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OBECNÉ INFORMACE

Den vzniku: 4.5.2017

IČ: 06058591

Sídlo: 739 51 Nošovice 118

Předseda vedení: Tomáš Soták

Místopředseda vedení: Michal Soták

Pokladník vedení: Lucie Sotáková

Web: www.laudatosi.cz

Email: info@laudatosi.cz

PŘEHLED ČINNOSTÍ

1. BOJ PROTI PALMOVÉMU OLEJI

APLIKACE PALM OIL SCANNER

Mobilní aplikace, která na základě skenování čárového kódu odhalí přítomnost palmového oleje v potravinách 
vznikla na konci roku 2017. V průběhu let 2018 – 2020 dosáhla v ČR víc než 10 síc stažení, rovněž se rozšířila o 
30 síc produktů v databázi.

2. OBCHOD BEZ OBALU

V srpnu roku 2018 jsme převzali inicia vu zanikajícího obchodu Potraviny Bez obalu ve Frýdku-Místku. Tím jsme
se zasadili, aby se zde myšlenka bezodpadového života mohla nadále rozšiřovat mezi širší veřejnost.

V polovině roku 2019 jsme obchod přestěhovali do větších prostorů, a mto krokem se nám podařilo téměř 
zčtyřnásobit nabídku bezobalového prodeje. Rozšířili jsme významně sekci drogerie a přidali sor ment 
pomůcek k ekologickému životu bez odpadu (zero waste).
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Na jaře roku 2020 jsme spus li eshop s objednávkovým systémem, který umožňuje zrychlit bezobalové 
nakupování. Zákazníci si mohou zboží vyzvednout jak přímo na prodejně, tak i na několika nasmlouvaných 
výdejních místech, a také na jakékoliv pobočce Zásilkovny.

 

3. PRAŠIVÁ PRO RODINY

Zúčastnili jsme se akce „Prašivá pro rodiny“, setkání dě  (a rodin) s otcem Biskupem. V rámci našeho stanoviště
s názvem „Péče o společný domov“ jsme účastníkům akce popovídali o problema ce mikroplastů v přírodě, o 
důležitos  biodiverzity a předali py, jak ušetřit (nejen přírodu) při nakupování. Dě  si zahrály drobné soutěže a
mohly ochutnat něco ze sor mentu obchodu Bez obalu.

4. OSVĚTA

 Rozhovor s naší dobrovolnicí Míšou Gongolovou pro signály.cz na téma zerowaste + křesťanství
 U příležitosi „Doby stvoření“ jsme připravili brožurku s py pro veřejnost, jak začít žít více ekologicky – 

aneb jak každý z nás může pomoci při péči o náš společný domov.
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2020

Výnosy 2020  (%) Náklady 2020  (%)

Dary 306 500,00 Kč 16%
Spotřeba 
materiálu, energie 
a ost.

51 000,00 Kč 2%

Tržby za 
vlastní 
výkony a 
zboží

1 648 000,00 Kč 83,4%
Nakoupené zboží 
(pro bezobalový 
prodej)

1 182 000,00 Kč 57%

Dotace 13 000,00 Kč 0,6% Ostatní služby 223 000,00 Kč 11%

   Osobní náklady 610 000,00 Kč 30%
      
      
Celkem: 1 967 500,00 Kč  Celkem: 2 066 000,00 Kč  
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BODY PRO ROK 2021

1. Boj pro  palmovému oleji
a. Šíření aplikace Palm Oil Scanner
b. Šíření obecného povědomí o problema ce palmového oleje

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

3. Zaměřit se na problema ku nadměrného produkování zbytečných obalů a na zjednodušení 
bezobalového života

a. Další rozvoj obchodu Bez obalu 
b. Workshopy a prezentace
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