
Zpráva o hospodaření

Rozvaha k 31. 12. 2013

AKTIVA částka v Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 119 446,15
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3 000,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -119 446,15
Zboží na skladě a v prodejnách 70 948,00
Pohledávky - odběratelé 5 930,00
Jiné pohledávky 8 000,00
Pokladna 15 395,00
Účty v bankách 75 158,40
Ostatní přímé daně 4 863,00
Celkem AKTIVA 183 294,40

PASIVA
Fondy 268 492,84
Účet výsledku hospodaření - 27 841,15
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let - 62 180,23
Dodavatelé 4 922,94
Přijaté zálohy - 100,00
Celkem PASIVA 183 294,40

Celkem AKTIVA 183 294,40
Celkem PASIVA 183 294,40
Celkem ROZDÍL 0,00

Chcete nás podpořit?
Naše činnost se neobejde bez vaší podpory. Můžete nám pomoci 
nejen finančně, ale i spoluprací např. při veřejných akcích. V případě 
zájmu nás kontaktujte.

Poděkování
V roce 2013 naše projekty a činnost dotací podpořili:
Jihočeský kraj, Magistrát města České BUDĚJOVICE, Krasec.

Za dar na podporu činnosti děkujeme 
státnímu podniku Lesy České Republiky.

Dále bychom rádi poděkovali za spolupráci, materiální i finanční 
pomoc všem jednotlivcům a organizacím, kteří uvěřili, že činnost 
Rosy má smysl. Činnost Rosy by se obzvláště v minulém roce 
neobešla bez obětavé práce dobrovolníků a pochopení jejich 
blízkých.

Za veškerou podporu velice děkujeme!

Kontakt

Rosa – společnost pro ekologické informace  
a aktivity, o.p.s.

Senovážné náměstí 232/9
370 01 České Budějovice

tel.: 777 084 601
email: rosa@rosacb.cz

www.rosacb.cz

bankovní účet: 12199723/0300 
(ČSOB - Poštovní spořitelna)

Výsledovka k 31.12.2013
NÁKLADY částka v Kč
Spotřeba materiálu 1 624,00
Spotřeba energie 10 204,00
Prodané zboží 4 364,85
Cestovné 0,00
Náklady na reprezentaci 5 140,00
Ostatní služby 136 957,00
Mzdové náklady 26 476,00
Zákonné sociální pojištění 5 452,00
Daň silniční
Smluvní pokuty a úroky z prodlení* 
*ukončení smlouvy na provoz internetu z důvodu stěhování 2 042,00
Kurzové ztráty 7,90
Dary
Jiné ostatní náklady 1 900,88
Poskytnuté členské příspěvky 8 200,00

NÁKLADY celkem 202 368,67
VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb 108 135,00
Tržby za prodané zboží 25 500,13
Úroky 11,52
Tržby z prodeje materiálů 28 100,00
Jiné ostatní výnosy 780,87
Přijaté příspěvky (dary) 12 000,00
Provozní dotace 0,00
VÝNOSY celkem 174 527,52
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -27 841,15

Výroční zpráva 

2013



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

Poslání organizace
Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitel-
nosti, 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.“

Členství
Rosa je členem jihočeské Krajské sítě environmentálních center 
Krasec, Sítě ekologických poraden STEP, asociace nevládních 
organizací působících v oblasti životního prostředí Zelený kruh 
a zájmového sdružení obcí v jihočeském regionu Sdružení Růže.

Témata

Odpovědna spotřeba

Proti plýtvání přírodními zdroji, používání chemie a ale i proti kla-
mavým reklamám se snaží bojovat program „odpovědné spotřeby“. 
Zaměřujeme se na ekologický provoz domácností, předcházení 
vzniku odpadů a šetrné hospodaření s přírodními zdroji. 
(např. besedy a výstavy „eko“hraček a látkových plen, aj.)

Místní rozvoj

V rámci programu „místní rozvoj“ propagujeme princip lokalizace, 
tedy snižování dovozu, lokální koloběh financí a podpora činnosti 
maloproducentů jako základu lokální ekonomiky. 
(např. akce Ovčácké slavnosti, výstava Pojďme na to místně, aj)

Přírodní zahrady

Třetí program je zaměřen na přírodní zahrady – zahrady bez che-
mie, okrasné i užitkové, zvyšující podíl zeleně a biodiverzitu sídel 
i krajiny. 

Činnost
Naše aktivity jsou určené široké veřejnosti. Nejčastější cílovou 
skupinou činnosti Rosy v roce 2013 byli rodiny s dětmi a mateřská 
centra, ale také místní producenti.

Ekologické poradenství

Rosa o.p.s. poskytuje bezplatné všeobecné a specializované pora-
denství pro veřejnost. Specializujeme se na poradenství v oblasti 
udržitelné spotřeby (např. šetrná domácnost, ekodítě - pratelné 
a odbouratelné pleny, ekohračky, ekologické dámské hygienické 
potřeby, zelené úřadování, místní rozvoj, přírodní zahrady).

Výstavy 

Obcí, školám, nevládním organizacím nabízíme k pronájmu výstavy.
•	 Interaktivní výstava hraček „Pojďte si hrát“ - hračky bezpečné 

a šetrné jak k dítěti, tak i k přírodě.
•	 Výstava moderních látkových plen - výstava obsahuje všech-

ny typy moderních plenek a příslušenství od nejrůznějších 
výrobců i s popisky, takže se návštěvníci vše potřebné dozvědí 
z cedulek a přiložených letáčků.

•	 Pojďme na to místně - Výstava se zaměřuje na LOKALIZACI, 
Co je to lokalizace, jak podporovat místní ekonomiku a proč, 
jaké jsou přínosy.

Přednášky, semináře, besedy

Pro veřejnost pořádáme vzdělávací a informační akce, jejichž 
zaměření odpovídá oblastem činnosti organizace (např. Udržitelná 
spotřeba, Značení výrobků, Eko – dítě, Jak si vybrat správnou 
hračku pro dítě i pro přírodu, Šetrná domácnost, Ekospotřebitelství 
aneb Jak se stát ekospotřebitelem, aj)

Publikační činnost a správa informačních portálů

Internetové stránky

http://www.rosacb.cz – informace o činnosti Rosy, e-shop
http://www.ekospotrebitel.cz – informace o tématech ekologicky 
šetrné spotřeby
http://ekodite.rosacb.cz – informace o „plenkových“ projektech 
a aktivitách 

Kalendář akcí 2013

Týden opravdových plen / 15. až 20. dubna 2013

Spolupodíleli jsme se na organizaci celosvětové kampaně Týden 
opravdových plen (TOP), která seznamuje spotřebitele s alternati-
vami k jednorázovým plenám a nabízí osvětové akce po celé ČR.

Ovčácké slavnosti / 4. srpna 2013

Smyslem Ovčáckých slavností je prezentovat chov ovcí a jeho 
význam pro krajinu i život člověka, a zároveň podporovat regionální 
chovatele a zpracovatele ovčích produktů. Cílovou skupinou akce je 
veřejnost, rodiny s dětmi, chovatelé, producenti a řemeslníci. Akce 
se zúčastnilo přibližně 1 000 dospělých a 500 dětí.

Evropský den bez aut (účast) / 19. září 2013

Na akci pořádané CEGV Cassiopeia a Magistrátem města České 
Budějovice jsme připravili aktivity pro děti s ekologickým podtex-
tem. Dospělým jsme nabízeli publikace a informační materiály, 
ukázky látkových plen a poradenství v oblasti ekospotřebitelství. 

Beseda Jak si vybrat správnou hračku v mateřských centrech / 
4.11.2013 

v Rodinném a mateřské centru u Petrínů, České Budějovice, akce 
se zúčastnilo 5 dospělých, 4 děti

Interaktivní výstava hraček PANE, POJĎTE SI HRÁT /   
30. 11. - 1. 12. 2013

v Denním centru Sněhurka v Českém Krumlově, akce se zúčastnilo 
18 dětí a dospělých

Interaktivní výstava hraček PANE, POJĎTE SI HRÁT /  
2. 12. - 11. 12. 2013

v Rodinném a mateřské centru v Nových Homolých, akce se zúčast-
nilo 60 dětí a dospělých

Beseda Jak si vybrat správnou hračku v mateřských centrech /   
8. 12. 2013

 v Rodinném a mateřské centru v Nových Homolých, akce se 
zúčastnilo 5 dospělých


