
Výroční zpráva 2020



Rok 2020 byl prapodivný a nevyhnulo se to 
ani úklidovým akcím. Takže co týká čísel, 
nebylo to letos v porovnání s předchozími 
ročníky nikterak slavné.
Jak jsme se s celou koronasituací 
popasovali, se pokusíme shrnout v této 
prezentaci.

Souhrn úklidové sezóny 2020



www.UklidmeCesko.cz/map

sobota 4. dubna (zrušen kvůli „pandemii“)

sobota 19. září - Celosvětový úklidový den

2020 – hlavní úklidové dny





Měsíc do akce, zaregistrováno 2 400 úklidů, tj. zaděláno na rekordní účast.

A v tom… https://youtu.be/Vt0d6hJ9Jlk (to jsme si ještě dělali „srandu“…)

Jaro 2020

https://youtu.be/Vt0d6hJ9Jlk


Nakonec jaro 2020 
„pouze“ Rouškový úklid



Jaro 2020 – zřízeny „pytlomaty“



Fotosoutěž „Rouškový úklid“



Jaro 2020 – také digitální úklid



Na podzim Celosvětový úklidový den



Materiál pro letošní úklidy

18 000   velkých rukavic

14 000   malých rukavic

17 000   pevných pytlů

35 000   plastových pytlů

Rozesíláme cca 600 balíků s materiálem

1 800   triček



Mediální dopad

tištěná média: 428
televize: 27
rozhlas: 10
internet: 1085
facebook: 30 244 fanoušků



Odreportované úklidy 2020 – 737 akcí



Akce s nejvíce účastníky

• Ohře - 815 účastníků
• Černošice - 525 účastníků
• Litomyšl - 492 účastníků



Akce s největším množstvím 
sesbíraných odpadů

• Ukliďme Orlík! - 20 tun
• Ukliďme si v Rousínově – 12 tun
• Úkliďme Kouty a okolí – 6 tun
• Ukliďme Česko - ukliďme Popovice – 6 tun



Letošní novinka - podrobný reporting 
(uklizené polygony a linie v mapě)



Podrobný reporting 
(počítáme/vážíme odpadky)

Sesbíráno odpadů 245 516 kg
Vytříděno 42 483 kg

• 800 pneumatik
• 2 793 ks PET (147 akcí spočítalo/nahlásilo)
• 2 173 plechovek (156) 
• 678 nevratných lahví (126) 
• 232 vratných lahví (77)
• 39 410 vajglů (96)
Nedopalky = hlavní téma World Cleanup Day
• 313 jehel (52)
• 2 945 kg nebezpečného odpadu (56)



Nejpilnější partner – Komerční banka 
a finanční skupina KB



Fotosoutěž 2020 – kategorie Voda



Kategorie Pneumatiky



Kategorie Akce



Hlasování veřejnosti na Facebooku

1. Místo – 211 hlasů
2. Místo – 187 hlasů
3. Místo – 174 hlasů



Soutěž ve sběru pneumatik
partner Pneumatiky.cz

1. Čištění řeky Ohře 2020 - 50 ks

2. Uklízí celá obec - Vinařice - 45 ks

3. Osadní výbor Koloděje nad Lužnicí - 28 ks



V nouzovém stavu uklízejí hrdinové, 
jednotlivci i rodiny…



„Všechno zlé je pro něco dobré…“

Díky nemožnosti na jaře uklízet jsme urychlili vývoj aplikace www.KAMsNIM.cz
Naším cílem totiž není donekonečna uklízet nepořádek po jiných. Proto jsme
spustili projekt „Kam s ním?“, pro ty, kteří by snad i dnes, v době sběrných středisek 
a všudypřítomných kontejnerů na tříděný odpad nevěděli…

Web a aplikace nabízí snadné a rychlé vyhledání míst, kde se může každý legálně 
"zbavit" nechtěných věcí a odpadů.
Poradí, jak správně s nechtěnými věcmi naložit, resp. kde lze legálně a v drtivé 
většině i bezplatně odevzdat jak běžný odpad z domácnosti, tak například prošlé léky, 
pneumatiky, vysloužilé elektro, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad, 
nebo třeba i odpady nebezpečné. A nejen to. Obsahuje i provozní doby sběrných 
středisek či míst zpětného odběru, včetně možnosti navigace na tato místa, která 
lze jednoduše vyhledat a zobrazit v mapě, která obsahuje celkem přes 55 000 
odběrných míst. Postupně v ní přibývají reuse centra, kontejnery na textil, 
potravinové banky, charitativní obchůdky a další místa, která pomáhají najít využití 
věcem, které by se jinak zbytečně staly odpadem, přitom mohou někomu pomoci…

Tak snad nám to už nebudou házet do lesa (tolik…).

http://www.kamsnim.cz/


www.KAMsNIM.cz

Propagační video projektu - https://youtu.be/TRUkwHVHef8

https://youtu.be/TRUkwHVHef8


Poděkování partnerům v roce 2020



Dále děkujeme…



IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

01715542

Ukliďme Česko z.s.
Březová 352/6
Brno
637 00

Název a sídlo účetní jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2020

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

1 0812 238843Spotřebované nákupy a nakupované službyA. I.

3Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II.

6644 664Osobní nákladyA. III.

15 1Daně a poplatkyA. IV.

56 5Ostatní nákladyA. V.

3867 386Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položekA. VI.

8Poskytnuté příspěvkyA. VII.

29 2Daň z příjmůA. VIII.

Náklady celkem 2 1391 899 24010Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

10012 100Provozní dotaceB. I.

1 72113 1 721Přijaté příspěvkyB. II.

55014 550Tržby za vlastní výkony a za zbožíB. III.

3015 30Ostatní výnosyB. IV.

4816 48Tržby z prodeje majetkuB. V.

Výnosy celkem 2 4491 899 55017Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 312312C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř. 9)

Výsledek hospodaření po zdanění 310310D. 19ř. 18 - ř. 9

z.s.

Pozn.:Předmět podnikání:Právní forma účetní jednotky:

Sestaveno dne: 01.06.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Ochrana přírody a zdraví


