
Informace ohledně aktuální dotační výzvy na kompostéry: 

• 122. výzva, prioritní osa 3.1 
• dotace 85% 
• příjem žádostí 1.4. - 30.7.2020 
• podpora domácích kompostérů 
• ke kompostérům lze přidat i štěpkovač či kontejner na textil - nelze samostatně 
• minimální výše projektu 500 000 Kč bez DPH 

Kompostéry: 
Na český trh dodáváme kvalitní kompostéry již více jak 10 let. Jedná se o nejlepší variantu, jak 
předcházet vzniku odpadu a výrazně si snížit množství produkovaného odpadu, který zatěžuje obecní 
rozpočet. 
 
Výhody námi dodávaných kompostérů: 

• Životnost minimálně 20 let 
• Materiál z kvalitního plastu, síla stěny minimálně 6mm, UV stabilní (neztrácí časem barvu) 
• Chytrý systém vnitřního žebrování a provzdušňovacích otvorů pro optimální proces rozkladu 

bioodpadu 
• Vysoká tepelná izolace - nezbytné pro rychlé a kvalitní kompostování 
• Proces kompostování urychlen až o 50% 
• Velmi jednoduchá manipulace při vkládání/překopávání/vyndavání kompostu díky 

pohodlnému přístupu ze všech stran 
• Díky celkové uzavřené konstrukci se eliminují vnější vlivy a zabraňuje se vniku škůdců 
• Jako jediný kompostér na světovém trhu s certifikátem Repairably - veškeré díly držíme 

skladem. V případě zničení jakéhokoliv dílu jednoduchá náhrada za zlomek původní ceny. 
Není nutné pořizovat celý kompostér znovu. 

• Elegantní design vhodný pro jakoukoliv zahradu 

Jsme největším dodavatelem kvalitních kompostérů v ČR přes 10 let, proto jsou všechny naše 
produkty časem prověřené a můžeme za ně 100% ručit.  
 
V příloze Vám zasílám produktový list jednotlivých typů kompostérů a také přikládám názorné 
video, kde uvidíte konstrukci těchto kompostérů a manipulaci s nimi. Dle povytažení spojovací tyče 
lze otevřít pouze spodní část, či úplně celou stěnu. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ShRGOzi3Wb4&t=6s 
 
Projektové ceny nejčastěji dodávaných kompostérů: 
 
675 litrů - 2500 Kč bez DPH 
1050 litrů - 3500 Kč bez DPH 
1400 litrů - 5000 Kč bez DPH 
2000 litrů - 7000 Kč bez DPH 
 
Doporučuji využít pouze tyto 4 varianty, které pokryjí jak malé zahrady, tak i ty velké. Není také 
problém dodat občanům na zahradu 2 kompostéry, pokud by tato kapacita nestačila. 
 
Obecně platí, že 1litr objemu kompostéru = 1m2 plochy zahrady 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ShRGOzi3Wb4&t=6s


Ke každému kusu kompostéru také dodáváme brožuru "Kompostování v domácích kompostérech", 
protože víme, že osvěta obyvatel je stejně důležitá jako kvalitní produkt. 
Tuto přílohu Vám také zasílám v příloze k nahlédnutí. 
 
Děkuji a přeji Vám hezký den. 
 
 
S pozdravem 
 

 

Ing. Tomáš Aulický 
Projektový manažer 
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