	kampaně

•	 sjednání	mediálního	partnerství	ČT,	ČRo

•	 natočení	osvětových	TV	spotů	na	podporu	separace	

bioodpadů a kompostování 

Natáčení reklamního spotu pro kampaň „Dejte šanci bioodpadu!“

Kampaň byla podpořena Státním fondem životního prostředí, Minis-

terstvem	vnitra	ČR,	Magistrátem	hl.	m.	Prahy	a	Ústeckým	krajem.

vzdělávací program 
Minimalizace odpadů
Záměrem programu je poskytnout akreditované vzdělávání pra-

covníkům samospráv měst a obcí, nevládních neziskových orga-

nizací a dalších institucí v oboru odpadového hospodářství. 

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností 

nejenom z oblasti odpadového hospodářství a související legis-

lativy, ale i z oblasti managementu, marketingu a komunikace. 

Kombinuje přímou výuku za přítomnosti lektorů a lekce e-lear-

ningu, jejichž cílem je prohloubení znalostí a dovedností prezen-

tovaných na přednáškách. Nedílnou součástí vzdělávacího pro-

gramu je příprava konkrétního projektu pro zlepšení nakládání 

s odpady v jednotlivých obcích.

Vybrané Výstupy prOjEKtu V rOcE 2008:
•	 proškolení	více	než	50	osob

•	 zveřejnění	38	vybraných	projektů	na	www.ekodomov.cz

•	 vydání	sborníku	přednášek

„V současné době dokončuji projekt, který jsem započal 

v rámci absolvování vzdělávacího programu Minimalizace 

odpadů. Musím podotknout, že je moje absolvování vzdělá-

vacího programu velmi pozitivním přínosem pro společnost 

kde pracuji. Tímto Vám děkuji za získané informace a zna-

losti.“ (Karel Hájek, ředitel divize, CDV služby, s.r.o.)

Jan Tomaschoff

„Ráda	 bych	 Vám	 poděkovala	 za	 opravdu	 skvělý	 odborný	

i osobní zážitek při absolvování „Vzdělávacího programu 

– Minimalizace odpadů“. Při své dosavadní praxi v odpado-

vém hospodářství jsem se ještě nesetkala s takovým množ-

stvím vzdělaných lidí a skutečných odborníků. Získala jsem 

mnoho užitečných informací, které jistě využiji v další sebe-

realizaci.“ (V. Veselá, Dopravní podnik hl. města Prahy).

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a	státním	rozpočtem	ČR.



vzdělávací akce  
pro školy 
odpad z nebe nespad
Projekt spojuje vzdělávání o odpadech s konkrétními kroky ve-

doucími k šetrnějšímu nakládání s odpady ve školách. Je určen 

pro žáky ZŠ a nižších ročníků gymnázií. 

Pro účastníky byly připraveny semináře, výukové programy 

a praktické výukové materiály, díky nimž získali potřebné infor-

mace o odpadech a nakládání s nimi, a podle kterých si vytvo-

řili vlastní projekt řešící konkrétní problém související s odpady 

ve své škole. Ekodomov poskytoval školám v průběhu realizace 

projektu odbornou a metodickou pomoc v podobě konzultací 

a návštěv na školách a zajistil potřebné pomůcky.

Vybrané Výstupy V rOcE 2008:
•	 na	všech	10	pilotních	školách	byl	zaveden	fungující	systém	

sběru papíru, plastů a nápojových kartonů, některé školy 

přidaly i separaci bioodpadu, hliníku a vybitých baterií 

a mapovaly černé skládky v okolí školy

•	 závěrečné	setkání	pro	70	účastníků

•	 vydání	Příručky	dobré	praxe

Práce na projektu nám přinesla mnoho nových poznatků, 

užitečných zkušeností, navázání nových kontaktů a setkání 

s příjemnými lidmi. Děkujeme, že jsme měli možnost se pro-

jektu účastnit. (Ivana Stará, koordinátorka projektu na ZŠ 

Záboří n. L.)

ZŠ Záboří nad Labem – výroba ručního papíru

Zapojení žáků do projektu lze v souhrnu hodnotit velmi kladně; 

jedná se o přínosnou aktivitu, a to zejména z motivačního hle-

diska. Přístup žáků lze dokumentovat i na příkladu dojíždějících 

z okolních obcí, kteří ve dvou případech přenesli svou iniciativu 

i do místa svého bydliště. Podařilo se jim zapůsobit na předsta-

vitele místních zastupitelstev do té míry, že i zde byly pořízeny 

kontejnery na tříděný odpad. (Jaroslava Kumstýřová, koordiná-

torka projektu na ZŠ Petra Bezruče v Žatci)

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 

v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního me-

chanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Nástěnka v ZŠ Měcholupy 

ekologické výukové 
prograMy

Cílem programů je obohatit učivo škol o ekologický a environ-

mentální rozměr. Společným jmenovatelem programů je zřetel-

ný 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 vě-

kové kategorie žáků a jejich zkušeností. 

Vybrané Výstupy V rOcE 2008:
•	 vytvoření	4	nových	výukových	programů

•	 realizace	190	programů	pro	více	než	3	845	žáků	ZŠ	

ZŠ Záboří nad Labem – děti zkoumají, co patří do kompostu 

ZŠ Křesetice – děti navrhují možnosti úspor energie 

Programy byly podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tě-

lovýchovy	 ČR,	 Městem	 Kutná	 Hora,	 firmami	 MVE	 Plus,	 s.r.o.	

a Purum s.r.o.



exkurze do provozů 
na zpracování odpadů

Exkurze do provozů na zpracování odpadů vhodně doplňují 

aktivity v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. 

Jejich záměrem bylo zprostředkovat žákům pražských ZŠ po-

třebné informace o zpracování a následném znovuvyužití odpa-

dů a umožnit jim tyto procesy shlédnout v praxi. 

Vybrané Výstupy V rOcE 2008:
•	 5	000	dětí	zkoumalo,	co	se	děje	s	vytříděným	

papírem, plasty, sklem, bioodpady, jak funguje zařízení 

na energetické využití odpadů či skládka

„Chtěla bych Vám vyřídit velké díky od všech paní učitelek, 

které se průběžně účastnily exkurze ve sklárnách. Moc 

chválily i paní průvodkyně, které jsou prý skvělé. Děti byly 

tak nadšené, že nám to chodí vyprávět i na vedení. Už jsme 

absolvovali hodně exkurzí, ale takový ohlas jsme nikdy ne-

zažili.“ (Eva Smažíková, ZŠ Ohradní)

„Exkurze se líbila, děti z osmiček byly nadšené a my jsme 

rádi,  že viděly reálný provoz, neboť kromě poznatků k che-

mii, přírodopisu a environmentální výchově si odnesly něco 

i k volbě povolání. Pro většinu pražských dětí je  představa 

práce spojená pouze s kanceláří nebo službami.“ (Eva Hla-

váčková, ZŠ Hostýnská)

Čistírna odpadních vod

Exkurze byly podpořeny Magistrátem hl. města Prahy.

Miss kompost 
Soutěžní klání Miss kompost se snaží podchytit tvořivý potenciál 

jednotlivců související s procesem kompostování. Cílem soutěže 

je neformální výměna informací o kompostování a podpora myš-

lenky, že kompostování patří k modernímu životnímu stylu. Finále 

se	uskutečnilo	29.3.2008	na	Výstavišti	v	Holešovicích	v	rámci	

veletrhu Biostyl. Každý ze soutěžních kompostů měl svého „advo-

káta“, který ho obhajoval před porotou. Mezi obhájci byli zástupci 

vědeckého i uměleckého života. O vítězích rozhodla odborná po-

rota v níž zasedali zástupci Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva 

životního prostředí. Korunku Miss získal komunitní kompostér 

z Prahy – Řep, který do soutěže přihlásila Ivana Štětinová.

„Ze všeho nejradši mám zbytky z ovoce a zeleniny, které už lidé ne-
chtějí; čajové pytlíčky a kávový lógr i s filtrem. Také použitá podestýlka 

od býložravců, jako jsou křečci, 
morčata a králíci, mi dělá moc 
dobře. Nepohrdnu ani skořáp-
kami z vajec, ale musí být pěk-
ně rozdrcené, jinak mám potíže 
s trávením. Lahůdkou jsou pro 
mne zbytky květin a dostanu-li ob-
čas i trochu zeminy z květináčů, 
jsem na vrcholu blaha“ říká ústy 
Ivany Štětinové vítězný kompost 
Řepanka Španielová. 

Slavnostní vyhlášení 
vítěze Miss kompost 
bylo spojeno s mód-
ní přehlídkou Nulový 
odpad, na níž byly 
prezentovány mode-
ly ze soutěže mla-
dých módních tvůrců 
zaměřené na využí-
vání přírodních, od-
padových a recyklo-
vaných materiálů. 

Celou akci již tradič-
ně moderoval herec 
Jaroslav Dušek.

Miss kompost byla realizována ve spolupráci s Magistrátem hl. 

m. Prahy pod záštitou radního Petra Štepánka. Akci dále pod-

pořily firmy Bosch, HBABio, s.r.o. a Countrylife.

Mistr nulového 
odpadu a komunitní 
kompostování
Mistrem nulového odpadu se může stát každý, kdo chce po-

skytovat pomoc přímo v místě svého bydliště, u svých sousedů, 

známých a dalších spoluobčanů, které informuje o možnostech 

recyklace jednotlivých druhů odpadů s cílem zefektivnit jejich 

oddělený sběr. Mistr nulového odpadu je pro účely výkonu dob-

rovolnické služby proškolen a vykonává ji na základě písemné 

smlouvy uzavřené s Ekodomovem.



Vybrané Výstupy V rOcE 2008:
•	 uzavření	smlouvy	s	5	dobrovolníky

•	 separace	bioodpadů	na	gymnáziu	Na	Vítězné	pláni	v	Praze

•	 příprava	komunitního	kompostování	na	dalších	22	

místech	ČR

Separaci bioodpadů na gymnáziu Na Vítězné pláni v Praze inicioval je-
den z dobrovolníků o.s. Ekodomov. V rámci projektu byli proškoleni studenti 
i učitelský sbor, do každé třídy byly instalovány speciální koše na bioodpad 
a na zahradu 720 l kompostér, do kterého jsou bioodpady ukládány.

Školení Mistr nulového odpadu bylo podpořeno Ministerstvem 

vnitra	ČR.

akce pro veřejnost
infostan
Ekodomov	 i	 v	 roce	 2008	 realizoval	 osvětu	 veřejnosti	 pro-

střednictvím tzv. informačního stanu vybaveného pomůckami 

a materiály pro prezentaci problematiky separace bioodpadu 

a kompostování (informačními panely a letáky, ukázkami sběr-

ných prostředků  – kompostovatelné sáčky, pytle, různé druhy 

kompostérů	a	nádob	na	bioodpad,	štěpkovač	atd.).	Účastnil	se	

celkem	8	celodenních	akcí	včetně	veletrhu	Biostyl	v	Praze.

Infostan  
– Palackého  
náměstí Kutná 
Hora

výstava Miss koMpost 
a nulový odpad

V	roce	2008	se	rozjela	do	měst	a	obcí	výstava,	která	poutavou	

a zábavnou formou seznamuje návštěvníky s problematikou bi-

oodpadů a minimalizace odpadů. Na přípravě výstavy se podí-

leli naši spoluobčané, kteří odpovědně nakládají s bioodpadem, 

doma kompostují a přihlásili své komposty do klání Miss kompost. 

Výstava tak postihuje vše podstatné, co souvisí s odděleným sbě-

rem bioodpadů v domácnostech, domácím a komunitním kom-

postováním. Neméně důležité přispění je od modních návrhářů, 

kterým není lhostejné zbytečné hromadění odpadu a svými návr-

hy ukazují cestu k životnímu stylu zaměřeného na Nulový odpad. 

Výstava	byla	instalována	v	18	obcích	po	celé	ČR.

Výstava Miss kompost a Nulový odpad 

ekoporadenství
Ekodomov poskytuje bezplatné ekologické poradenství ob-

čanům, a to zejména ve své pobočce v Žatci. Zájemci mohou 

vznést dotazy z oblasti třídění a předcházení vzniku odpadů, 

úspory energie a vody, ozeleňování apod., případně získat letá-

ky s  danou problematikou. Poradnu je možné navštívit osobně, 

případně se zeptat telefonicky, písemně nebo e-mailem.

Vybrané Výstupy V rOcE 2008:
•	 186	osobních	konzultací

•	 236	telefonických	konzultací

•	 26	písemných	vyjádření

Den otevřených dveří malé vodní elektrárny u Libočan – exkurzi zajistila 
pro 211 zájemců žatecká pobočka Ekodomova. 



Rozvaha 2008
Číslo 
účtu

Název účtu
Počáteční

stav
Obraty za  

období MD
Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

AKTIVA
022 DDHIM	od	3.000	Kč 0 33552,65 0 33552,65 33552,65

082 Oprávky	DDHIM	od	3000	Kč 0 0 33552,65 -33552,65 -33552,65

132 Zboží na skladě a v prodejnách 153085,73 0 0 0 153085,73

211 Pokladna 51426,50 380409,60 438109,38 -57699,78 -6273,28

221 Účet	1746131001/5500	 901524,38 7793535,75 7901850,22 -108314,47 793209,91

261 Peníze na cestě 1288224,12 1288224,12 0 0

311 Odběratelé 49764,70 2693639,00 2665981,70 27657,30 77422,00

314 Poskytnuté prov. zálohy a zásoby 15178,00 12270,00 51541,90 -39271,90 -24093,90

315 Ostatní pohledávky – přeplatky 0 8735,00 8735,00 0 0

335 Pohledávky za zaměstnanci 1695,50 3000,00 3000,00 0 1695,50

346 Dotace a zúčt. se státním rozpočtem 989178,00 2847175,06 3380069,06 -532894,00 456284,00

381 Náklady příštích období 0 2400,00 0 2400,00 2400,00

385 Příjmy příštích období 106261,00 0 0 0 106261,00

395 Vnitřní zúčtování 0 740,00 740,00 0 0

Aktiva celkem 2268113,81 15063681,18 15771804,03 -708122,85 1559990,96

PASIVA
249 Ostatní krátkodobé fin. výpomoci 134000,00 0 0 0 134000,00

321 Dodavatelé 633465,30 3352646,16 3086706,40 -265939,76 367525,54

324 Přijaté zálohy 264240,00 214200,00 -50040,00 -264240,00 0

325 Ostatní závazky 2757,00 584710,26 632039,30 47329,04 50086,04

331 Zaměstnanci 131762,00 2143913,00 2169332,00 25419,00 157181,00

336 Zúčtování s instit. soc. zabezpečení 60286,00 735181,00 746395,00 11214,00 71500,00

342 Záloha na daň 13964,00 225024,00 222959,00 -2065,00 11899,00

343 DPH – vyúčtování 63960,00 424127,61 429744,01 5616,40 69576,40

345 Silniční daň 100,00 100,00 0 -100,00 0

346 Státní fond životního prostředí 0 120000,00 120000,00 0 0

384 Výnosy příštích období 989178,00 369708,00 -43646,00 -413354,00 575824,00

901 Vlastní jmění 5000,00 0 0 0 5000,00

931 Výsledek hospodaření -75095,95 0 0 0 -75095,95

932 Zisk, neuhr. ztráta minulých let 44497,46 0 0 0 44497,46

Pasiva celkem 2268113,81 8169610,03 7313489,71 -856120,32 1411993,49

Hospodářský zisk za období 147997,47

Hospodářský zisk celkem 147997,47

výsledovKa
Číslo 
účtu

Název účtu
Počáteční

stav
Obraty za

období MD
Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

Náklady celkem 0 5921807,65 20645,03 5901162,62 5901162,62

Výnosy celkem 0 3121,71 6052281,80 6049160,09 6049160,09

Hospodářský zisk za období 147997,47

Hospodářský zisk celkem 147997,47


