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1. Zpráva o činnosti sdružení
Posláním občanského sdružení EKODOMOV je podporovat životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě 
k přírodě;  zvýšit  povědomí  veřejnosti  o  problematice  třídění  a  využívání  odpadů,  zejména  bioodpadu; 
prosazovat upřednostňování  obnovitelných zdrojů energie  a surovin  a  prosazovat  technologie  a  výrobní 
postupy, jež jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje. Za tímto účelem sdružení v roce 2006 realizovalo 
vzdělávací a osvětové akce pro veřejnost, pedagogické pracovníky  a akce pro děti a mládež. Na podporu 
a rozvoj domácího kompostování a separovaného sběru bioodpadu byla v roce 2006 realizována osvětová 
kampaň „Bioodpad – živá hmota pro nový život“, která měla celonárodní charakter. Dále  byl zahájen projekt 
„Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“, na kterém se EKODOMOV podílí jako partner projektu. Tento projekt 
je zaměřen na rozvoj sítě ekologických a environmentálních center. Mezi další významné akce patřilo klání 
Miss kompost a módní přehlídka Nulový odpad, a zahájení prvního komunitního kompostování na sídlišti 
v Chrudimi. 

1.1 Projekty

1.1.1 Národní sít středisek ekologické výchovy

Národní síť středisek ekologické výchovy je společným programem Sdružení středisek ekologické výchovy 
Pavučina (SSEV Pavučina) a Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Sdružení EKODOMOV se zapojilo do 
dvou modulů: M1 – výukové programy, v rámci něhož realizovalo výukový program pro školy „Kde je kompost, 
tam to žije!“, a modulu M4 – vzdělávání a osvěta veřejnosti v oblasti EVVO, v rámci něhož bylo realizováno 
7 osvětových  akcí.  Jednalo  se  zejména o  infostan  sdružení  EKODOMOV,  který  je  vybaven  informačními 
panely a osvětovými materiály o nakládání s bioodpady a o domácím a komunitním kompostování. Jsou zde 
ukázky techniky pro sběr bioodpadu, domácí kompostování, dále hry a kvízy pro děti. Infostan je prezentován 
na  různých  místech  ČR  v  rámci  významných  ekologických  událostí,  např.  Den  Země,  festival  životního 
prostředí, biodožínky apod.

1.1.2 Bioodpad – živá hmota pro nový život

Je  název  osvětové  kampaně  na  podporu  domácího  a  komunitního 
kompostování  a  odděleného  sběru  bioodpadů.  Do  kampaně  bylo 
zapojeno  kolem  30 měst a obcí  z celé České republiky.  Kampaň byla 
realizována za  podpory Státního fondu životního prostředí,  záštitu  nad 
kampaní  převzal  ministr  životního prostředí  ČR.  Partnery projektu  byly 
Odpadové fórum, Jelínek Trading, Bosch, HBA Bio, s.r.o.  Kampaň byla 
zahájena na jaře roku 2005, v roce 2006 byla realizována její hlavní část. 

Výsledky projektu:

• www.ekodomov.cz   informační webové stránky k problematice bioodpadů a kompostování, které v 
průběhu projektu zaznamenaly 23 000 originálních návštěvníků. 
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• Spolupráce s regionálním tiskem. Pravidelně byly  tiskové zprávy, tématické články a zprávy o aktivitách 
v regionu zasílány 18  titulům. Bylo vytvořeno 12 komiksových příběhů Žížalky Žofky, které byly 
vytvořeny ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a byly poskytnuty všem městským částem.  

• Bylo vydáno 80 tiskových zpráv.

• Letáky a osvětové tiskoviny pro cca 60 000 domácností.

• Infostan, na kterém bylo v kontaktu s personálem stanu cca 3 000 osob.

• Kompostovací poradna na www.ekodomov.cz, kde bylo od 1.1.2005 do 31.10.2006 evidováno 51 
dotazů.

• Vytvoření výukového programu „Kde je kompost tam to žije!“ a jeho realizace na školách. Programem 
prošlo v průběhu projektu 3 956 žáků.

• Oslovení 1084 škol v ČR prostřednictvím projektu M.R.K.E.V. Do těchto škol byly distribuovány 
informace o problematice kompostování.

• 1. ročník celostátní soutěže „Miss kompost“ , kde soutěžilo 43 kompostů z celé ČR. Hlasování se 
zúčastnilo více než  3000 lidí. Součástí byla výtvarná soutěž pro děti, kam bylo přihlášeno 353 prací 
z celé ČR a byla doplněna  módní přehlídkou „Nulový odpad“ (více informací viz bod. 1.1.3).

• Výroba propagačních a osvětových materiálů: PC hra „Odpady útočí!“, kvízy „Znáš bioodpad?“, „Žofka to 
ví a co ty?“, letáky, plakáty o bioodpadu a kompostování.

  
1.1.3 Miss kompost, módní přehlídka Nulový odpad a Nejlepší dílo o kompostu
„Miss  kompost“  je  humornou  podobou  nejrůznějších  soutěží  miss  s  vážným  podtextem  a seriózním 
průběhem.  Cílem  soutěže  je  podpora  domácího  a  komunitního  kompostování  a  pozvednutí  povědomí 
občanů o využití bioodpadů. V roce 2006 se soutěžního klání s přesně danými pravidly zúčastnilo celkem 
43 kompostů. Vyhlášení výsledků proběhlo na galavečeru, který se konal 23. června 2006 ve Vrchlického 
divadle v Lounech. Jednotlivé komposty byly zastoupeny svými „advokáty“, kteří je obhajovali před porotou 
složenou ze zástupců  osobností  společenského a kulturního  života,  moderátorem galavečera byl  herec 
Jaroslav Dušek. 

Výsledky soutěže:

1. místo a titul Miss kompost získal kompost Aleny Ševčíkové z Václavovic u Frýdku Místku 
2. místo a titul I. Vicemiss získal kompost  ze ZŠ Provaznická z Ostravy Hrabůvky 
3. místo a titul II. Vicemiss získal kompost rodiny Rollerových z Albrechtic 

Výsledky soutěže a jednotlivé komposty jsou uveřejněny v galerii kompostů na: 
http://www.ekodomov.cz/index.php?id=galer_komp_06

Součástí galavečera byl první ročník módní přehlídky „Nulový odpad 2006“, kde se sešly jedinečné modely 
od mladých tvůrců, které byly zpracované z odpadových materiálů,  biodegradabilních plastů, ze starých, 
přešívaných oděvů a mnoha dalších materiálů. Přehlídku podpořila Helena Fejková částí své lněné kolekce, 
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kterou lze nalézt v jejím módním salónu v pasáži Lucerna v Praze. Předvedení této kolekce modelkami 
a modely z  agentury Czechoslovak Models  se stalo  opravdovým vrcholem večera a  byla tak  podtržena 
celková  filosofie,  že  ohleduplný  vztah  k  prostředí,  ve  kterém  žijeme,  lze  vyjádřit  mnoha  způsoby  -  od 
domácího kompostování, hudby, zpěvu, výtvarných děl, až po módní trendy v odívání.

V rámci „Miss kompost“ byla vyhlášena soutěž kresleného humoru na téma bioodpadu a kompostování.  V 
soutěži, kterou vyhlásilo sdružení EKODOMOV společně s Českou Unií Karikaturistů, zvítězil Oldřich Hejzlar 
na druhém místě se umístil  Břetislav Kovařík a na třetím místě se umístila  autorská dvojice Jiří  Novák 
a Jaroslav Skoupý. 

V rámci slavnostního večera v divadle v Lounech byly vyhlášeny také výsledky žákovské soutěže „Nejlepší 
dílo o kompostu“.  Nejlépe uspěl desetiletý Patrik Albrecht z prostějovského gymnázia se svým kachlem 
s tulipánem vyrůstajícím z kompostu. Druhé místo získala Eliška Nováková, rovněž z gymnázia Prostějov, za 
svoji malbu a třetí místo získalo dílo společné práce z MŠ Louny. 

Všechna díla se stala součástí putovní výstavy „Miss kompost“ a rovněž jsou k nahlédnutí na webových 
stránkách sdružení EKODOMOV.

1.1.4 Ústecký kraj – kraj přírody i člověka

Předmětem realizace je rozvoj sítě ekologických, environmentálních a poradenských center a jejich aktivit. 
EKODOMOV  v  rámci  projektu  zajišťuje  sociologický  průzkum,  kterým  se  zkoumá  postavení  a vnímání 
ekocenter v Ústeckém kraji,  dále realizuje školení  na podporu dobrovolnictví v odpadovém hospodářství 
„Mistr  nulového odpadu“,  zajišťuje výrobu letáků a dalších osvětových materiálů pro ekocentra,  realizuje 
„Informační systém ekocenter“ (ISE),  jehož cílem je poskytnout ekocentrům  jednoduchý a účinný nástroj 
využitelný pro komunikaci s veřejností, podnikateli a místní samosprávou.

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Projekt není doposud ukončen, 
probíhá od 1. března 2006 do 29. února 2008. 

Koordinaci,  administraci  a  finanční  řízení  projektu  zajišťuje  odbor  evropských projektů  Krajského  úřadu 
Ústeckého kraje, který je v gesci Ing. Petra Fialy, náměstka hejtmana Ústeckého kraje. Partnery projektu 
jsou: Český svaz ochránců přírody 4. ZO Tilia Krásná Lípa, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory 
SEVER  –  Brontosaurus  Krkonoše,  Podkrušnohorský  zoopark  Chomutov,  Fakulta  životního  prostředí 
Univerzity  Jana  Evangelisty  Purkyně  v Ústí  nad  Labem  a  Střední  škola  EDUCHEM,  a.s.,  se  sídlem 
v Meziboří.
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Výsledky projektu:

• Plakáty pro 10 ekocenter v Ústeckém kraji.

• Informační letáky o každém z ekocenter.

• Výroba a rozmístění 50 ks infostojanů.

• Založení 2 nových ekocenter – v Bílině ve spolupráci se společností TERA NATURA, o.p.s., a příprava 
a otevření Ekologického centra EKODOMOV v Žatci. 

• Proškolení cca 15 dobrovolníků pro výkon dobrovolnické služby „Mistr nulového odpadu“.

1.1.5 Mistr nulového odpadu 

Občanské  sdružení  EKODOMOV se  rozhodlo  vytvořit  program dobrovolnické  služby,  který  by  efektivně 
pomáhal  rozvíjet  podporu  domácímu  a  komunitnímu  kompostování  a  podporoval  separaci  odpadů 
v domácnosti. Tato služba byla nazvána „Mistr nulového odpadu“ (MNO). 
 
Mistři nulového odpadu mají možnost poskytnout pomoc přímo v místě svého bydliště u svých sousedů, 
známých a dalších spoluobčanů, kteří by rádi kompostovali, ale buď nevědí jak nebo se jim to nedaří. Další 
částí  jejich  činnosti  je  informovat  své  spoluobčany o  možnostech  recyklace  jednotlivých  druhů  odpadů 
a poradenství  v  této  oblasti  s  cílem  zefektivnit  oddělený  sběr  odpadů,  minimalizovat  černé  skládky 
a množství směsného komunálního odpadu. „Mistři nulového odpadu“ jsou pro účely výkonu dobrovolnické 
služby MNO proškoleni a získávají certifikát. Školení je 4 denní a sestává se z teoretické části (2 dny), která 
je zaměřena na jednotlivé odpadové komodity, a dále z workshopu, jehož součástí jsou exkurze do provozů, 
zpracovávajících odpady (2 dny). Dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu na základě písemné smlouvy 
uzavřené s vysílající organizací (sdružením EKODOMOV). 

V rámci projektu „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“  proběhlo v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem 
pilotní školení, kterého se zúčastnilo 15 dobrovolníků. Pilotní školení mimo jiné sloužilo k ověření programu 
dobrovolnické služby, která bude následně akreditována u Ministerstva vnitra ČR. 

1.2 Komunitní kompostování 
Komunitní  kompostování představuje jednoduchý a levný způsob využívání bioodpadů.  Je mezistupněm 
mezi domácím a komunálním kompostováním a umožňuje lidem, kteří nemají vlastní zahradu, využívat v 
blízkosti  místa  bydliště  vlastní  bioodpady.  V  rámci  pilotního  ročníku  projektu  byla  ověřena  možnost 
komunitního kompostování v panelovém sídlišti U Stadionu v Chrudimi, kde byl instalován kompostovací 
box, do kterého své bioodpady v roce 2006 ukládalo cca 20 rodin. Box je uzamykatelný, má perforované dno 
pro odvod zbytkové vody a lepší provětrávání. Pro minimalizaci změn teplot je box opatřený tepelnou izolací, 
má  uzamykatelné  čelní  dveře  a  víko,  aby  nedošlo  k  znečištění  kompostu  nežádoucími  příměsemi  či 
k vniknutí hlodavců. Klíč od kompostéru obdrží každý, kdo se chce zapojit do kompostování. Pilotní ročník 
projektu probíhal díky ekocentru PALETA, které získalo finanční prostředky od města Chrudim. 
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Ilustrace 11: Komunitni  
kompostovani v Chrudimi

Ilustrace 10: MNO- exkurze na kompostárnu 
Pitterling

Ilustrace 9: MNO - exkurze 
sběr bioodpadů



1.3. Poradenství –  kompostovací poradna

V průběhu roku 2006 se  dále  rozvíjela  kompostovací  poradna  na  internetových  stránkách 
www.ekodomov.cz.  Jejím  cílem je  odpovídat  na  dotazy,  které  souvisejí  s bioodpady  a  kompostováním. 
V průběhu roku 2006 bylo zodpovězeno cca 20 dotazů.

1.4 Maloobchodní prodej e-shop
V  rámci  získávání  prostředků  pro  spolufinancování  grantových  programů  EKODOMOV  zřídil  na  svých 
webových  stránkách  e-shop,  jehož  prostřednictvím  prodává  podpůrné  prostředky  pro  kompostování 
a oddělený sběr bioodpadů, odbornou literaturu, letáky a další osvětové materiály.

2. Zpráva o financování činnosti sdružení

2.1    Personální zabezpečení aktivit
Vzhledem k zahájení projektu „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“, byl jako koordinátor projektu přijat Pavel 
Strecker, který rozšířil řady pracovníků EKODOMOVA. V září pak byly do stavu zaměstnanců přijaty další 
dvě  pracovnice  (jedna  na  částečný  úvazek  0,3  HPP a  druhá  na  DPČ),  které  sídlí  v  Ekocentru  TERA 
NATURA, o.p.s. v Bílině a zajišťují osvětovou činnost v rámci projektu „Ústecký kraj, kraj přírody i člověka“. 
Do stavu zaměstnanců byl přijat na DPČ Jan Šarapatka, který pro EKODOMOV zajišťuje realizaci infostanů 
a  dalších osvětových akcí. V listopadu 2006 odešla z hlavního pracovního poměru Marie Smolej a na její 
místo byla přijata Alena Přibáňová. Celkový počet pracovníků EKODOMOV na konci roku 2006 tak čítal 7 
osob při celkovém přepočteném úvazku 2,8.

2.2    Dary a nefinanční plnění
EKODOMOV v roce 2006 nepřijal žádné dary, přijata byla pouze nefinanční plnění v celkové výši 87 048,- Kč 
v rámci  osvětové kampaně „Bioodpad – živá  hmota  pro  nový život“.  Poskytovatele  plnění  EKODOMOV 
prezentoval prostřednictvím log na materiálech projektu a odkazy na stránky poskytovatelů.

Nefinanční plnění – mediální prezentace, odměny 
do soutěží (není zahrnuto ve vyúčtování)

Kč

Jelínek Trading, s.r.o. 7 048,-

Odpadové Fórum, CEMC  40 000,-

HBABio, spol. s r.o. 20 000,-

Country Life, s.r.o. 20 000,-

NEFINANČNÍ PLNĚNÍ CELKEM 87 048,-
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2.3 Rozvaha

Hospodaření  za  rok  2006  skončilo  s  provozní  ztrátou  340  114,75  Kč.  Ztráta  byla  způsobena  časovým 
posunem mezi vyúčtováním nákladů na realizaci kampaně „Bioodpad – živá hmota pro nový život“ a příjmem 
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.¨
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Rozvaha Strana 1
EKODOMOV občanské sdružení IČ: 26664488 Rok: 2006 Dne: 03.07.2007 Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový
Název účtu stav období MD období D rozdíl stav

Aktiva

131 Pořizované zboží 0,00 132456,66 132456,66 0,00 0,00
132 Zboží na skladě 0,00 71192,37 71192,37 0,00 0,00
211 Pokladna 3417,83 633155,82 636440,15 -3284,33 133,50
221 Účet 1746131001/2400 hlavní účet  149669,54 2481715,50 2612120,32 -130404,82 19264,72
261 Peníze na cestě 0,00 727864,33 727864,33 0,00 0,00
311 Odběratelé 108522,50 358748,00 446777,50 -88029,50 20493,00

314 0,00 66920,96 66920,96 0,00 0,00
315 Ostatní pohledávky 0,00 306,90 306,90 0,00 0,00
343 Daň z přidané hodnoty - 5% vstup 7099,00 110521,20 102069,20 8452,00 15551,00

346 0,00 1710761,00 1710761,00 0,00 0,00
378 Jiné pohledávky - ostatní dotace 0,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00
381 Náklady příštích období 0,00 18450,00 0,00 18450,00 18450,00

Aktiva celkem 268708,87 6332092,74 6526909,39 -194816,65 73892,22

Pasiva

249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 47000,00 56580,00 41580,00 -15000,00 32000,00
321 Dodavatelé 84054,14 1378317,23 1588390,33 210073,10 294127,24
324 Přijaté zálohy 2945,00 3215,40 270,40 -2945,00 0,00
325 Ostatní závazky 90750,00 223480,20 132730,20 -90750,00 0,00
331 Zaměstnanci - HPP 30990,00 710128,72 732992,72 22864,00 53854,00

336 0,00 225950,00 250102,00 24152,00 24152,00
342 Záloha na daň 2945,00 42237,00 45141,00 2904,00 5849,00
343 Daň z přidané hodnoty - 5% vstup 0,00 139684,45 139684,45 0,00 0,00
389 Dohadné účty pasivní 6000,00 6000,00 0,00 -6000,00 0,00
901 Vlastní jmění 5000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00

931 -975,27 0,00 0,00 0,00 -975,27

Pasiva celkem 268708,87 2785593,00 2930891,10 145298,10 414006,97

Hospodářský zisk za období -340114,75
Hospodářský zisk celkem -340114,75

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2006, Datum <= 31.12.2006

Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na 
zásoby

Nároky na dotace a ost. zúčt. se 
státním rozpočtem

Zúčtování s institucemi sociál. 
zabezpečení

Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení



2.4 Výsledovka

Ilustrace na titulní straně: Břetislav Kovařík (ČUK – soutěž na téma MISS KOMPOST)
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Výsledovka Strana 1
EKODOMOV občanské sdružení IČ: 26664488 Rok: 2006 Dne: 03.07.2007 Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový
Název účtu stav období MD období D rozdíl stav

Náklady

501 Spotřeba drobného vydání 0,00 550724,18 71564,18 479160,00 479160,00
504 nákup zboží 0,00 298434,30 0,00 298434,30 298434,30
512 Cestovné - tuzemské služební cesty 0,00 30540,45 0,00 30540,45 30540,45
513 Náklady na reprezentaci 0,00 156,00 0,00 156,00 156,00
518 Ostatní služby - DÚN 0,00 748001,77 47103,00 700898,77 700898,77
521 Mzdové náklady - HPP 0,00 645320,00 0,00 645320,00 645320,00
524 Zákonné sociální pojištění 0,00 170868,00 0,00 170868,00 170868,00
544 Úroky 0,00 0,45 0,00 0,45 0,45
545 Kursové ztráty 0,00 -627,27 0,00 -627,27 -627,27
549 Jiné ostatní náklady 0,00 67832,84 0,00 67832,84 67832,84

Náklady celkem 0,00 2511250,72 118667,18 2392583,54 2392583,54

Výnosy

602 tržby ze služeb 0,00 31600,00 247182,77 215582,77 215582,77
604 Tržby za prodané zboží 0,00 0,00 96737,44 96737,44 96737,44
644 Úroky 0,00 0,00 301,10 301,10 301,10
645 Kursové zisky 0,00 0,00 34,58 34,58 34,58
649 Jiné ostatní výnosy 0,00 0,00 9051,90 9051,90 9051,90
691 Provozní dotace - státní rozpočet 0,00 0,00 1730761,00 1730761,00 1730761,00

Výnosy celkem 0,00 31600,00 2084068,79 2052468,79 2052468,79
Hospodářský zisk za období -340114,75
Hospodářský zisk celkem -340114,75

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2006, Datum <= 31.12.2006

Ilustrace 12: Jaroslav Dostál (ČUK – soutěž na téma MISS KOMPOST)
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