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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 – 2021 dosáhla v ČR víc než 10 tisíc stažení, rovněž se rozšířila o 
35 tisíc produktů v databázi.

APLIKACE PALM OIL SCANNER – ŠÍŘENÍ

Tak jako stažení a využívání aplikace je zdarma, tak je zdarma její šíření do dalších zemí. Podařilo se aplikaci 
rozšířit do Holandska, Velké Británie a Austrálie. 

VÝZVA FIRMÁM POUŽÍVAJÍCÍM PALMOVÝ OLEJ

Tak jako každoročně, dne 1.2. - ke 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.  

1



2. OBCHOD BEZ OBALU

V srpnu roku 2018 jsme převzali iniciativu zanikajícího obchodu Potraviny Bez obalu ve Frýdku-Místku. V roce 
2019 jsme obchod přestěhovali do větších prostorů.  V roce 2020 jsme spustili eshop se zasíláním zboží ve 
vratných obalech na pobočky Zásilkovny a na výdejní místa.

V letošním roce jsme podepsali smlouvu s CO2 neutrálním dopravcem DPD, který zákazníkům může objednávku
doručit přímo až domů.

V roce 2021 jsme ještě více rozšířili sortiment, jak potravin, tak drogerie. Reagujeme na zájem zákazníků a jejich
požadavky. Také zákazníkům nabízíme možnost odběru zeleninových bedýnek z lokálních farem. Do sortimentu
jsme také zařadili lokální vína ve vratných lahvích.

 

3. PRAŠIVÁ PRO RODINY

Zúčastnili jsme se akce „Prašivá pro rodiny“, setkání dětí (a rodin) s otcem Biskupem. V rámci našeho stanoviště
„Společně na cestě svačíme“ jsme návštěvníkům akce popovídali o tom, co je to udržitelnost, jak začít 
udržitelněji žít, a jak ekologicky (a udržitelně) chystat svačiny. Děti si zahrály několik her s tématem svačiny a 
udržitelnost. Všichni měli také možnost ochutnat variantu svačin z obchodu Bez obalu.
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4. OSVĚTA

 Přednáška na téma Laudato si - péče o společný domov v rámci „Absolventského Velehradu“.
 V rámci „Dne země“ jsme připravili malou prezentaci pro veřejnost na téma mikroplasty.

FINANČNÍ ZPRÁVA

Výnosy 2021  (%) Náklady 2021  (%)

Dary 102 200,00 Kč 5%
Spotřeba 
materiálu, energie 
a ost.

97 700,00 Kč 4%

Tržby za 
vlastní 
výkony a 
zboží

1 987 100,00 Kč 95%
Nakoupené zboží 
(pro bezobalový 
prodej)

1 348 700,00 Kč 57%

Ostatní služby 247 000,00 Kč 10%

    Osobní náklady 673 600,00 Kč 29%
       
        
Celkem: 2 089 300,00 Kč  Celkem: 2 367 000,00 Kč  
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