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Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016 

a roční závěrka za rok 2016 
 

 

 

Vzděláváme společnost pro zdraví krajiny, lidí a přírody, podporujeme svobodné, odpovědné a udržitelné užívání 
přírodních zdrojů, péči o půdu a recyklaci.  

Vracíme, co si bereme - Víme jak, Víme proč. 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  Tomáš Hodek 

Datum:  28. 6. 2017 

 

 

 

 

 



Úvod 

Rozvíjíme svobodné, odpovědné a udržitelné užívání přírodních zdrojů, péči o půdu a recyklaci. 
Vracíme, co si bereme - víme jak, víme proč. 

Ekodomov poskytuje od roku 2004 služby na celém území ČR. Naším posláním je vzdělávání 
a výchova k odpovědnému zacházení s půdou a s vodními zdroji, k uvážlivému užívání energie 
a surovin. V Dětském klubu Šárynka a v ekologických kroužcích Malý průzkumník přírody 
zprostředkováváme dětem dlouhodobý, pravidelný kontakt s přírodou a rozvíjíme tak jejich vztah a úctu 
k ní. Seznamujeme je přitom s přírodními cykly a se zákonitostí příčin a následků, s principy, které 
mohou uplatnit v každodenním životě. Realizujeme vzdělávací semináře, workshopy a výukové 
programy nejen o bioodpadech a kompostování. Poskytujeme poradenství a technickou podporu pro 
sběr a zpracování organických zbytků v domácnostech, ve firmách, ve školách i v obcích. 

 

Ekodomov, z. s. 

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. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Statutární orgán:   Tomáš Hodek, předseda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekodomov.cz/detsky-klub-sarynka/
http://www.ekodomov.cz/maly-pruzkumnik-prirody/
http://www.ekodomov.cz/ekovychova/vyukove-programy-evp/
http://www.ekodomov.cz/ekovychova/vyukove-programy-evp/
http://www.kompostuj.cz/monitor-pudy/


Projekty spolku Ekodomov v roce 2016 

 

Hlavní činnost: 
 
Dětský klub Šárynka (DKŠ):   
Projektová manažerka Mgr. Svetlana Sarkisjanová  
 

 
 

Na přelomu roku převzala vedení DKŠ Svetlana Sarkisjanová, jako záskok za mateřskou dovolenou Olgy 
Hynkové.  

Dětský klub funguje na principu lesních mateřských škol a v roce 2016 pracoval s celkem s 32 předškolními dětmi 
ve dvou skupinách, třídenní a dvoudenní. V létě byly realizovány příměstské tábory pro školní a předškolní děti. 
Pro zvýšení bezpečí jsme před vstupem do maringotky vybudovali verandu. Maringotku děti využívají ke spaní 
a prostor je tak čistší a lépe se udržuje. 

Rokem jsme prošli s tradičními slavnostmi, které se vážou k jednotlivým obdobím roku. Na jaře proběhl tradiční 
jarmark, na kterém se představily všechny projekty Ekodomova. Ve spolupráci s rodiči jsme vylepšili záhonky 
a provedli průběžnou údržbu zahrady. 

V letních měsících proběhly v Šárynce tři týdenní příměstské tábory připravované pro předškolní děti. 

Velmi děkujeme všem rodičům a přátelům za pomoc a spolupráci při zvelebování zahrady a zázemí Dětského 
klubu Šárynka. 

Více na http://www.sarynka.cz. 

 

 

 

  

http://www.sarynka.cz/


Malý průzkumník přírody:   
Projektová manažerka Ing. Eva Mašková 
 

 
 
Malý průzkumník přírody je přírodovědný kroužek pro první stupeň základních škol. 

Smyslem tohoto přírodovědného kroužku je především pobývat venku a prostřednictvím poznávání 
a prozkoumávání okolní přírody si prohloubit znalosti ve všech oblastech přírodních věd i naučit se správně 
chovat jeden k druhému. 

Náplň kroužku je velmi různorodá. Kromě běžných tematických lekcí se průzkumníci věnují i osvětové činnosti. 
Vytvářejí například plakáty o tom, jak se správně chovat ke zvířatům a k nalezeným mláďatům a informují tak 
ostatní děti a učitele o tomto tématu. Zapojují se do projektu Ukliďme Česko, při němž zbavují okolí školy 
odpadků a naučili se s odpadky správně nakládat. Protože se kroužek koná pravidelně každý týden, mohou 
průzkumníci provádět i dlouhodobější pozorování a pokusy, například pěstování rostlin. Občas na hodinu dorazí 
i hosté z řad odborníků — specialistů, kteří nadšeným průzkumníkům představí určitou skupinu živočichů 
i s praktickými ukázkami živých exemplářů. 

Celkový počet kroužků realizovaných v roce 2016:  728 

leden — červen: cca 380 kroužků, 150 dětí, 10 škol 

září — prosinec: 348 kroužků, 300 dětí, 22 škol  

Projekt byl spolufinancován z grantu Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Fondu pro NNO. Projekt ukončen 
31.3.2016.  
Více na http://www.malypruzkumnikprirody.cz 

http://www.malypruzkumnikprirody.cz/


Ekologické výukové programy a divadla:   
Projektová manažerka Mgr. Alena Rulfová.   

Mezi aktivity Ekodomova spadá i tvorba a realizace Ekologických Výukových Programů (EVP). Tyto programy 

jsou určeny především mateřským a základním školám a jejich cílem je rozvoj environmentálního myšlení 

účastníků a osvojení si pocitu spoluzodpovědnosti za současný stav životního prostředí. Programy jsou 

realizovány prožitkovou formou a snaží se využívat metod kooperativního učení, jako jsou diskuze, simulační hry 

či skupinové řešení projektu. 

 V roce 2016 proběhlo celkem 125 výukových programů v Praze a jejím okolí, kterých se zúčastnilo celkem 2480 

dětí (81 programů pro 1656 dětí bylo realizováno v mateřských školách, 44 programů pro 824 žáků základních 

škol).   

Dále proběhlo 49 divadelních představení pro 5161 diváků (16 představení pro 969 dětí z mateřských škol, 

19 představení pro 1482 žáků základních škol a 14 představení pro 2710 osob ze stran veřejnosti). Dále 

Ekodomov pořádal 4 osvětové akce pro veřejnost, kterých se zúčastnilo minimálně 155 osob. 

EVP  

Počet 
účastníků Účastníkohodiny 

Počet 
realizovaných 
programů 

MŠ 1656 1855,25 81 

ZŠ 824 1090,5 44 

Divadla MŠ 969   16 

Divadla ZŠ 1482   19 

Divadla Veřejnost 2710   14 

Akce pro veřejnost 155   4 

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

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


Exkurze do provozů na zpracování odpadů:  
Projektový manažer – Ing. Pavel Mćhal 
 

 
 

V rámci projektu "Zajištění a realizace exkurzí do provozů na zpracování a využití odpadů pro pražské ZŠ a SŠ 
ve školním roce 2015/2016" bylo celkově realizováno v období leden až červen 2016 celkem 268 exkurzí do 
různých recyklačních provozů. V následujícím školním roce do konce roku 2016 bylo realizováno 111 exkurzí do 
různých recyklačních provozů.   Jednalo se například o exkurze do provozů ZEVO Malešice (Závod na 
Energetické Využití Odpadů), různých čistíren odpadních vod, skládek komunálních odpadů, třídících linek či 
skláren. Za celý rok navštívilo jednotlivé exkurze 7348 žáků a studentů pražských ZŠ a SŠ. 

Ve školním roce 2015 - 2016 byly dále realizovány exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem 
(v konsorciu s Pro-Bio liga, Ekocentrum Koniklec a Kokoza) v celkovém počtu 5 exkurzí. V následujícím školním 
roce proběhly do konce roku 2016 dvě exkurze. Jednalo se o návštěvy do skleníků České zemědělské univerzity 
či Medové zahrady v Roztokách u Prahy. Exkurze celkem navštívilo 127 žáků pražských základních škol.  

Oba projekty byly finančně podpořeny Magistrátem hl. m. Prahy. 

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

 
 

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


Kompostuj.cz:     

Projektový manažer – Ing. Kateřina Koubová 

 

 
 

Projekt cílil na obce po celé České republice a jejich pracovníky, aby dokázali řešit zavádění třídění biomateriálu 

v obcích a snižovat náklady odpadového hospodářství. Projekt byl zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti 

v oblasti předcházení vzniku bioodpadů  domácím a komunitním kompostováním a  nabízel celou řadu služeb 

a aktivit, které se podle výběru obcí  realizovali na jejich území. 

Zrealizované akce v rámci projektu v roce 2016: 

Bylo zrealizováno 24 seminářů Třídím BIOmateriál, z toho 12 proběhlo v hl. m. Praze, dále 36 představení  Vivat 

Kompostela,  2 školení o separaci biomateriálu ve firmě (KPMG, MŠ Španělská), byly distrubuovány 

kompostovatelné sáčky do 18 měst a TV spoty do 6 měst. 

29. 11. 2016 se v Radlické kulturní sportovně uskutečnilo slavnostní vyhlášení  11.ročníku soutěže o nejlepší 

kompost Miss kompost 2016 s účastí 65 soutěžících, včetně 18 MŠ a ZŠ. Miss kompost proběhla i v rámci 

4 regionů. 

V roce 2016 se též realizoval projekt Kompostuj.cz - příklady dobré praxe, které MHMP podpořil částkou 

150 000 Kč. Cílem projektu bylo představení příkladů dobré praxe předcházení vzniku odpadů kompostováním 

formou krátkých videí. Natočeno bylo 9 videí s příklady z firmy, školy, bytového domu, včetně návodu, jak si 

vybrat kompostér a jak správně kompostovat. Do projektu bylo zapojeno 17 nových partnerů. 

 

Projekt byl podpořen  SFŽP 1 759 452 Kč a MHMP 150 000 Kč. 

Více na http://www.kompostuj.cz/. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.kompostuj.cz/


Vedlejší činnost: 
 
 
 
Ekonákup:    Hlavní manažer - Tomáš Hodek 

     Projektový manažer - Mirka Sedláčková 
 
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/


1 x příslušnému fin. orgánu

EKODOMOV z.s.
V Podbabě 2602/29
Praha 6
160 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2016

Účetní jednotka doru čí:

26664488

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve zkráceném rozsahu
ROZVAHA

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 7799

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.

3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 264 1 264A. II.

4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.

5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 165 -1 187A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 1 7602 984

7Zásoby celkem 242 295B. I.

8Pohledávky celkem 498 581B. II.

9Krátkodobý finanční majetek celkem 869 72B. III.

10Jiná aktiva celkem 1 375 812B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 1 8373 083

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 244369

13Jmění celkem 5 5A. I.

14Výsledek hospodaření celkem 364 239A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 1 5932 714

16Rezervy celkemB. I.

17Dlouhodobé závazky celkemB. II.

18Krátkodobé závazky celkem 2 602 1 349B. III.

19Jiná pasiva celkem 112 244B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 1 8373 083

z.s.

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

ekologická výchova a vzdělávání



IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doru čí:

26664488

EKODOMOV z.s.
V Podbabě 2602/29
Praha 6
160 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve zkráceném rozsahu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádku

TEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

3 6192 1 5102 109Spotřebované nákupy a nakupované službyA. I.

3Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II.

3 7794 3863 393Osobní nákladyA. III.

85 8Daně a poplatkyA. IV.

3306 30300Ostatní nákladyA. V.

227 22Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položekA. VI.

58 5Poskytnuté příspěvkyA. VII.

9Daň z příjmůA. VIII.

Náklady celkem 7 7635 829 1 93410Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

1 87412 1 874Provozní dotaceB. I.

5313 53Přijaté příspěvkyB. II.

5 50714 1 7343 773Tržby za vlastní výkony a za zbožíB. III.

20415 17187Ostatní výnosyB. IV.

16Tržby z prodeje majetkuB. V.

Výnosy celkem 7 6385 887 1 75117Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospoda ření před zdaněním -12558 -183C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř. 9)

Výsledek hospoda ření po zdan ění -12558 -183D. 19ř. 18 - ř. 9

z.s.

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 31.03.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

ekologická výchova a vzdělávání


