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Úvod
Vážení čtenáři naší výroční zprávy,
dovolte mi, abych se s Vámi podělil o to, co se nám v roce 2018 povedlo a z čeho máme největší radost.
Druhým rokem jsme úspěšně provozovali náš „nový“ provoz zahradnictví a především díky nabitým zkušenostem z roku prvního a obětavé práci našich zahradníků mohu dnes, kdy píši tuto výroční zprávu, s radostí říci, že i po skončení projektu se zahradničením zdárně
pokračujeme. Právě to je naším hlavním cílem. Využít možností, které
evropské peníze přinášejí, vytvořit více pracovních míst pro osoby se
zdravotním postižením a po skončení projektu v těchto činnostech
dále pokračovat. Jelikož ne každému se toto daří, myslím, že na sebe
můžeme být právem hrdí.
Další důležitou událostí bylo to, že jsme s Úřadem práce ČR podepsali
smlouvu, díky níž jsme se stali Uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Tento dokument je pro nás nesmírně důležitý, jelikož
nám zajišťuje příspěvek na zaměstnávání našich kolegů se znevýhodněním na několik let dopředu.
Velikou radost mi také udělalo, že jsme získali certifikát „Firma s lidskou tváří“. Tento certifikát je pro nás velikou odměnou a věříme, že je
odměnou i pro naše zaměstnance, kterým tímto neobyčejně děkuji za
to, jací jsou a jak báječnou práci odvádí. Protože bez nich by to prostě
nešlo.
Přeji Vám příjemné čtení!
Michal Jirsa,
ředitel Envira, o.p.s.
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Naše vize
Poskytovat pracovní příležitosti lidem, kteří mají ztíženou cestu na trh
práce v oblasti veřejně prospěšné činnosti. Produkty v oblasti ekonomické doplňkové činnosti poskytovat šetrně k přírodě, poctivě k
člověku.

Naše poslání
Našim posláním je vytvářet a dlouhodobě udržovat pracovní místa
pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a tím je integrovat na trh

práce.

Naše hodnoty
Vstřícnost k odlišnostem a specifickým potřebám jednotlivce. Zodpovědnost vůči zaměstnancům stabilní a bezpečné pracovní místo
pro OZP. Respekt k životnímu prostředí šetrné využívání přírodních
zdrojů a udržitelných výrobních postupů. Důvěra zákazníka v kvalitní
produkt.

4

Vstřícnost

Zodpovědnost

Respekt

Důvěra

Naše cíle
Hlavní cíl
Vytvářet pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením
tak, aby jejich zaměstnání bylo stabilní a smysluplné a poté zvyšovalo
jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Vedlejší cíle

• zajistit kvalitní vedení práce OZP
• zvyšovat kvalifikaci a budovat sebedůvěru zaměstnanců OZP
• nabízet kvalitní produkty
• zajistit/udržet si stálé místo na trhu
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Identifikační údaje, struktura
a organizace
Název: ENVIRA, o.p.s.
Sídlo: Kubatova 32/1, Praha 10 - Hostivař
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IČ: 02131315
DIČ: CZ02131315
Datum zřízení účetní jednotky: 11. 10. 2013
Zapsaná O 1220 vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka
O1220
ENVIRA, o. p. s., je jednou ze čtyř členských
organizací zapsaného spolku Toulcův dvůr.
Všemi svými aktivitami přispívá k činnostem a
rozvoji Střediska ekologické výchovy Toulcův
dvůr a naplňuje jeho poslání.

Orgány společnosti
Předseda správní rady: Mgr. Barbora Michková
Členové správní rady: Ing. Tomáš Hlavačka, Jana Kožnarová, DiS, Mgr.
Veronika Boháčková, Jaroslav Puk, JUDr. Ladislav Valenta
Předseda dozorčí rady: Ing. Václav Kugler
Členové dozorčí rady: Michaela Rychnovská, Marie Vokřálová

Statutární a řídící orgán
Ředitel společnosti: Michal Jirsa
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Informace o zakladatelích, obecné informace
Zakladatel: Ing. Václav Kugler
Společnost byla založena na základě notářského zápisu dne 11. 10.
2013.
Svou činnost začala naplno realizovat po transformaci ze společnosti
Zájmové sdružení Toulcův dvůr k 31. 12. 2013.

Jsme členy těchto organizací:

• Toulcův dvůr, z.s.,
• Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených (KZZP),
• Tematická síť pro sociální ekonomiku (TESSEA ČR, z.s.),
• Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
• Podílíme se na komunitním plánování sociálních a návazných slu-

žeb ÚMČ Praha 10 v pracovní skupině zdravotně postižených.

Lidé v ENVIŘE
Michal Jirsa

Mgr. Veronika Boháčková

ředitel organizace

koordinátorka zaměstnávání OZP
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Jitka Vlčková

Marie Vokřálová

provozní zdravé jídelny

vedoucí keramické dílny,
produktový manažer

Petra Čechurová

Petra Vosáhlová
Josef Troup

zástupkyně provozní
Zdravé jídelny

vedoucí kuchaři

Ing. Michala Ottová

Pavlína Kantorová

vedoucí zahradnice

vedoucí zahradnice

Provozní zaměstnanci (stav k 31. 12. 2018):
Ve Zdravé jídelně pracovalo 5 kuchařů, 6 pomocných kuchařů a 3
barmani. 12 z těchto zaměstnanců jsou osoby se zdravotním postižením.
V keramické dílně pracovalo 7 pracovníků se zdravotním postižením.
V zahradnictví pracovalo 14 pomocných zahradníků se zdravotním
postižením.
Ve správě přírodního areálu pracoval 1 zahradník (osoba se zdravotním znevýhodněním), 5 pomocných pracovníků v areálu SEV s
postižením a 2 pracovníci údržby.
V administrativě pracovali 2 pracovníci s postižením.
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Informace o zaměstnancích
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v účetním období roku 2018
byl celkem 56 zaměstnanců, z toho: 21 zaměstnanců st. inv. 1-2, 20
zaměstnanců st. inv. 3. Řídící pracovník je 1 zaměstnanec.
Osobní náklady činily celkem 6 912 tis. Kč. Z toho osobní náklady na
řídícího pracovníka činily celkem 554 tis. Kč.
Mzdové náklady činily celkem 5 341 tis. Kč. Z toho mzdové náklady na
řídícího pracovníka činily celkem 396 tis. Kč.

Sociální podnik
Jsme integrační sociální podnik, který vytváří dlouhodobá chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Naším cílem
je pomoci osobám se zdravotním znevýhodněním začlenit se na trh
práce a tím i do běžného života.
Dlouhodobé, flexibilní a individuálním potřebám přizpůsobené
pracovní místo dává našim zaměstnancům jistotu a možnost využít a
rozvíjet svůj pracovní potenciál.
V červnu 2018 jsme s Úřadem práce ČR uzavřeli Dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.
V průběhu roku 2018 u nás na chráněných pracovních místech pracovalo celkem 63 zaměstnancům se zdravotním postižením.
Naše výrobky a služby poskytujeme v režimu náhradního plnění,
protože kolegové se zdravotním postižením u nás dlouhodobě představují zhruba 75 % zaměstnanců.
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pracovní místa bez
bariér a předsudků

• navazování

sociálních vazeb a
integrace do společnosti

• podnikatelský
zisk je reinvestován do rozvoje
organizace
• více než 30%

výnosů tvoří tržby
z našich výrobků a
služeb

Environmentální prospěch

• dlouhodobá

Ekonomický prospěch

Sociální prospěch

Dobře fungující sociální podnikání se musí vždy
opírat o tři hlavní pilíře:
• kontinuální zlep-

šování ekologizace
provozů

• využívání lokálních
a sezónních zdrojů,
vužívání vlastních
výpěstků

• zemědělství šetrné

k životnímu prostředí

• energie z obnovitelných zdrojů

• Zdravá jídelna

získala certifikát Bez
palmového oleje

Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením, zejména duševním.
Ztížené postavení na trhu práce je u této cílové skupiny dáno jednak
zdravotním znevýhodněním, ale také dalšími souvisejícími faktory.
Nejčastěji se jedná o změněný denní režim (návštěvy lékaře, potřeba odpoledních směn, potřeby častějších přestávek apod.), častější
nemocnost, pomalejší přizpůsobení pracovním nárokům, a pomalejší
pracovní tempo, nejistota apod.
Na uvedené problémy reagujeme např. individuálním nasmlouváním
rozsahu práce a pracovnímu práce. Zajišťujeme odborné vedení při
nástupu do nového zaměstnání a jeho dalším průběhu.
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Za realizaci začleňování principů rovnováhy osobního a pracovního
života do personální strategie naší organizace jsme byli oceněni certifikátem Firma s lidskou tváří.

Chráněná pracovní místa nabízíme ve všech našich provozech:

• Zdravá jídelna: barman, kuchař, pomocný kuchař,
• rukodělná dílna: pracovník rukodělné dílny,
• zahradnictví: pomocný zahradník,
• správa přírodního areálu Toulcova dvora: zahradník, pomocný pra-

covník v areálu TD,

• administrativa: administrativní pracovník.
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Finanční podpora v roce 2018
Finanční podpora těchto organizací nám umožnila:
Operační program Praha – Pól růstu ČR – díky finanční podpoře
projektu „Rozšíření sociálního podniku ENVIRA, o.p.s., o nový provoz
zahradnictví“, registrační číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000174
mohlo vzniknout zahradnictví
Magistrát hlavního města Prahy – Podpora včelaření v Praze – zajistili jsme vzdělávací aktivity pro veřejnost
TESSEA ČR, z. s. – díky podpoře jsme mohli zajistit kurz finanční gramotnosti pro všechny naše zaměstnance se zdravotním postižením
vedený Mgr. Anetou Betuštiakovou.
Dále jsme získali poradenství v oblasti rozvoje organizace od Markéty
Vinkelhoferové.
IBM Česká republika, spol. s r.o. – zakoupení šokeru pro Zdravou
jídelnu
KBJ VELKOOBCHODY s.r.o. - nákup kuchyňských nožů.
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Péče o přírodní areál a budovy
Toulcova dvora
I v minulém roce jsme se starali o výjimečný areál Toulcova dvora, který tvoří komplex památkově chráněných budov s nádvořím a rozlehlý
přírodní areál. Zajišťovali jsme bezpečný provoz všech budov, nádvoří
a ostatních společných prostor, které využívají členské organizace
Toulcova dvora a především jeho návštěvníci a děti na výukových
programech.
Nejvíce času nám jako vždy zabrala péče o přírodně cenný venkovní
areál Toulcova dvora. Po celý rok jsme pečovali o ukázkové záhony,
trávníky, ovocný sad, výuková políčka, ekovýchovné prvky, naučné tabule a ostatní zelené plochy a výsadby. Podle nově sestaveného plánu
péče jsme se speciálně starali o přírodně nejcennější lokality Toulcova
dvora, kterými jsou mokřad s lužním lesem, květnatá louka a step na
nádvoří. Především díky velikému suchu, které v minulém roce panovalo, byla údržba přírodního areálu velmi náročná a máme velikou
radost, že i díky špatným klimatickým podmínkám nedošlo v areálu
k větším škodám. Za to vděčíme nejen zaměstnancům údržby areálu
ale především našim zahradníkům, jejichž práce je již druhým rokem
v areálu výrazně vidět.
Veliké poděkování patří také dobrovolníkům z mnoha firem, kteří
nám každoročně s údržbou areálu nesmírně pomáhají. V minulém
roce nám pomohlo téměř 430 dobrovolníků.
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Rukodělná dílna
V rukodělné dílně vyrábíme hlavně užitkovou a dekorativní keramiku.
Ručně točíme hrnky, konvice, misky, aromalampy, vázy, květináče,
nádoby nevšedních tvarů (např. květináče na netřesky). Vyrábíme
tácy ze šamotu nebo magnetky s motivy zvířátek z Toulcova dvora či
logem TD. Každý výrobek je také ručně malovaný a opravdu originál.
Nenajdete kopii. Z výrobků všech provozů složíme podle přání zákazníka dárkové balíčky (např. k Vánocům, k výročí, k Dětskému dni).
Keramiku prodáváme na sezónních trzích, jarmarcích a akcích velkých korporátních firem. (ČEZ, O2, Tchibo,…) Také ji je možno zakoupit v areálu Toulcova dvora – přímo v rukodělné dílně, Zdravé jídelně
a v Infocentru. Nebo na našich webových stránkách vyplněním objednávkového formuláře.
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Zdravá jídelna
V průběhu tohoto roku se nezměnilo nic na tom, co je pro nás při
přípravě pokrmů ve Zdravé jídelně stěžejní. Jde o kvalitní suroviny od
primárně lokálních dodavatelů, poctivost při přípravě jídla bez použití chemických přísad a dochucovadel, čerstvost a využití zeleniny

17

vypěstované přímo v našem zahradnictví. Nadále pečeme výhradně
z másla. V žádném z našich pokrmů nenajdete palmový olej, což bylo
k naší obrovské radosti stvrzeno zlatým certifikátem, s označením „
Provozovna 100% bez palmového oleje“. Co se kávy týká, jsme i nadále věrni a kávu odebíráme od sociálního podniku Fair & Bio, družstvo,
který rovněž zaměstnává osoby se zdravotním postižením.
Novinkou je například to, že jsme se rozhodli přiklonit se co nejblíže
trendu sezónního stravování, který je pro lidské tělo nejpřirozenějším
způsobem stravování. Nadále najdete v naší denní nabídce minimálně dvě jídla, z nichž jedno je vegetariánské a minimálně jedno v
bezlepkové úpravě. Začali jsme se více zaměřovat na stravu veganskou. Proto jsme rádi, že můžeme zákazníkům častěji nabídnout jak
obědové menu, tak i dezerty a slané koláče bez použití živočišných
tuků či vajec nebo medu. Stojí také za zmínku, že nepodporujeme
klecové chovy a hledíme na původ potravin, které odebíráme.
Zdravá jídelna se čím dál častěji stává vyhledávaným subjektem v oblasti cateringu a to jak na Toulcově dvoře, tak i mimo něj. I v roce 2019
zůstaly našimi spokojenými zákazníky např. KPMG Česká republika,
s.r.o., Tchibo Praha, spol. s r.o., Úřad městské části Praha 10, Skupina
ČEZ, Česká televize a mnoho dalších, jejichž zájmu a spolupráce si
nesmírně ceníme. Přibylo i pár nových mateřských škol a kaváren z
blízkého či vzdálenějšího okolí, kterým naše jídlo denně dodáváme a
uděláme vše pro to, aby to tak zůstalo i v budoucnu.
V tomto provozu zaměstnáváme nejvíce zaměstnanců.
A tady ještě pár zajímavých čísel v časovém úseku od ledna do prosince 2018:

• vydali jsme 31 201 obědů,
• bylo vydáno přes 120 600 účtenek,
• věrno nám zůstalo 8 školek a další se přidružily,
• o prázdninách jsme zajišťovali obědy pro 12 příměstských táborů.
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Zahradnictví
Zahradnictví je náš nejmladší provoz. Byl založen v únoru roku 2017
a dal vzniknout novému pracovnímu místu pro osoby se zdravotním
znevýhodněním pomocný zahradník.
Zahradnictví bylo otevřeno díky podpoře projektu „Rozšíření sociálního podniku ENVIRA, o.p.s., o nový provoz zahradnictví“,
registrační číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000174 financovaného
z Operačního programu Praha pól růstu ČR. Realizace projektu byla
ukončena v prosinci 2018.
Zahradnictví je tvořeno několika pronajatými zahradnickými plochami, na kterých pracují dva týmy pomocných zahradníků.
V zahradnictví pěstujeme mnoho druhů zeleniny, bylin a okrasných
rostlin. Dodáváme ji např. do naší Zdravé jídelny, taktéž do blízkých
farmářských obchůdků, mateřských škol a pravidelně ji také nabízíme
ke koupi na našem stánku v Toulcově dvoře. Dále celoročně vyrábíme sezónní dekorace (vánoční dekorace, adventní věnce, dušičkové
vazby apod.).
Jelikož jsme součástí Střediska ekologické výchovy, veškerá naše produkce je pěstována bez chemických hnojiv a postřiků.
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Zdroje financování
Dotace- 4 411 546,96 Kč
Vlastní prostředky - 6 701 743,51 Kč
Dary - 77 282,48 Kč
Ostatní - 3 615 000,00 Kč
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Poděkování
Za podporu a spolupráci děkujeme těmto institucím a organizacím:
Toulcův dvůr, z.s.
Botič, o.p.s.
Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím
Mateřská škola Semínko,o.p.s. IBM Česká republika, spol. s r.o. MONETA Money Bank, a.s. Operační program Praha – pól růstu ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených (KZZP)
TESSEA ČR, z.s.
Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
SOLID, a.s.
Klub K2, o.p.s.
KPMG Česká republika, s.r.o.
LMC s.r.o. (Jobs.cz)
Tchibo Praha, spol. s r.o.
Úřad městské části Praha 10
Úřad práce ČR
ČEZ, a.s.
Veronika Haramulová
V Invest Development s.r.o.
Ladislavu Mackovi
Marii Sovina
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Přílohy
Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

ENVIRA, o.p.s.
Kubatova 32/1
Praha 10
102 00

ke dni 31.12.2018
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

02131315
číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

Označení
a

b

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

c
Součet A.I. až A.IV.

Stav k posled. dni
účetního období

1

2

1

75

40

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

56

56

239

239

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

Součet B.I. až B.IV.

5

-220

-255

6

3 510

4 307

B. I.

Zásoby celkem

7

206

233

B. II.

Pohledávky celkem

8

1 489

1 492

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

1 801

2 573

B. IV.

Jiná aktiva celkem

10

14

9

11

3 585

4 347

Aktiva celkem

Součet A. až B.

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

Označení

b

a
A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

c
Součet A.I. až A.II.

Stav k posled. dni
účetního období

3

4

12

1 897

3 143

13

1 303

1 885

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

16

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

86

108

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

18

901

959

B. IV.

Součet B.I. až B.IV.

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Sestaveno dne:

Součet A. až B.

30.04.2019

Právní forma účetní jednotky

594

1 258

1 688

1 204

19

701

137

20

3 585

4 347

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

správa a údržba ekologického centra
o.p.s.

14
15

předškolní vzdělávání

24

25

26

27

Kontakty
Michal Jirsa, ředitel
jirsa@toulcuvdvur.cz, tel. 776 031 320
Jitka Vlčková, provozní Zdravé jídelny
vlckova@toulcuvdvur.cz, tel. 777 838 452
Mgr. Veronika Boháčková, koordinátorka zaměstnávání OZP
bohackova@toulcuvdvur.cz, tel. 777 683 848
Marie Vokřálová, produktový manažer
vokralova@toulcuvdvur.cz, tel. 605 788 588

www.setrnepoctive.cz
www.toulcuvdvur.cz
www.facebook.com/EnviraToulcuvdvur
https://www.instagram.com/envira_toulcuv_dvur/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015688414845
Výroční zpráva byla v tomto znění schválena Správní radou ENVIRA,
o.p.s. na jednání dne 11. 6. 2019.
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