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Úvodní slovo 

 
Ani ve snu by mne nenapadlo, co všechno se může přihodit za pouhý jeden rok našeho 

života. Když jsem začátkem roku sledoval v médiích co se děje v Číně, říkal jsem si, že je to 

daleko a nám se nemůže nic stát. Bohužel, stalo se. Příroda ukázala, jak dokáže být mocná a 

že jí nezastaví ani nejmodernější technologie či dokonalé zdravotnictví.  Pandemie 

koronaviru ovlivnila nás všechny jak v osobním, tak pracovním životě. Pominuli značné 

finanční ztráty, které naší společnosti způsobila, o to více si uvědomuji, jak vzácné je naše 

zdraví a lidské životy. 

Téměř po celý rok jsme se museli přizpůsobovat stále se měnícím vládním opatřením, kvůli 

karanténám jsme zavírali naše provozy, přišli jsme o spoustu pravidelných zakázek a tak dále 

a tak dále. Ze všeho nejdůležitější ale bylo, že jsme tento rok všichni přežili ve zdraví a nikdo 

z našich zaměstnanců nemá díky Covidu, žádné vážnější zdravotní problémy a zároveň jsme 

nemuseli žádného z našich zaměstnanců propustit. 

Všechno zlé je ale pro něco dobré. Tato mimořádná situace nás naučila dokonale 

improvizovat a přizpůsobovat se častým změnám, ukázala nám jak výborné máme 

zaměstnance, kteří respektují většinou nepříjemná opatření a že stále máme věrné 

zákazníky, kteří se k nám rádi vracejí. 

Sám za sebe ale mohu s radostí říci, že nás tento „divný“ rok hrozně moc věcí naučil, ještě 

více stmelil náš pracovní kolektiv a i když byl nesmírně náročný, ujistil mě, že naše práce je 

smysluplná a děláme jí dobře. 

Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a optimismus do dalších let. 

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  
Předsedkyně: 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 

https://www.toulcuvdvur.cz/
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Informace o zaměstnancích 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2020 činil celkem 55 osob. Z toho řídícím 
pracovníkem je 1 zaměstnanec. 
 
Osobní náklady činily 6 407 tis. Kč. Mzdové náklady činily celkem 4 889 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.  
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 a pomocný barman, 

• pracovník rukodělné dílny, 

• zahradník a pomocný zahradník,  

• pomocný pracovník v areálu SEV, 

• administrativní pracovník. 
 
Na zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením se v roce 2020 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 2020 u nás na chráněných pracovních místech pracovalo celkem 55 

zaměstnanců se zdravotním postižením. Průměrný počet zaměstnanců s postižením byl 41. 
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Vzhledem k tomu, že kolegové se zdravotním postižením u nás představují více než 50 % 

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. 

Ekonomická činnost 

Všechny naše podnikatelské aktivity jsou rozděleny do čtyř provozů, které jsou velmi 

provázané.  

Největším provozem je Zdravá jídelna, ve které připravujeme tradiční česká jídla, 

vegetariánskou kuchyni i výborné dezerty a fair trade kávu. Zajišťujeme také catering. 
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Vaříme pouze z kvalitních surovin od regionálních dodavatelů. Pokud to jde, používáme naši 

vlastní zeleninu. Nevaříme z polotovarů a produktů obsahujících palmový olej. 

V keramické dílně vyrábíme hrníčky, misky, tácy a mnoho dalších výrobků na zakázku. 

Všechny tyto výrobky ručně vytáčíme, glazujeme a zdobíme. 

V zahradnictví pěstujeme tradičním způsobem mnoho druhů zeleniny a bylin. Vážeme kytice 

z rostlin u nás kvetoucích, zajišťujeme svatební květinové vazby. Vyrábíme sezónní dekorace. 

Správa areálu zajišťuje péči o rozsáhlý přírodní areál a správu památkově chráněných budov. 

Zaměřujeme se také na drobnou dřevovýrobu (ptačí budky, krmítka, hmyzí domečky….) 

 
Rok 2020 v ENVIŘE 
„Covidový“ rok 2020 byl výjimečný a události tohoto roku měly velký vliv na chod celého 

podniku. Jako všichni podnikatelé jsme se potýkali s množstvím zrušených zakázek a akcí,   

s opatřeními, které přinesly vládní nařízení apod…. 

Všechny tyto okolnosti měly výrazný 

ekonomický dopad. Nicméně nám rok 2020 

přinesl mnoho dobrých věcí. Jsme vděční, že 

jsme mohli všem našim zaměstnancům 

zachovat práci a dát jim jistotu finančního 

zabezpečení i přesto, že jsme neměli nárok 

na žádné „covidové dotace“ ze strany státu. 

Podařilo se nám zachovat jim možnost 

„chodit do práce“, která je důležitá pro 

zachování pracovních návyků, ale také jim 

pomohla zvládnout toto psychicky náročné 

období. 

Velkým úspěchem bylo umístění jednoho z našich zaměstnanců 

v soutěži „Zaměstnanec roku“ 

pořádané Nadačním fondem pro 

podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením.  

Zdravá jídelna 

Nejvíce se události tohoto roku dotkly 

Zdravé jídelny. V průběhu roku se 

provoz Zdravé jídelny neustále přizpůsoboval vládním nařízením. 

Nejnáročnějším obdobím byl jarní lockdown, kdy byla Zdravá 
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jídelna na měsíc uzavřená. Tuto dobu jsme ale využili ke generálnímu úklidu prostor a 

zároveň jsme některé její zaměstnance po dohodě převedli na práci v zahradnictví, kde jsme 

v tu dobu měli nedostatek pracovní síly.  

Velkou část roku jsme vydávali jídlo přes „výdejní okénko“. Byli jsme mile překvapeni 

zájmem zákazníků. Navázali spolupráci s firmou Breakfaststory, které jsme dodávali obědy 

pro seniory a matky samoživitelky. 

Keramická dílna 

Provoz keramické dílny nebyl přerušen. 

Protože se ale nachází v malém prostoru, 

snažili jsme se zminimalizovat počet 

pracovníků v prostoru keramické dílny, 

umožnili jsme jim pružnou pracovní dobu i 

v době odpolední a večerní. Zaměstnanci 

kvitovali možnost si rozložit práci dle svých 

potřeb a jistotu pracovního místa. 

Zahradnictví 

Provoz zahradnictví nebyl výrazně ovlivněn. Kvůli uzavření 

areálu Toulcouva dvora jsme ale změnili umístění našeho 

zahradnického stánku u brány Toulcova dvora a zvýšili 

jsme jeho četnost ze dvou na tři prodejní dny v týdnu. 

Stánek se stal prodejním místem nejen pro zeleninu, ale i 

pro naši keramiku a např. pro velikonoční mazance. 

 

 

 

 

Správa a údržba areálu 

Přestože část roku byl areál Toulcova dvora 

uzavřen, odborná péče o něj péče byla 

zajišťována nepřetržitě. 
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Poděkování  
 
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  

• Magistrát hlavního města Prahy  

• Úřad městské části Praha 10  

• Úřad městské části Praha 15 

• Úřad práce ČR  

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

• Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených  

• HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY  

• TESSEA ČR, z.s.  

• Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.  

• Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravoním postižením 

• ASB Czech Republic, s.r.o.,  

• SOLID, a.s.  

• Klub K2, o.p.s.  

• ČEPS, a.s. 

• 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.  

• O2 Czech Republic a.s. 

• MŠ Libkovská - Mateřská škola dánského typu 
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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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