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http://www.nusl.cz/ntk/nusl-383393
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


 

 

 

 

Roční zpráva o hospodaření za rok 2014 

a roční závěrka za rok 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  Tomáš Hodek 

Datum:  28. 6. 2015 

 

 

 

 



Úvod 

Povinnost sestavovat zprávu o hospodaření a roční uzávěrku ukládají stanovy. Cílem zprávy 

o hospodaření je informovat jednotlivé členy spolku o skutečnostech, které v oblasti 

hospodaření v daném období nastaly a které jsou podstatné pro další činnost a rozhodování. 

Zpráva o hospodaření je součástí řídícího procesu účetní jednotky. 

 

Název účetní jednotky:   Ekodomov, z. s. 

Sídlo účetní jednotky:   V Podbabě 2602/29b, 

     160 00 Praha 6 - Dejvice 

IČ: 26664488 

Spolek je registrován u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/57 491/04-R. Dne 

1.1.2014 byla organizace zapsaná ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod 

spisovou značkou L 14737  

 

Orgány spolku: 

Statutární orgán:   Tomáš Hodek 

 

Rada spolku:    Tomáš Hodek 

     Ing. Dana Novotná 

     Kateřina Hodková 

 

Rozpočet za 1. pololetí roku 2014  sestavili Ing. Pavlína Syslová a  Mgr. Petr Dolenský. 

Rozpočet za 2. pololetí roku 2014 sestavili Markéta Fraitová a Tomáš Hodek. 

 

Rozvahový den účetní závěrky:  31.12.2014 

Datum sestavení účetní závěrky: 26.3.2015 

Zpracovatel účetní závěrky:  Prodimo s.r.o. (pí. Alena Šerá) 

 

Způsob účtování: 

Účetnictví a mzdovou agendu vede externí firma Prodimo s.r.o. 

Účetním obdobím je kalendářní rok, rozvahovým dnem 31. 12. 2014. 

Organizace účtuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou 504/2002 

Sb. a Českými účetními standardy č. 401 - č. 414. 

Pro přepočet cizí měny na tuzemskou měnu je používán denní kurz stanovený ČNB. 

Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s § 31 a 32 Zákona o účetnictví v příručním 

archivu účetní jednotky. 

Závazky a pohledávky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze nemáme.  



Rok 2014 Ekodomov zahájil pod vedením předsedy Mgr. Petra Dolenského, který byl zvolen 

na valné hromadě konané v prosinci 2013.  Na členské schůzi (valné hromadě) konané dne 

29. 6. 2014 byl Mgr. Petr Dolenský odvolán. 

Do rady spolku byli zvoleni  Tomáš Hodek 

    Ing. Dana Novotná 

    Kateřina Hodková 

Předsedou spolku byl zvolen Tomáš Hodek.    

 

V roce  2014 Ekodomov realizoval:  

 

Projekty v hlavní a vedlejší činnosti celkem: 

 

Celkové výnosy: 4 750 202,74 Kč 

Celkové náklady: 4 685 717,28 Kč 

Celkový VH:       64 485,46 Kč 

 

Hlavní činnost: 

 

Dětský klub Šárynka (DKŠ):  Projektová manažerka Mgr. Olga Hynková.  

 

V první polovině roku 2014 byla projektovou manažerkou Johana Passerin, která ukončila 

svůj pracovní poměr v Ekodomově dohodou a od 1. 11. 2014 Johanu Passerin nahradila Mgr. 

Olga Hynková, která vede lektorský tým čtyř průvodců, se kterými zajišťuje celodenní provoz 

DKŠ. Dětský klub funguje na principu lesních mateřských škol a v roce 2014 pracoval celkem 

s 32 předškolními dětmi ve dvou skupinách, třídenní a dvoudenní. V létě byly realizovány 

příměstské tábory pro školní a předškolní děti. Více na http://www.sarynka.cz. 

  

 

Ekologické výukové programy (EVP): Projektová manažerka Mgr. Alena Rulfová.  

 

V první polovině roku 2014 byl projektovým manažerem - Mgr. Petr Dolenský, který ukončil 

svůj pracovní poměr v Ekodomově dohodou k 15. 8. 2014. Od září 2014 byla role 

koordinátora pokrývána dobrovolnou spoluprací s Mgr. Alenou Rulfovou, se kterou byl 1. 12. 

2014 uzavřen pracovní poměr. V druhé polovině roku byl úspěšně otevřen nový výukový 

program „Pilné včely“. 

 

Více na http://www.ekodomov.cz/ekovychova/vyukove-programy-evp/. 

 

 

 

 

Malý průzkumník přírody:  Projektová manažerka Ing. Eva Mašková 

 

Projekt MPP Eva Mašková začala v Ekodomově připravovat jako dobrovolník a od října 2014 

společně s lektory EVP začala lektorovat první kroužky na vybraných školách v Praze.   

http://www.sarynka.cz/
http://www.ekodomov.cz/ekovychova/vyukove-programy-evp/


Kroužky jsou určené pro všechny malé průzkumníky a dobrodruhy, pro které je pobyt 

v přírodě zdrojem zábavy i nových poznatků. Se skupinkou dětí, které vyzvedávají ze školní 

družiny vyrážejí jednou týdně jeden až dva lektoři do okolí školy, aby společně s dětmi 

prozkoumali známá i méně známá místa a objevili a podívali se na ně očima botanika, 

biologa, entomologa či ornitologa.  

Více na http://www.malypruzkumnikprirody.cz 

 

 

Ekologická divadla:   Projektová manažerka Mgr. Alena Rulfová.   

 

V první polovině roku 2014 byl projektovým manažerem - Mgr. Petr Dolenský (viz EVP). Od 

září 2014 Ekodomov nově navázal spolupráci s divadelním spolkem Neklid, se kterým nyní 

úzce spolupracuje na při přípravě a realizaci ekologických divadel pro veřejnost a ve školách.  

Více na http://www.ekodomov.cz/ekovychova/vzdelavaci-divadla-a-aktivity/. 

  

    

 

Exkurze:     Projektová manažerka – Ing. Alena Přibáňová 

 

Ekodomov ve spolupráci s ekocentrem Koniklec realizoval v první polovině roku 2014 

zájezdy do zařízení na recyklaci a zpracování odpadu. Jednalo se o zakázku financovanou 

MHMP. Školy, pro které byl projekt určen, měly účast na exkurzích zdarma. Školy si vybíraly 

z bohaté nabídky v Praze a jejím okolí.  

Více na http://www.ekodomov.cz/ekovychova/exkurze-do-provozu-na-zpracovani-odpadu/.   

 

 

 

Kompostuj.cz:    Projektový manažer - Tomáš Hodek 

 

Realizace projektu byla v roce 2014 financovaná firmou HBABio, s.r.o. Jedná se zejména 

o aktualizaci údajů a přípravu soutěže Miss Kompost. Dále byla podpořena dobrovolnou prací 

pracovníků, kteří odpovídali na dotazy v kompostovací poradně a pracovníky zajišťujícími 

technickou správu serveru. Projekt byl rovněž podpořen vedlejší činností Ekodomova. 

Ekonákup věnoval poukázky na odběr zboží, které obdrželi výherci soutěže Miss Kompost.    

Více na http://www.kompostuj.cz/. 

 

 

V roce 2014 hlavní činnost Ekodomova podpořili: 
MČ Praha 12 na projekt Pilné včely na ZŠ a MŠ v Praze 12     40 000,-Kč 

MHMP účelovou neinvestiční dotací na realizaci EVVO v Praze   70 000,-Kč  

Dotace z Úřadu práce Ústeckého kraje       18 656,-Kč 

Dotace ze SFŽP na projekt Dětská zahrada Šárynka (očekávaná)   49 000,-Kč 

 

Individuální příspěvky na činnost        260 069,-Kč  

Vedlejší činnost: 

 

 

 

Ekonákup:    Hlavní manažer - Tomáš Hodek 

     Projektový manažer - Mirka Sedláčková 

http://www.ekodomov.cz/ekovychova/vzdelavaci-divadla-a-aktivity/
http://www.ekodomov.cz/ekovychova/exkurze-do-provozu-na-zpracovani-odpadu/
http://www.kompostuj.cz/


 

Ekodomov v rámci vedlejší činnosti provozuje internetový obchod 

Ekonákup.cz.(http://www.ekonakup.cz). Obchod se specializuje na pomůcky pro 

kompostování a na materiály pro ekologickou výchovu. Činnost obchodu pomáhá financovat 

režijní náklady Ekodomova a snižuje náklady na administrativu. V roce 2014 nenaplnil 

předpokládaný obrat a jeho hospodářský výsledek tak skončil ve ztrátě.  

 

     výnosy: 1 420 468,58 Kč  
     náklady: 1 555 261,93 Kč  
 
 
Vedlejší činnost v roce 2014 vykázala zisk ve výši 134 793,35 Kč. 
 

http://www.ekonakup.cz/


Roční závěrka  

A) Rozvaha 



 



 



B) Výkaz zisku a ztráty 



V Praze dne 28. 6 2015 


