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Úvod
V roce 2019 oslavil Toulcův dvůr 25 let své existence. Teprve při této příležitosti jsem si
uvědomil, že i ENVIRA měla v tomto roce malé jubileum. K 1. 1. 2019 to bylo 5 let, kdy
ENVIRA vnikla jako samostatná společnost a převzala od Toulcova dvora myšlenku sociálního
podnikání, které zde v určité formě probíhalo již několik let před tím pod svou záštitu.
Na Toulcově dvoře jsem již 17 let. Prošel jsem si zde všemi různými profesemi a ještě před
pár lety by mě nikdy nenapadlo, že skončím jako ředitel sociálního podniku, který
zaměstnává více než 50 zaměstnanců, z nichž většina z nich má různé formy zdravotního
postižení.
Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, jak moc záslužnou a důležitou práci děláme. Když
vidím, jak těžké to někteří naši zaměstnanci díky svému omezení mají, je mi největším
potěšením sledovat, že jim práce u nás pomáhá a že to, co děláme, má opravdu smysl.
Jsem hrdý na to, že mohu dělat takto důležitou práci ve skvělém kolektivu a prostředí. Na
závěr bych chtěl poděkovat především svým úžasným kolegům, kteří mi v této občas nelehké
práci nesmírně pomáhají.
Michal Jirsa, ředitel
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Naše hodnoty, vize a poslání
Hodnoty
 Vstřícnost k odlišnostem a specifickým potřebám jednotlivce.
 Zodpovědnost vůči zaměstnancům – stabilní a bezpečné pracovní místo pro osoby se
zdravotním postižením (OZP).
 Respekt k životnímu prostředí – šetrné využívání přírodních zdrojů a udržitelných
výrobních postupů.
 Důvěra zákazníka v kvalitní produkt.
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.
Poslání
Našim posláním je vytvářet a dlouhodobě udržovat pracovní místa pro osoby se zdravotním
postižením a tím je integrovat na trh práce.

Identifikační údaje
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
Správní rada
Přesedkyně: Mgr. Barbora Michková
Členové: Jaroslav Puk, Tomáš Hlavačka, JUDr. Ladislav Valenta, Mgr. Veronika Boháčková, Jana Kožnarová
Dozorčí rada
Předseda: Ing. Václav Kugler
Členové: Michaela Rychnovská, Marie Vokřálová
Statutární a řídící orgán
Ředitel společnosti: Michal Jirsa
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Informace o zaměstnancích
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2019 činil celkem 55 osob. Z toho řídícím
pracovníkem je 1 zaměstnanec.
Osobní náklady činily 6 253 000,- Kč. Mzdové náklady činily celkem 4 782 000,- 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.
Neděláme rozdíly mezi typy zdravotního postižení, přesto u nás pracuje největší podíl osob
s duševním onemocněním.
U uchazečů o zaměstnání není rozhodující dosažené vzdělání a zkušenosti, ale jejich aktuální
možnosti, schopnosti, přístup k práci a ochota pracovat.
Našim pracovníkům nastavujeme výši pracovního úvazku, rozložení pracovní doby a pracovní
podmínky podle individuálních potřeb tak, aby práce neměla negativní vliv na zdravotní
kondici. V průběhu pracovního procesu se snažíme se zajistit rozvoj pracovního potenciálu
našich pracovníků.
Chráněná pracovní místa nabízíme ve všech našich provozech na těchto pracovních pozicích:

•
•
•
•
•
•

kuchař a pomocný kuchař,
barman,
pracovník rukodělné dílny,
zahradník a pomocný zahradník,
pomocný pracovník v areálu SEV,
administrativní pracovník.

Na zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením se v roce 2019 podílel tým
provozních pracovníků a asistentů:

•
•
•
•
•
•
•
•

ředitel organizace,
koordinátorka zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
vedoucí zdravé jídelny,
obchodní manažerka,
vedoucí zahradnice,
vedoucí kuchaři,
vedoucí barmanka,
vedoucí údržby areálu a budov.

V průběhu roku 2019 u nás na chráněných pracovních místech pracovalo celkem 52
zaměstnanců se zdravotním postižením. Průměrný počet zaměstnanců s postižením byl 40.
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Vzhledem k tomu, že kolegové se zdravotním postižením u nás dlouhodobě představují
zhruba 75 % zaměstnanců, poskytujeme naše výrobky a služby v režimu náhradního plnění.
Naše činnost je v souladu s principy sociálního podniku, které naplňujeme tímto způsobem:
Sociální prospěch
Na základě Dohody s Úřadem práce jsme od 13. 6. 2018 uznaným zaměstnavatelem na
chráněném trhu práce. Lidem se zdravotním postižením nabízíme dlouhodobá chráněná
pracovní místa. Na potřeby lidí s postižením reagujeme individuálním nasmlouváním rozsahu
a režimu práce. Vedoucí pracovníci v průběhu pracovního poměru sledují jejich kondici a
zajišťují jim trvalou podporu. Podporou pracovníků s postižením i vedoucích zaměstnanců se
zabývá Koordinátor zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Ekonomický prospěch
Více než 50% zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku, zlepšování pracovních
podmínek zaměstnanců nebo do naplňování cílů společnosti.
Environmentální prospěch
Jsme členem Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr a usilujeme o ekologizaci ve všech
provozech. Minimalizujeme odpad (nákup bez obalu nebo ve velkoobjemových obalech),
zbývající odpad důsledně třídíme. Elektřinu odebíráme od „zeleného“ dodavatele Nano
Energies, který většinu elektrické energie vyrábí z bioplynových stanic. Zaléváme dešťovou
vodou. Pro tisk používáme výhradně recyklovaný papír a tonery. Zajišťujeme údržbu
environmentálně cenných biotopů v areálu Toulcova dvora (step, louka, lužní les, mokřad,
ad.), které slouží k výukovým programům. V provozu Zdravé jídelny nemáme žádný produkt
s palmovým olejem (máme certifikát 100% bez palmového oleje). Používáme ekologicky
šetrné čisticí prostředky.
Místní prospěch
Naše výrobky a služby odebírají zejména místní zákazníci. Při nákupu surovin a služeb
využíváme přednostně místních zdrojů. Preferujeme ty, kteří nabízí ekologicky šetrné
produkty.
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Správa a údržba areálu
Přírodní areál Toulcova dvora tvoří ukázku v Praze vzácné původní krajiny a cenných
přírodních lokalit. Slouží především k ekologické výchově dětí, ale i běžným návštěvníkům.
Naši zaměstnanci zajišťovali celoroční odbornou péči o tento výjimečný přírodní areál. Starali
se o ukázkové záhony a veškerou okrasnou zeleň, pečovali o ekovýchovné prvky, naučné
stezky a ostatní zařízení sloužící především návštěvníkům Toulcova dvora. Speciální péče byla
věnována nejcennějším přírodním lokalitám, jako je například mokřad s lužním lesem,
květnatá louka či ukázka stepi.
Ve spolupráci se správcovskou firmou Solid, a.s. se naši zaměstnanci podíleli na údržbě a
opravách památkově chráněných budov a k tomu přilehlých prostorů a zajištění požární
ochrany a bezpečnosti práce celého objektu.
Při všech těchto aktivitách nám po celý rok významně pomáhal i velký počet dobrovolníků.
Jejich pomoci si nesmírně vážíme, protože nám výrazně pomáhají zvládat především náročné
sezónní práce a budovat nové věci, na které nám nezbývá čas. V roce 2019 jich bylo 520.
V roce 2019 jsem se také více začali věnovat drobné dřevovýrobě. Vyrábíme ptačí domečky,
hmyzí domky, kompostéry atd. Zrealizovali jsme dvě velké zakázky - pro Hypoteční banku,
a.s. jsme vyrobili stavebnice hmyzích domků, které putovaly do všech poboček v celé České
republice a pro Wüstenrot - stavební spořitelnu a.s. jsme vyráběli krmítka pro ptáky.
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Zdravá jídelna
Zdravá jídelna vznikla v roce 2009. Zpočátku zajišťovala obědy a další občerstvení pro
pracovníky Toulcova dvora. V průběhu dalších let začala dodávat obědy do řady mateřských
škol a firem v okolí. Poté v nemalé míře rozšířila svou činnost o zajišťování cateringu na
velkých akcích (svatby, porady, rodinné oslavy, snídaně pro zaměstnance, apod.) na Toulcově
dvoře i mimo něj. Mezi naše stálé firemní zákazníky patří např. KPMG Česká republika, s.r.o,
Tchibo Praha, spol. s r.o., ASB Czech Republic, s.r.o., AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.,
Úřad městské části Praha 10.
A jaké menu u nás můžete najít?
Denně začínáme kvalitní surovinou, pokračujeme šetrnou přípravou a končíme poctivou
porcí. V naší nabídce najdete tradiční česká jídla, vegetariánskou kuchyni i výborné
dezerty. Dbáme na to, aby byl talíř sestaven dle zásad zdravé výživy. V sezóně vaříme
převážně ze surovin, které jsme sami vypěstovali nebo nakoupili od regionálních
dodavatelů. Při přípravě jídla nejsou používány polotovary a palmový olej. Jako důkaz jsme
od organizace Lestari, z.s. obdrželi zlatou známku.
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Rukodělná dílna
Umíme vyrobit hrníčky, konvičky, misky, tácy, aromalampy, pítka, misky pro zvířátka,
mýdlenky, máslenky…
Zájemci si mohou naše výrobky pořídit ve Zdravé jídelně, Infocentru, na trzích chráněných
dílen, v obchůdku Eliáš, na internetových portálech www.fler.cz či www.vedlesebe.cz.
Vyráběli jsme béžové ručně točené misky pro firmu Mixit s.r.o.
Samozřejmostí je také zadání objednávky přímo do dílny.
Ze všech těchto výrobků připravíme i dárkové balíčky pro firemní partnery, zákazníky nebo
zaměstnance.
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Zahradnictví
Zahradnictví je tvořeno několika pronajatými pěstebními plochami v Toulcově dvoře i mimo
něj, na kterých pěstujeme mnoho druhů zeleniny, bylin a okrasných i pokojových rostlin.
Jsme součástí Střediska ekologické výchovy, a proto je veškerá naše produkce je pěstována
bez chemických hnojiv a postřiků.
Kromě zahradnických prací se celý rok se věnujeme tvorbě sezónních dekorací. V minulém
roce jsme se začali více věnovat květinovým vazbám a podařilo se nám zajistit několik
svatebních květinových výzdob.
V minulém roce jsme se také začali podílet na zakázce hl. m. Prahy, kdy zakládáme matečné
porosty bylin, ze kterých bude v budoucnu odebíráno osivo pro regionální luční směsi.
Produkty zahradnictví nabízíme ke koupi na našem pravidleném stánku přímo na Toulcově
dvoře. Zeleninu a další produkty je možné si i individuálně objednat a v dohodnutou dobu u
nás vyzvednout.
K našim odběratelům patří např. Zdravá jídelna, dále Bioobchůdek přímo na Toulcově dvoře,
Mateřská škola Semínko, Mateřská škola Libkovská, Restaurace Teodoro. Dále jsem dováželi
zeleninu na objednávku pro zaměstnance Johnson & Johnson, s.r.o. a V Invest Development
s.r.o.
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Poděkování
Za finanční velice podporu děkujeme:
Moneta Money Bank
Díky tomuto finančnímu daru jsme mohli zakoupit konvektomat do Zdravé jídelny.
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Díky tomuto finančnímu daru jsme mohli zakoupit nový míchací robot.
Za podporu a spolupráci děkujeme těmto lidem, institucím a organizacím:
 Toulcův dvůr, z.s.
 Botič, o.p.s.
 Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím
 Mateřská škola Semínko, o.p.s.
 Marie Sovina
 MONETA Money Bank, a.s.
 Magistrát hlavního města Prahy
 Úřad městské části Praha 10
 Úřad práce ČR
 Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených
 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
 TESSEA ČR, z.s.
 Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
 ASB Czech Republic, s.r.o.,
 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.
 AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
 ČEZ, a.s.
 Veronika Haramulová
 V Invest Development s.r.o.
 Hypoteční banka, a.s.
 Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.
 Ing. Ladislav Macka
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Kontakty
Michal Jirsa, ředitel
jirsa@toulcuvdvur.cz, tel. 776 031 320
Mgr. Veronika Boháčková, koordinátorka zaměstnávání osob s postižením
bohackova@toulcuvdvur.cz, tel. 777 683 848
Jitka Vlčková, provozní Zdravé jídelny
vlckova@toulcuvdvur.cz, tel. 777 838 452
Marie Vokřálová, obchodní manažerka
vokralova@toulcuvdvur.cz, tel. 605 788 588

www.setrnepoctive.cz
www.toulcuvdvur.cz
www.facebook.com/EnviraToulcuvdvur
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