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Den vzniku: 4.5.2017 

IČ: 06058591 

Sídlo: 739 51 Nošovice 118 

Předseda vedení: Tomáš Soták 

Místopředseda vedení: Michal Soták 

Pokladník vedení: Lucie Sotáková 

Dobrovolnice: Michaela Gongolová 
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PŘEHLED ČINNOSTÍ  

 

1.  BOJ PROTI PALMOVÉMU OLEJI  

APLIKACE PALM OIL SCANNER - ROZVOJ 

Mobilní aplikace, která na základě skenování čárového kódu odhalí přítomnost palmového oleje v potravinách 

vznikla na konci roku 2017. V průběhu roku 2018 dosáhla v ČR 10000 stažení, rovněž se rozšířila o 5000 nových 

produktů v databázi. 

V průběhu roku 2018 bylo do aplikace dodáno tlačítko, které umožňuje zaslat STÍŽNOST výrobci. Pokud 

oskenovaný produkt zahlásí, že obsahuje palmový olej, umožňuje to zákazníkovi zaslat výrobci svou 

nespokojenost: „Právě jsem si nekoupil váš produkt, protože obsahuje palmový olej…..“  

Takových stížností bylo během roku odesláno téměř 1000. 

APLIKACE PALM OIL SCANNER –  ŠÍŘENÍ  

Tak jako stažení a využívání aplikace je zdarma, tak je zdarma její šíření do dalších zemí. V průběhu roku 2018 se 

podařilo navázat spolupráci s Holandskem, Velkou Británií a Austrálií. V Austrálii se na konci roku podařilo 

aplikaci úspěšně implementovat na tamní trh. 

SPOT K APLIKACI  

K propagaci BOJE PROTI PALMOVÉMU OLEJI vznikl krátký spot, využívaný zejména k propagaci přes facebook. 

Video je možné zhlédnout jak na Facebooku, tak na Youtube.  

 

  

https://www.facebook.com/laudatosi.cz/videos/574055183037418/
https://youtu.be/mikYEWoZmc8
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VÝZVA FIRMÁM POUŽÍVAJÍCÍM PALMOVÝ OLEJ  

 

K 1.2., dni bez palmového oleje jsme rozeslali dopisy s výzvou firmám stále používajícím palmový olej ve svých 

výrobcích. Rozesláno bylo téměř 400 výzev na emailové adresy firem. Asi 100 jich poslalo odpověď. 

Nejzajímavější odpovědi jsou dostupné na našem webu v projektu VÝZVY FIRMÁM.  

Třem firmám byla udělena naše pochvala = LAUDATIO za to, že se ve výrobním procesu plně vzdali palmového 

oleje. Jedná se o společnosti: SEMIX PLUSO, spol. s r.o., Emco spol.s r.o., Biopekárna Zemanka s.r.o. 

 

2.  OBCHOD BEZ OBALU 

V srpnu roku 2018 jsme převzali iniciativu zanikajícího obchodu Potraviny Bez obalu ve Frýdku-Místku. Tím jsme 

se zasadili, aby se zde myšlenka bezodpadového života mohla nadále rozšiřovat mezi širší veřejnost. 

Do konce roku 2018 se nám podařilo téměř zdvojnásobit nabídku bezobalového prodeje. Rozšířili jsme sekci 

potravin i drogérie a nově jsme přidali produkty užitečné k životu bez odpadu (Zero waste life): např.: lahve, 

bambusové kelímky, kovová brčka, kancelářské potřeby, kuchyňské potřeby,… 

Pro úspěšnou prezentaci tohoto projektu vedoucího k úspoře vzniku odpadu a k ochraně prostředí se nám 

podařilo získat doménu www.bezobalu.cz , kde je možné vidět kompletní nabídku našeho sortimentu. 

  

 

3.  MEZINÁRODNÍ KLIMATICKÁ POUŤ   

Poutníci putovali pěšky z Vatikánu přes Česko do Katowic na klimatickou konferenci. Během pouti v Česku jsme 

jim pomohli zajistit ubytování, stravu a setkání s komunitou v různých farnostech.  

Smyslem poutě bylo upozornit na Konferenci o klimatické změně v Katowicích (2. - 14. 12. 2018) 
Poutníky spojuje boj za klimatickou spravedlnost, společně volají po: 

• vzniku ambiciózních globálních pravidel, která zajistí rychlé ukončení éry fosilních paliv 

• přechodu k ekonomice čisté energie 

• po integrální ekologii, která zahrnuje individuální i sociální dimenze 

4.  OSVĚTA  

• Přednáška Křesťan a příroda na Biskupství Ostravsko - opavské diecéze. 

https://laudato-si.webnode.cz/vyzvy-firmam-s-po/
http://www.bezobalu.cz/
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O NÁS V  MÉDIÍCH  

 

• Článek na iDnes – o aplikaci Palm Oil Scanner 

• Pořad Nedej se - ČT 

• Eko magazín POLAR TV – o Laudato si a boji proti palmovému oleji 

 

 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA  

 

Počáteční 
stav: 

260 446 Kč 
    

      

Výnosy 2018  (%) Náklady 2018  (%) 

Dary  4 000,00 Kč 0,6% 
Spotřeba 
materiálu, energie 
a ost. 

72 000,00 Kč 15% 

Tržby za 
vlastní 
výkony a 
zboží 

412 000,00 Kč 61,0% 
Nakoupené zboží 
(pro bezobalový 
prodej) 

303 000,00 Kč 61% 

Nevyužité 
dary 

259 000,00 Kč 38,4% Ostatní služby 81 000,00 Kč 16% 

      Osobní náklady 37 000,00 Kč 8% 

            

            

Celkem: 675 000,00 Kč   Celkem: 493 000,00 Kč   

       

HV 2018 182 000,00 Kč      

       

Koncový 
stav: 

442 445,68 Kč 
    

 

 

 

 

 

  

https://www.idnes.cz/hobby/domov/palmovy-olej-mobilni-aplikace-bojkot-koalice-proti-palmovemu-oleji.A180108_095422_hobby-domov_mce?
https://polar.cz/porady/eko-magazin/eko-magazin-01-05-2018-17-40?fbclid=IwAR2ye8lt3tRbIV7Z7zwPF14_bUdO0LFbWM9lpqVJcgcPfpd3JPag-79UcmU
https://polar.cz/porady/eko-magazin/eko-magazin-01-05-2018-17-40?fbclid=IwAR2ye8lt3tRbIV7Z7zwPF14_bUdO0LFbWM9lpqVJcgcPfpd3JPag-79UcmU
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BODY PRO ROK 2019 

 

1. Boj proti palmovému oleji 

a. Šíření aplikace Palm Oil Scanner do dalších zemí 

b. Příprava webu umožňující vyjádřit nespokojenost s používáním palmového oleje v produktech 

u konkrétních společnosti, aniž by musel člověk naskenovat nevhodný produkt přímo 

v obchodě. 

2. Šířit myšlenku encykliky Laudato Si a náplň organizace Laudato Si mezi širší veřejnost 

a. Zahájit posílání newsletterů 

b. Vytvořit blog Laudato si 

c. Navázat spolupráci s křesťanskou komunitou 

3. Zaměřit se na problematiku nadměrného produkování zbytečných obalů a na zjednodušení 

bezobalového života 

a. Rozvoj obchodu Bez obalu - vznik elektronického objednávkového systému 

b. Prezentační činnost 

 

 

 

 

 

 


