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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 2005 realizovalo vzdělávací a osvětové akce pro veřejnost, pedagogické 
učitele  a  akce  pro  děti  a mládež.  Na  podporu  a  rozvoj  domácího  kompostování  a  separovaného  sběru 
bioodpadu byla v roce 2005 zahájena osvětová kampaň Bioodpad – živá hmota pro nový život, která má 
celonárodní  charakter.  V rámci  projektů  byly  vytvořeny  a  distribuovány  osvětové  materiály.  Činnost 
sdružení v roce 2005 směřovala k rozvoji aktivit a činností podporujících domácí a komunitní kompostování 
a separovaný sběr bioodpadu.

1.1 Projekty

1.1.1 Environmentální poradenství 2005 

Občanské  sdružení  Ekodomov  se  účastnilo 
Programu  Sítě  ekologických  poraden,  který  byl  finančně 
podpořen Ministerstvem životního prostředí v rámci smlouvy 
k plnění vybraných úkolů Akčního plánu Státního programu 
EVVO ČR na léta 2004 – 2006. V rámci tohoto programu 
byly realizovány dva projekty.

V oblasti  C  „Začleňování  environmentálního 
poradenství do mezinárodních sítí a mezinárodní spolupráce“ 
byl  realizován  projekt  „Rozvoj  poradenství  v oblasti 
komunitního  kompostování  a  vermikompostování“.  Cílem 
projektu bylo poskytnout základní informace o možnostech 
nakládání  s bioodpady  v domech  a  bytech  s  vědomím,  že 
nadpoloviční většina obyvatel ČR žije v bytech, které nemají 
zahradu.  Pro  informace  jsme  se  obraceli  především  do 
zahraničí.  Na  Slovensku  to  byla  především  Spoločnosť 
priateľov Zeme, která se již tradičně zabývá problematikou 
bioodpadů a komunitním kompostováním. Na západní straně 

jsme čerpali především od Community Composting Network (CCN) z Anglie, kde realizují projekty sběru 
bioodpadů  v činžovních  domech.  Ve  spolupráci  s  bytovým  družstvem  v  ulici  Na  Dlážděnce  v  Praze 
Kobylisích jsme připravili projekt komunitního kompostování, ověřili jsme funkčnost vermikompostování 
a navrhli a vyrobili 3 druhy letáků o problematice zpracování bioodpadů v domácnostech. Tyto letáky byly 
distribuovány  do  Sítě  ekologických  poraden  v ČR  a  Sítě  Středisek  ekologické  výchovy  Pavučina. 
Pracovníci  těchto sítí tak získali nové informace o možnostech využití bioodpadů v bytech a v komunitách, 
které mohou přispět k rozvoji komunitního kompostování a k využívání bioodpadů v bytech v rámci regionu. 

V oblasti B „Environmentální poradenství prostřednictvím internetu“ byl vytvořen formulář pro zadávání 
dotazů a na www.ekodomov.cz byla zprovozněna kompostovací poradna. Zajímavé a často kladené dotazy 
jsou publikovány na stránkách poradny. 
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1.1.2 Národní síť středisek ekologické výchovy

           Národní síť středisek ekologické výchovy je společným programem 
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina) a Čes
kého svazu ochránců přírody (ČSOP). 
             Občanské sdružení Ekodomov se zapojilo do modulu C, do kte
rého byly zařazeny následující osvětové akce: 
21.4.2005 Den Země, Vysoké Mýto 
22.4.2005 Den Země, Kroměříž 
23.4.2005 Den Země, Toulcův Dvůr 
29.6.2005 Budějáles, Praha 
21.8.2005 Hrubá pouť, Nová Paka 
11.9.2005 Biodožínky, Nenačovice 
17.9.2005 Biojarmark a dožínkové slavnosti, Toulcův Dvůr

1.1.3 Bioodpad – živá hmota pro nový život - Ústecký kraj 2005

V rámci Programu rozvoje ekologické výchovy, 
vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 
2005 byl  realizován projekt  Bioodpad –  živá  hmota 
pro nový život – Ústecký kraj 2005.  Cílem projektu 
bylo  zvýšit  povědomí  a  iniciovat  zájem  veřejnosti 
o nakládání  s biologicky  rozložitelnými  odpady.  Za 
tímto účelem byly realizovány ve spolupráci s ČSOP 
Tilia semináře, které proběhly v Domě dětí a mládeže 
v Ústí  nad  Labem  a  jejich  hlavním  cílem  bylo 
představit  problematiku  bioodpadů  a  kompostování. 
Kolem  70  studentů   Univerzity  J.E.Purkyně  si  se 
zájmem  vyslechlo  informace  o bioodpadech, 
průmyslovém, komunálním a domácím kompostování 
a dalších možnostech využití bioodpadů. 

Den na to se konal seminář pro pracovníky neziskových organizací působících v Ústeckém kraji. Zástupci 
neziskových organizací a pracovníci Domů dětí a mládeže společně diskutovali nad touto problematikou. 
V rámci semináře získali kromě informací, které využijí v rámci  svých poradenských aktivit, také náměty na 
práci s dětmi a mládeží. 

Další seminář byl určen pro pedagogické pracovníky. Učitelé základních i středních škol z Ústeckého kraje 
získali  představu  a  přehled  o  možnostech  využití  bioodpadů.  Nejvíce  je  zaujaly  možnosti  využívání 
bioodpadu formou vermikompostování.  Tento způsob kompostování  je  vhodný do škol  především kvůli 
názornosti přeměny organické hmoty. Pro účastníky semináře byly připraveny sady osvětových materiálů, 
které pomohou usnadnit šíření informací v rámci Ústeckého kraje. 

V rámci projektu byla též realizována exkurze, jejímž cílem bylo představit separaci bioodpadu a jeho 
využití  v praxi na příkladu města Bílina. Nejdříve účastníci  exkurze navštívili  Pražské předměstí,  kde si 
prohlédli separační nádoby na bioodpad o objemu 120 l a 240 l a poté následovala prohlídka kompostárny 
Pitterling  firmy  Ekodendra.  Projekt  „Bioodpad  –  živá  hmota  pro  nový  život“  tak  úspěšně  nastartoval 
spolupráci s institucemi v Ústeckém kraji a osvětu v oblasti kompostování. 
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1.1.4 Bioodpad – živá hmota pro nový život

je název celonárodní osvětové kampaně, která je za
měřena na podporu domovního a komunitního kompostování. Ve cca 
30 městech České republiky probíhají osvětové akce pro širokou ve
řejnost a výukové programy ve školách. V rámci kampaně jsou vy
hlášeny soutěže, vydány osvětové materiály a publikovány články v 
tisku. 

Cílem projektu, který podpořil Státní fond životního 
prostředí ČR, je zvednout povědomí o možnostech využívání biood
padů.  Partnery  projektu  jsou:  Odpadové  fórum,  Jelínek  Trading, 
Bosch,  HBABio. Kampaň byla zahájena na jaře roku 2005. Rozsah 
kampaně přesahuje do roku 2006. 

1.1.5 Komunitní kompostování Na Dlážděnce

             Komunitní kompostování je ideálním prostředkem pro zpra
cování bioodpadu v lokalitách, kde občané nemají možnost indivi
duálně kompostovat (činžovní domy, sídliště).  Začátkem roku 2005 
nás kontaktovali obyvatelé Prahy 8, kteří měli zájem založit komu
nitní kompostování. 
           Kompostér  pro tento projekt  je  navržen podle již  rea
lizovaných projektů na sídlištích ve Velké Británii a realizován bude 
podle projektu Nicky Scotta. Využívá dostupných zahraničních zku
šeností s komunitním kompostováním. Kompostér bude umístěn na
proti separačnímu hnízdu v ulici Na Dlážděnce na nezpevněnou za
travněnou plochu v bezprostřední blízkosti  chodníku. Bude sloužit 

pro obyvatele bytových domů přilehlého sídliště.  
Kompostér je navržen tak, aby byly zabezpečeny všechny potřebné funkce kompostování a bylo minima

lizováno riziko vzniku zápachu a kontaminace kompostu nežádoucími příměsemi. Kompostér je izolován, 
aby v zimních měsících nezamrzal. Dále je uzavřený a díky roštu u dna je chráněný proti drobným hlodav
cům. Kompostér bude uzamčen. Na kompostéru bude uveden kontakt na osobu, u které, pokud budou mít 
další osoby zájem připojit se ke kompostování, bude možné získat klíč. Vzniklý kompost budou občané vyu
žívat pro zkrášlení okolí svého bydliště a pro vlastní potřebu na kytičky v bytech. V roce 2005 bylo zahájeno 
jednání s příslušnou městskou částí o umístění kompostéru.

1.2 Vzdělávací a osvětové akce pro děti a mládež, pedagogické 
pracovníky a širokou veřejnost

V roce 2005 byly realizovány osvětové a vzdělávací  akce pro širokou veřejnost  v celé řadě měst  a obcí 
v České republice. Tradičně se informační stan občanského sdružení Ekodomov účastnil oslav Dne Země 
(např.  Vysoké  Mýto,  Kroměříž,  Praha  –  Toulcův  dvůr).  Dále  byla  problematika  využití  bioodpadu 
prezentována na jarmarcích a poutích (např. Vroutek, Nová Paka). V rámci těchto aktivit byly připraveny 
i hry a soutěže pro děti  a  mládež. Byly nabízeny informační materiály a prezentovány praktické ukázky 
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pomůcek vhodných ke kompostování. 

    Pro pedagogické pracovníky realizovalo občanské 
sdružení  Ekodomov  vzdělávací  semináře 
představující možnosti využití bioodpadů ve školách 
a školských zařízeních.  Účastníci  se  také seznámili 
s aktivitami  pro  děti  a  mládež  týkajícími  se  této 
oblasti.  V roce  2005  se  také  uskutečnily  semináře 
představující  neziskovým  organizacím  možnosti 
využití  bioodpadů.  Semináře  byly  realizovány  ve 
spolupráci  s CZ  Biom  a  sdružením  ČSOP  Tilia. 
V Ústeckém  kraji  k seminářům  proběhla  exkurze 
v kompostárně firmy Ekodendra. 

V roce 2005 byl vytvořen výukový program  „Kde je kompost, tam to žije!“.  Jeho cílem je pomocí 
originálních  pomůcek  seznámit  žáky  s kompostováním  (tj.  kompostovatelnými  odpady,  s organizmy 
v kompostu a jejich životními podmínkami) a motivovat je k aktivnímu přístupu k využívání bioodpadů a 
k zamyšlení  se nad  využíváním bioodpadů  v jejich  okolí.  Součástí  výukového  programu jsou  originální 
pomůcky, které se využívají v různém rozsahu dle věku žáků. Výukového programu se v roce 2005 účastnilo 
kolem 300 žáků. V Olomouckém kraji byl výukový program realizován v rámci místní kampaně na podporu 
domácího kompostování, kterou koordinovalo Hnutí Duha Olomouc ve spolupráci s Centrem ekologické 
výchovy Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce – Sluňákovem.

1.3 Poradenství –  kompostovací poradna

V druhé  polovině  roku 2005 byla  zprovozněna na 
internetových stránkách www.ekodomov.cz kompostovací 
poradna.  Jejím  cílem  je  odpovídat  na  dotazy,  které 
souvisejí s bioodpady a kompostováním. Často opakované 
a  zajímavé  dotazy  jsou  publikovány.  V rámci 
kompostovací poradny funguje také vyhledávaní. 

1.4 Publikační činnost

            Občanské sdružení Ekodomov se intenzivně zabývá publikační činností. 
V roce 2005 nabízelo letáky pro mládež i  dospělé s tématikou kompostování 
a bioodpadů. Dále vytvořilo letáky o vermikompostování, letáky o komunitním 
kompostování a letáky o možnostech využívání bioodpadů v bytech. Osvětové 
materiály byly šířeny v rámci Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, Sítě 
ekologických  poraden,  Ústeckého  kraje  a  osvětových  aktivit  v jednotlivých 
městech a obcích v ČR.
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1.5 Webové stránky

        V roce  2005  byly  webové  stránky  občanského  sdružení  Ekodomov 
převedeny do publikačního systému TYPO3. Tento systém umožňuje publikaci 
a správu  zpráv.  Internetové  stránky  obsahují  informace  o  bioodpadu  a  jeho 
využití,  především o kompostování.  Dále byl zprovozněn kontaktní  formulář, 
prostřednictvím  kterého  mohou  obce  a  města  publikovat  zdarma  na 
www.ekodomov.cz  zprávy  týkající  se  využití  bioodpadů  v jejich  obci.  Tyto 
informace lze zpětně dle předem stanoveného klíče vyhledat. 
                Dále zde mohou nalézt užitečné informace i učitelé a další pedagogičtí 
pracovníci.  V sekci  „Školy“  naleznou  informace,  které  jim  mohou  pomoci 
začlenit  téma kompostování  do  výuky.  Na  internetových  stránkách  lze  nalézt 
kvízy  a  testy,  které  zábavnou  formou  seznamují  návštěvníky  s tématikou 
kompostování.  Na  www.ekodomov.cz  je  také  volně  přístupná  počítačová  hra 
„Odpady útočí!“.  Zaregistrováním se  do  hry  "Odpady útočí  BONUS" získáte 

možnost  hrát  o  BONUS  a  zajímavé  ceny.  Web  poskytuje  také  zázemí  informační.  Prostřednictvím 
kompostovací  poradny odpovídáme na  otázky  týkající  se  využití  bioodpadů.  Prostřednictvím webu lze 
rovněž zakoupit literaturu a některé pomůcky ke kompostování. 

1.6 Spolupráce 

V rámci aktivit spolupracujeme s řadou významných osobností a institucí z oblasti odpadového hospodářství 
a  školství  (CZ Biom,  Česká  zemědělská  univerzita,  Státní  zdravotní  ústav,  Ekokom,  Ústav  výzkumu a 
rozvoje  vzdělávání  Pedagogické  fakulty  Univerzity  Karlovy).  Vzhledem k charakteru  naší  činnosti  jsme 
navázali úzkou spolupráci s řadou měst a obcí v oblasti odpadového hospodářství a osvětové činnosti. 

V roce 2005 se občanské sdružení Ekodomov stalo pozorovatelem Sítě středisek ekologické výchovy 
Pavučina. Na výstavě Spolupráce 2005 – Nevládní organizace na pomoc kurikulární reformě, kterou pořádal 
AISIS, představilo naše sdružení svou činnost pedagogům v rámci dílny. Podobný program měli možnost 
shlédnou učitelé v rámci Pražské konference M.R.K.E.V, která se konala na Toulcově dvoře. Na semináři 
Ekoporadenství  v Evropě  představil  Ekodomov  zkušenosti  s kompostováním  ze  zahraničí.  V rámci 
vzdělávání odbornosti  pracovníků se Ekodomov účastnil  Semináře k ekologickým výukovým programům 
v Horním Maršově. 

1.7 Administrativní činnost

Vzhledem k nárůstu činností a aktivit občanského sdružení Ekodomov byly přijati tři zaměstnanci - 
Marie Gřondilová, Dana Novotná a Tomáš Hodek. Během roku 2005 došlo k navýšení počtu členů. 

2. Zpráva o financování sdružení

Ekodomov k 31.12.2005 vykázal provozní ztrátu ve výši 84 150,-Kč. Důvodem bylo zpoždění při 
uzavírání smlouvy se SFŽP a tím i nevyplacení podpory v roce 2005. Ztráta vznikla především díky 
závazkům vyplývajícím z výroby osvětových materiálů.
Obrat v roce 2005 činil téměř 600 tisíc Kč a předpokládá se, že v roce 2006 přesáhne 2 miliony Kč.
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2.1   Granty

2.1.1  Bioodpad - živá hmota pro nový život
Podání na SFŽP bylo dokončeno v první čtvrtině roku 2005, následovalo však zastavení vydávání 
peněz ze SFŽP vlivem vládní krize a odstupování ministrů. Rozhodnutí o udělení dotace jsme 
získali až v říjnu 2005, smlouva byla podepsána až v roce 2006. Začaly se však již čerpat prostředky 
fakturované městům a obcím, které se účastní v kampani. Práce na realizaci projektu byly zahájeny 
v srpnu 2005 Marií Smolej (toho času Gřondilovou), v září 2005 nastupuje pro realizaci webových 
aktivit  Dana Novotná. Do konce roku tak bylo vyfakturováno 398 000,- Kč.  

2.1.2  Bioodpad - živá hmota pro nový život v Ústeckém kraji
Tento grant je součástí celorepublikové osvětové kampaně Bioodpad - živá hmota pro nový život 
a zaměřuje se na Ústecký kraj. Celková dotace od kraje činila 150 000,-Kč. 

2.1.3  SSEV Pavučina
Ekodomov jako pozorovatel SSEV Pavučina se začlenil do modulu M3 a M4. 

Modul M3 byl zaměřen na vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti EVVO.  V rámci tohoto modulu 
se realizoval jeden workshop v rámci konference Pražská M.R.K.E.V. Celková dotace činila 500,-
Kč.
Modul M4 byl zaměřen na jednorázové osvětové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost, nikoli 
akce pořádané pro členy vlastní organizace. Ekodomov naplánoval realizaci šesti akcí. V plném 
rozsahu bylo nakonec realizováno 5 akcí. Celková dotace činila 16 500,-Kč

2.1.4  STEP
Ekodomov se začlenil do programu oblast C - Začleňování environmentálního poradenství do 

mezinárodních sítí a mezinárodní spolupráce, v rámci kterého jsme realizovali sadu tří letáků 
s tématikou bioodpadů v domácnostech. Dotace byla 30 000,-Kč.
Dále jsme realizovali oblast C – ekoporadenství, které přispělo na provoz kompostovací poradny. 
Dotace činila 6000,-Kč.

2.1.5  Ústecký kraj – kraj přírody i člověka
Ekodomov byl přizván Ústeckým krajem ke spolupráci na projektu připravovaném v rámci 2. výzvy 
grantového schématu „Síť environmentálních informačních a poradenských center“, vyhlášeného 
Ministerstvem životního prostředí (MŽP) v rámci opatření 4.2 Operačního programu Rozvoj 
lidských zdrojů, v němž se rozdělují prostředky Evropského sociálního fondu (ESF) na projekty 
neinvestičního charakteru.

2.2    Dary
V rámci kampaně Bioodpad – živá hmota pro nový život Ekodomov získal dary do soutěží

od společností Jelínek Trading s.r.o., Countrylife, s.r.o, HBABio, spol. s r.o. a Robert Bosch 
odbytová s.r.o.

Děkujeme. 

2.3    Rozvaha
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Rozvaha Strana 1
EKODOMOV občanské sdružení IČ: 26664488 Rok: 2005 Dne: 31.12.2005 Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu Počáteční Obraty zaObraty za Obraty Koncový
Název účtu stav období MDobdobí D rozdíl stav

Aktiva

131 Pořizované zboží 0,00 102905,53 102897,62 7,91 7,91
211 Pokladna 93197,00 76275,90 166055,07 -89779,17 3417,83
221 Účty v bankách 352,30 539919,81 390602,57 149317,24 149669,54
261 Peníze na cestě 0,00 110270,00 110270,00 0,00 0,00
311 Odběratelé 0,00 332613,40 224090,90 108522,50 108522,50
314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 0,00 22408,50 22408,50 0,00 0,00

Aktiva celkem 93549,30 1184393,14 1016324,66 168068,48 261617,78

Pasiva

249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0,00 0,00 47000,00 47000,00 47000,00
321 Dodavatelé 10866,00 232930,31 306118,45 73188,14 84054,14
325 Ostatní závazky 0,00 12000,00 102750,00 90750,00 90750,00
331 Zaměstnanci 0,00 117852,00 138857,00 21005,00 21005,00
336 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění0,00 41895,00 54825,00 12930,00 12930,00
342 Ostatní přímé daně 0,00 10909,00 13854,00 2945,00 2945,00
343 Daň z přidané hodnoty -65,98 44248,75 37215,73 -7033,02 -7099,00
346 Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 0,00 203000,00 203000,00 0,00 0,00
379 Jiné závazky 0,00 14489,00 14489,00 0,00 0,00
389 Dohadné účty pasivní 0,00 0,00 6000,00 6000,00 6000,00
901 Vlastní jmění 5000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 83182,28 0,00 0,00 0,00 83182,28

Pasiva celkem 98982,30 677324,06 924109,18 246785,12 345767,42

Hospodářský zisk za období -78716,64
Hospodářský zisk celkem -84149,64

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2005, Datum <= 31.12.2005



2.4    Výsledovka
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Výsledovka Strana 1
EKODOMOV občanské sdružení IČ: 26664488 Rok: 2005 Dne: 27.09.200631.12.2005 Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu Počáteční Obraty zaObraty za Obraty Koncový
Název účtu stav období MDobdobí D rozdíl stav

Náklady

501 Spotřeba materiálu 0,00 133333,65 0,00 133333,65 133333,65
504 Prodané zboží 0,00 36174,31 3428,00 32746,31 32746,31
512 Cestovné 0,00 1346,72 0,00 1346,72 1346,72
518 Ostatní služby 5433,00 239321,92 0,00 239321,92 244754,92
521 Mzdové náklady 0,00 139257,00 0,00 139257,00 139257,00
524 Zákonné sociální pojištění 0,00 40397,00 0,00 40397,00 40397,00
545 Kursové ztráty 0,00 91,01 0,00 91,01 91,01
549 Jiné ostatní náklady 0,00 6229,31 0,00 6229,31 6229,31

Náklady celkem 5433,00 596150,92 3428,00 592722,92 598155,92

Výnosy

602 Tržby z prodeje služeb 0,00 0,00 305293,91 305293,91 305293,91
604 Tržby za prodané zboží 0,00 0,00 169,81 169,81 169,81
644 Úroky 0,00 0,00 39,81 39,81 39,81
645 Kursové zisky 0,00 0,00 2,75 2,75 2,75
648 Zúčtování fondů 0,00 0,00 202712,60 202712,60 202712,60
681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami0,00 0,00 5500,00 5500,00 5500,00
691 Provozní dotace 0,00 0,00 287,40 287,40 287,40

Výnosy celkem 0,00 0,00 514006,28 514006,28 514006,28
Hospodářský zisk za období -78716,64
Hospodářský zisk celkem -84149,64

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2005, Datum <= 31.12.2005
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