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Poslání organizace
Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to
výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života.
S vědomím naléhavosti globálních problémů nabízet řešení na osobní, místní,
regionální i vyšší úrovni.
Motto: „Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.“
Za 19 let historie Rosy se její činnost vyhranila do 3 tématických „programů“, které se
však na nejrůznějších úrovních vzájemně prolínají. Proti plýtvání přírodními zdroji,
používání chemie a ale i proti klamavým reklamám se snaží bojovat program
„odpovědné spotřeby“. V rámci programu „místní rozvoj“ propagujeme princip
lokalizace, tedy snižování dovozu, lokální koloběh financí a opětovný vznik
maloproducentů jako základu lokální ekonomiky. Třetí program je zaměřen na
přírodní zahrady – zahrady bez chemie, okrasné i užitkové, zvyšující podíl zeleně a
biodiverzitu sídel i krajiny. Dle hesla všechno souvisí se vším, jsou také všem našim
programům společné například i ekologické zemědělství, obecná ochrana přírody či
obnovitelné zdroje energie.

Členství
Rosa je základajícím a aktivním členem jihočeské Krajské sítě environmentálních
center Krasec, Sítě ekologických poraden STEP. Dále je členem Zeleného kruhu,
asociace nevládních organizací působících v oblasti životního prostředí. Pro svou
činnost je důležité také členství ve Sdružení Růže.

Základní informace
Vznik organizace
Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. byla založena v roce
1991 organizacemi ČSOP, aby informovala o problematice ochrany přírody a
životního prostředí. Původně byla založena jako nadace (Rosa - jihočeská nadace
pro ochranu přírody), posléze se transformovala na obecně prospěšnou společnost.

Orgány Rosy v roce 2010
Rosa je podle zákona o obecně prospěšných společnostech řízena správní radou a
kontrolována dozorčí radou. Správní rada volí výkonného ředitele. Rosa má
v průměru čtyři zaměstnance a spolupracuje s několika dobrovolníky.

Správní rada: RNDr. Zuzana Guthová, CSc. – předsedkyně (od 05/2009), Ing.
Vladimíra Hejzlarová, Ing. Michael Bartoš, CSc., PhDr. Jana Vrbová, Ing. Robert
Ouředník, Ing. Marcela Roche

Dozorčí rada: Adéla Chadimová, Lenka Smržová, Jaroslav Rytíř

Výkonný ředitel: Mgr. Josef Kadubec
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Program odpovědné spotřeby
Program se soustřeďuje na osvětu spotřebitelů (fyzických i právnických osob) ve
smyslu snižování negativního vlivu spotřeby a nakupování na životní prostředí.
V roce 2010 jsme koordinovali národní část již 4. ročníku mezinárodní kampaně
Týden opravdových plen, opět velmi dobrovolnicky za symbolického sponzorství
prodejců a výrobců látkových plen. Uspořádali jsme celodenní seminář zaměřený na
ochranu klimatu na úrovni domácnosti, v druhé polovině roku jsme realizovali projekt
zaměřený na osvětu v oblasti recyklace elektrozařízení. Zrevidovali a doplnili jsme
ekoporadenskou databázi otázek na www.ekoporadna.cz/wiki.

Program místní rozvoj – místní místním
V rámci tohoto programu chceme konkrétními aktivitami přispívat k udržitelnosti
rozvoje na místní úrovni – podpora lokální ekonomiky, vznik maloproducentů, jídlo
z blízka.
V roce 2010 jsme připravili a realizovali již tradiční akce, o které byl velký zájem.
Našimi kurzy na zpracování mléka (výroba sýrů) prošla řada zemědělců a drobných
hospodářů. Uskutečnil se také jeden kurz na zpracování masa. Také kurzy
zpracování vlny, výroby z marcipánové hmoty a zdobení perníčků se setkaly
s úspěchem.
Zorganizovali jsme 4. ročník Ovčáckých slavností v Borovanech. Akce prezentuje
nejen chovatelské záležitosti ovčího hospodářství, ale také šetrný přístup k využívání
krajiny a místní zdroje potravin. Tedy odklon od konzumního hypermarketového
života zpět k místnímu, maloprodukčnímu. Navštívilo jí na 1000 lidí. V září jsme pak
uspořádali již 2. ročník obnoveného Ekotrhu.
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Program přírodní zahrady – permakultura
Pokračovali jsme v realizaci projektu Přírodní zahrady bez hranic. Projekt je
mezinárodní, jeho nositelem jsou Přírodní zahrady, o.s. a rakouský Umweltberatung.
Partnery projektu jsou další organizace kraje Vysočina (Chaloupky, o.p.s.) a
Jihomoravského kraje (Ekologický institut Veronica). Rosa je subdodavatelem
projektu a vrací se tak k tématu, kterému se již dříve věnovala. Projekt je zaměřen
především na osobní poradenství, žádané terénní poradenství a celkovou propagaci
tématu. V roce 2010 jsme v rámci něho prošli řadou školení pro poradce,
zorganizovali třídenní maraton po školních přírodních zahradách pro učitele a
uspořádali odpolední seminář pro zájemce z řad zahrádkářů. Ke konci roku byl vydán
dvouletý kalendář „Moje přírodní zahrada“ a „Rok v přírodní zahradě“.

Veřejné aktivity v roce 2010
Ekologická poradna
V uplynulém roce 2010 jsme pro veřejnost byli k dispozici celkem dvanáct hodin
týdně rozdělených do 3 dnů. Dotazy jsme ale zodpovídali hlavně emailem,
telefonicky a na našich akcích. Nabídka byla rozšířena o terénní poradenství pro
přírodní zahrady. Zaevidovaných dotazů bylo celkem 244. Intenzivně jsme pracovali
na přípravě certifikačních kritérií pro české ekoporadny v rámci Sítě ekologických
poraden a ve spolupráci s MŽP. V září jsme pak úspěšně prošli testovací certifikací.
Zelené čtvrtky
Pravidelně třetí čtvrtek v měsíci pořádáme společně se sdružením Calla besedy pro
veřejnost na aktuální téma ze životního prostředí. Do galerie Měsíc ve dne v Českých
Budějovicích jsme veřejnost pozvali na témata: Ropný zlom, Energetické využití
biomasy, Promění klima naši přírodu?, Budějovická pro- a proti- povodňová opatření,
Češi ve spotřebitelském ráji, Bezpečné výrobky, Železniční koridor – kudy dál?,
Bagrem za ochranu přírody, Staré odrůdy ovocných stromů, Elektroodpad – co
s ním?.
Krasec
Podíleli jsme se svou činností v dozorčí radě na fungování sítě Krasec a v redakční
radě stejnojmenného časopisu Krasec na jeho vydávání. Na www.krasec.cz jsme
zodpovídadli on-line poradenské dotazy. Významně jsme se podíleli na vzdělávání
ekoporadců z ostatních členských organizací a na dalších akcích.
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Internetové stránky
V roce 2010 jsme provozovali tyto internetové stránky:
http://www.rosacb.cz – informace o činnosti Rosy
http://www.ekospotrebitel.cz – informace o tématech ekologicky šetrné spotřeby
http://ekodite.rosacb.cz – informace o „plenkových“ projektech a aktivitách

Zpráva o hospodaření
Rozvaha k 31. 12. 2010
AKTIVA
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majektu
Zboží na skladě a v prodejnách
Odběratelé
Ostatní přímé daně
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Jiné pohledávky
Pokladna
Účty v bankách
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Celkem AKTIVA
PASIVA
Fondy
Účet výsledku hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Dodavatelé
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Celkem PASIVA
Celkem AKTIVA
Celkem PASIVA
Celkem ROZDÍL

částka v Kč
119 000,00
3 000,00
-119 000,00
27 000,00
66 000,00
3 000,00
153 000,00
114 000,00
5 000,00
77 000,00
8 000,00
147 000,00
603 000,00

268 000,00
139 000,00
-57 000,00
10 000,00
45 000,00
21 000,00
177 000,00
603 000,00

0,00
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Výsledovka k 31.12.2010
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Odpis nedobytné pohledávky
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté členské příspěvky
NÁKLADY celkem
VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Zúčtování fondů
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace
VÝNOSY celkem
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

částka v Kč
126 000,00
29 000,00
29 000,00
49 000,00
31 000,00
318 000,00
656 000,00
186 000,00
1 000,00
12 000,00
5 000,00
8 000,00
1 450 000,00

879 000,00
59 000,00
48 000,00
26 000,00
577 000,00
1 589 000,00
139 000,00

Poděkování
V roce 2010 naše projekty a činnost dotací podpořili:
Magistrát města České Budějovice
Státní fond životního prostředí (partnerský projekt s Krasec, o.s.)
Státní fond životního prostředí (partnerský projekt se STEP)
Fond Asekol
Státní fond životního prostředí (porad. Zelená úsporám, partner.
STEP)

33 780,00
304 713,00
138 343,00
97 436,00
3 150,00

Dále bychom rádi poděkovali i všem ostatním jednotlivcům a organizacím, kteří nám
v roce 2010 poskytli pomoc finanční, materiální a pracovní.
Chcete nás podpořit?
Naše činnost se neobejde bez vaší podpory. Můžete nám pomoci nejen finančně, ale
i spoluprácí např. při veřejných akcích. V případě zájmu nás kontaktujte.
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V roce 2010 jste v kanceláři Rosy mohli potkat tyto zaměstnance:
Josef Kadubec – ekoporadce na témata zelené úřadování, odpovědná spotřeba,
místní rozvoj, přírodní zahrady
kadubec@rosacb.cz
Věra Soukupová – ekoporadce na téma odpovědná spotřeba (především pleny,
hračky, praní, voda), vera.soukupova@rosacb.cz
Hana Goszlerová (Kadubcová) – ekoporadce na téma přírodní zahrady,
hana.kadubcova@rosacb.cz
Hana Polaufová – ekoporadce na téma ekologické zemědělství a zemědělské
dotace, hana.polaufova@rosacb.cz
Adéla Chadimová – administrace, odpovědná spotřeba, plenková poradna,
adela.chadimova@rosacb.cz
Irena Vacková – odpovědná spotřeba, ekologické výukové programy,
irena.vackova@rosacb.cz
Martina Janečková – účetní a hospodářka, janeckova@rosacb.cz

Kontakt
Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.
Senovážné náměstí 232/9
370 01 České Budějovice
tel.: 387 432 030, 777 320 450
email: rosa@rosacb.cz
www.rosacb.cz
bankovní účet: 12199723/0300 (ČSOB - Poštovní spořitelna)
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