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Výroční zpráva za rok 2011
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 20 let historie Rosy se její činnost vyhranila do 3 tematických programů, které se
však na nejrůznějších úrovních vzájemně prolínají. Proti plýtvání přírodními zdroji,
používání chemie, 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 všem našim
programům společné i ekologické zemědělství, ochrana přírody či obnovitelné zdroje
energie. V roce 2011 se Rosa nevěnovala aktivitám v oblasti výzkumu a vývoje.
Vlastním příkladem chrání životní prostředí díky ekologicky šetrné kanceláři.
Členství
Rosa je základajícím a aktivním členem jihočeské Krajské sítě environmentálních
center Krasec a Sítě ekologických poraden STEP. Dále je členem Zeleného kruhu,
asociace nevládních organizací působících v oblasti životního prostředí. Pro činnost
Rosy 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.
V roce 2011 došlo ke změně zakládací listiny tak, aby byla v souladu s novelou
zákona o obecně prospěšných společnostech. Rosa o.p.s. nemá organizační
jednotku v zahraničí.
Orgány Rosy v roce 2011
Rosa je podle zákona o obecně prospěšných společnostech řízena správní radou a
kontrolována dozorčí radou. Správní rada volí ředitele (statutární orgán). Rosa má
v průměru čtyři zaměstnance a spolupracuje s několika dobrovolníky.
Správní rada: RNDr. Zuzana Guthová, CSc. – předsedkyně, Ing. Vladimíra
Hejzlarová, Ing. Michael Bartoš, CSc., PhDr. Jana Vrbová, Ing. Robert Ouředník, Ing.
Marcela Roche
Dozorčí rada: Mgr. Olga Jedličková, Mgr. Adéla Chadimová, Mgr. Lenka Smržová
Ředitel = statutární orgán: 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.
Rok 2011 byl ve znamení látkových plen a ekologicky šetrných hraček díky projektu
„Dopady dětského odpadu“. Uspořádali jsme 5. ročník mezinárodní kampaně Týden
opravdových plen, do které se tentokrát zapojilo 61 subjektů a uskutečnilo se 94 akcí
na 73 různých místech v ČR. Podíleli jsme se na uskutečnění konference Aktivní
rodičovství v Brně. Vydalo se několik informačních letáků k látkovým plenám, vzniklo
aktualizované vydání žádané brožury Pleny pod lupou. Dalším počinem byla
brožurka Hračky – jak si vybrat… a s ní související výstava ekologicky šetrných
hraček, která čítá na dvě stě exponátů. Tuto výstavu jsme otestovali v borovanském
Nazaretu, kde si hračky vyzkoušelo 333 dětí a 264 dospělých.
Díky výše zmíněnému projektu dostaly novou podobu i webové stránky
www.ekodite.rosacb.cz. Proměnila se grafika, aktualizoval i zpřehlednil obsah týkající
se látkových plen a byl doplněn o nové informace o ekologicky šetrných hračkách.
.
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Program místní rozvoj – místní místním
Díky podpoře Ministerstva životního prostředí, německé nadace Henrich Böll
Stiftung, Jihočeskému kraji, Magistrátu města České Budějovice a městu Borovany
jsem se i v roce 2011 mohli věnovat propagaci myšlenky jídla zblízka a podpoře
místních produktů a producentů.
Opět jsme uspořádali několik kurzů zpracování mléka, jeden kurz zpracování masa a
kurz zpracování ovčí vlny. V aktivitách nechyběl úspěšný 5. ročník Ovčáckých
slavností, které byly letos doplněny o setkání vlňáčkářů. Akci navštívilo více jak 1200
lidí – chovatelů ovcí, rodičů s dětmi, turistů. V září se zopakoval také již tradiční
Ekotrh na českobudějovickém náměstí, které je v rámci Dne bez aut alespoň několik
hodin v roce uzavřené motorovým vozidlům.

Program přírodní zahrady – permakultura
S končicí spoluprací na projektu Přírodní zahrady bez hranic, ustupoval do pozadí
činnosti i tento program. Probíhalo pouze poradenství pro zájemce o přírodní
zahradu. V rámci projektové aktivity veřejná zeleň v přírodním stylu se podařilo
pokročit k dohodě se zástupci Magistrátu města České Budějovice a v závěru roku
proběhly přípravy na veřejné plánování prostoru ve Stromovce. To však bude
probíhat až v následujícím roce.
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Veřejné aktivity v roce 2011

Ekologická poradna
V uplynulém roce 2011 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. Zaevidovaných dotazů bylo celkem 164. K tomu se
musí připočítat další nespočet dotazů zodpovězených na našich akcích, kterých bylo
uskutečněno více jak 40.

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: Oběti čistoty a krásy, Rys za vaším
plotem?, Zelené peklo, Zelené balkony a fasády, Jídlo z bedýnek, České Budějovice
– město k (pře)žití?, Jak nás klame reklama, Hračky – šetrné k přírodě, bezpečné pro
dítě, O čem vyprávějí šumavské smrčiny.

Krasec
Svou činností v dozorčí radě a od června 2011 i ve výkonné radě jsme se podíleli 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.

Internetové stránky
V roce 2011 jsme provozovali tyto internetové stránky:
http://www.rosacb.cz – informace o činnosti Rosy
http://www.ekodite.rosacb.cz – informace o šetrné péči o dítě (látkové pleny, hračky)
http://www.ekospotrebitel.cz – informace o tématech ekologicky šetrné spotřeby
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Zpráva o hospodaření

Rozvaha k 31. 12. 2011
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
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Výnosy příštích období
Celkem PASIVA

částka v Kč
119 000,00
3 000,00
-119 000,00
77 000,00
0,00
8 000,00
496 000,00
204 000,00
19 000,00
52 000,00
4 000,00
3 000,00
866 000,00

269 000,00
-41 000,00
81 000,00
92 000,00
68 000,00
2 000,00
32 000,00
300 000,00
63 000,00
866 000,00
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Výsledovka k 31.12.2011
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Silniční daň
Dary
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
150 000,00
33 000,00
28 000,00
41 000,00
18 000,00
456 000,00
979 000,00
288 000,00
1 000,00
6 000,00
7 000,00
7 000,00
2 014 000,00

359 000,00
54 000,00
26 000,00
77 000,00
1 457 000,00
1 973 000,00
-41 000,00

Odměny členům správní a dozorčí rady nejsou vypláceny. Náklady na hrubou mzdu
ředitele jsou stanoveny ve výši 30 tis. Kč při plném úvazku.
Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou důležité pro účetní
jednotku. Předpokládaný vývoj účetní jednotky v roce 2012: dočerpání dotace
projektu Dopady dětského odpadu (cca 400 tis. Kč), získání dalších dotací
v odhadovaném objemu 500 tis. Kč.

Poděkování
V roce 2011 naše projekty a činnost dotací podpořili:
Státní fond životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí (partnerský projekt s Krasec, o.s.)
Heinrich Böll Foundation
Jihočeský kraj
Magistrát města České Budějovice
Město Borovany
STEP (Zelená úsporám)

1 064 017,00
188 190,00
51 667,00
74 800,00
40 000,00
32 000,00
5 500,00
1 417,00

Dále bychom rádi poděkovali i všem ostatním jednotlivcům a organizacím, kteří nám
v roce 2011 poskytli pomoc finanční, materiální a pracovní.
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Chcete nás podpořit?
Naše činnost se neobejde bez vaší podpory. Můžete nám pomoci nejen finančně, ale
i spoluprací např. na veřejných akcích. V případě zájmu nás kontaktujte.

V kanceláři Rosy jste v roce 2011 mohli potkat tyto zaměstnance:
Josef Kadubec – ředitel a 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
Adéla Chadimová – administrace, odpovědná spotřeba, plenková poradna,
adela.chadimova@rosacb.cz
Irena Vacková – odpovědná spotřeba, ekologické výukové programy,
irena.vackova@rosacb.cz
Magdalena Chytrová – projektová manažerka, magdalena.chytrova@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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