Výroční zpráva
za rok 2021

1

Obsah
Úvodní slovo
Naše hodnoty, vize a poslání
Identifikační údaje
Orgány společnosti
Informace o zaměstnancích
Sociální podnik
Rok 2021 v ENVIŘE
Zdravá jídelna
Keramická dílna
Zahradnictví
Správa a údržba areálu
Poděkování
Kontakty

Přílohy Výroční zprávy
Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2021
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2021
Vyjádření auditora

2

Úvodní slovo
Aniž bychom si to pořádně uvědomili, máme za sebou druhý „covidový rok“ . I tento rok samozřejmě
velice ovlivnil naši činnost, ale jelikož jsme se všemi covidovými nástrahami naučili pracovat už v roce
minulém, mohu otevřeně říci, že pro nás byl o trochu lehčí než ten předchozí.
Veškerá covidová opatření ale nebyla nic proti tomu, co se momentálně odehrává na Ukrajině.
Jednoznačně odsuzuji ruskou agresi a myslím na ukrajinské občany sužované válkou. O tomto tématu
je toho ale psáno všude dost a já bych se raději věnoval tomu, co nám v roce 2021 udělalo radost.
Asi největším úspěchem bylo, že jsme ani druhý covidový rok neskončili v červených číslech. I když
Covid řádil všude okolo, velice mě potěšilo, že téměř neovlivnil náš běžný provoz. Nemocnost našich
zaměstnanců nebyla zase tak vysoká a nikdo z nás neměl závažný průběh covidu. Zajímavé také bylo,
že za poslední 2 roky jsme měli nejmenší fluktuaci zaměstnanců v naší historii. Jelikož byla naše
činnost v některých obdobích značně omezena, měli jsme i čas si trochu odpočinout a nabranou
energii můžeme naplno využít teď, kdy se zase rozjíždíme na plné obrátky.
Mně osobně udělalo velkou radost, že jsem se mohl stát členem Správní rady TESSEA ČR, z.s., kde se
se svými kolegy mohu podílet na zlepšování povědomí o sociálním podnikání a tvorbě nového
zákona.
Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a moc si přeji, aby se situace ve světě uklidnila a vše se vrátilo do
normálního stavu, který byl před pár lety.

Michal Jirsa, ředitel
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Naše hodnoty, vize a poslání
Hodnoty

•
•

Vstřícnost k odlišnostem a specifickým potřebám jednotlivce.

•

Respekt k životnímu prostředí – šetrné využívání přírodních zdrojů a udržitelných
výrobních postupů.

•

Důvěra zákazníka v kvalitní produkt.

Zodpovědnost vůči zaměstnancům – stabilní a bezpečné pracovní místo pro osoby se
zdravotním postižením (OZP).

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
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Informace o zaměstnancích
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2021 činil celkem 57 osob. Z toho řídícím
pracovníkem je 1 zaměstnanec.
Osobní náklady činily 6 912 tis. Kč. Mzdové náklady činily celkem 5 278 tis. Kč.

Sociální podnik
Jsme integrační sociální podnik. Vytváříme 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.

Zaměstnáváme největší podíl osob s duševním onemocněním a mentálním postižením.
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 nepůsobila nepříznivě na zdravotní
stav. V průběhu pracovního procesu se snažíme se zajistit rozvoj pracovního potenciálu
našich pracovníků.
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Chráněná pracovní místa nabízíme ve všech našich provozech na těchto pracovních pozicích:

•
•
•
•
•
•

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

Na zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením se v roce 2021 podílel tým
pracovníků:

•
•
•
•
•
•
•
•

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

V průběhu roku 2021 u nás na chráněných pracovních místech pracovalo celkem 51
zaměstnanců se zdravotním postižením. Průměrný počet zaměstnanců s postižením byl 41.
Vzhledem k tomu, že zaměstnáváme více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením,
poskytujeme náhradní 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 jim zajišťují 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.
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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 Zdravá jídelna, Keramická dílna, Zahradnictví a Správa areálu a budov Toulcova
dvora.

Rok 2021 v ENVIŘE
Rok 2021 byl, stejně jako rok předchozí, plný nových výzev. Nicméně byl tento druhý
„covidový rok“ byl pro nás snazší než ten první, jelikož jsme již měli zkušenosti z minulého
roku. Oproti roku 2020 jsme neuzavírali žádný provoz, jen jsme jeho činnosti přizpůsobovali
aktuálním možnostem.
Jsme velmi vdečni za naše věrné zákazníky, ať už běžné návštěvníky Toulcova dvora či firemní
zákazníky, že využívali našich služeb.
Smutnou událostí minulého roku bylo úmrtí naší zaměstnankyně, paní Heleny Horké.
Helenka pracovala v keramické dílně. Jakožto výtvarnice byla autorkou mnoha krásných
motivů na naší keramice.
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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 vypěstované přímo v našem
zahradnictví. Nadále pečeme výhradně z másla. V žádném z našich pokrmů nenajdete palmový olej.
Co se kávy týká, zůstali jsme i nadále věrni a kávu odebíráme od sociálního podniku Fair & Bio,
družstvo, který rovněž zaměstnává osoby se zdravotním postižením.
Nadále najdete v naší denní nabídce minimálně dvě jídla, z nichž jedno je vegetariánské a minimálně
jedno v bezlepkové úpravě.
Zdravá jídelna se opět stala, po „covidové“ době, vyhledávaným subjektem v oblasti cateringu a to
jak na Toulcově dvoře, tak i mimo něj. Zajišťujeme svatební catering, oslavy narozenin, občerstvení
pro worskhopy a porady v korporátních firmách, snídaně pro firmy, atd…
Pár zajímavých čísel v časovém úseku od ledna do prosince 2021:

•
•
•
•

vydali jsme 33 056 obědů,
každý pracovní den zavážíme 6 školek,
o prázdninách jsme zajišťovali obědy pro 5 příměstských táborů,
během léta jsme připravili catering pro 8 svateb.
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Keramická dílna
V keramické dílně vyrábíme hlavně
užitkovou keramiku. Z 90% naší produkce
točíme ručně hrnečky a misky. K různým
příležitostem pak např. aromalampy, dárky
k Vánocům, sv. Valentýna, Velikonocům.
Vyrábíme tácy ze šamotu, tzn. „štrůdláky“.
Každý výrobek je ručně malovaný a
nenajdete dva stejné. Keramiku
prodáváme na sezónních trzích, jarmarcích
a akcích velkých korporátních firem. Také ji je možno zakoupit v areálu Toulcova dvora –
přímo v dílně nebo Zdravé jídelně nebo v Infocentru. Opět jsme nastartovali spolupráci
s naším největším odběratelem keramiky a to s firmou Mixit.
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Zahradnictví
V zahradnictví pěstujeme šetrně zeleninu a byliny
tradičními postup y bez mechanizace. Pěstujeme
trvalky a letničky, ze kterých vážeme kytice.
Zajišťujeme květinovou výzdobu na svatby a jiné
slavnostní příležitosti. Zabýváme se výrobou
přírodních dekorací zejména v období velikonočních
a vánočních svátků. Pěstujeme matečné porosty
bylinných regionálních směsí, jejichž genofond určuje
původ v tomto kraji. Osivo z těchto matečných porostů
tvoří základ pro směsi bylinných osivových směsí.
V roce 2021 jsme vypěstovali např. 85 kg rajčat, 680 kg

cuket, 376 ks salátů a 107 dýní Hokkaido atd… Zajistili
výzdobu na 8 svateb, které se většinou konaly na
Toulcově dvoře.
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Správa a údržba areálu
Péče o přírodní areál Toulcova dvora
probíhala jako již tradičně po celý rok 2021.
Zajišťovali jsme pravidelné sekání, úklid
odpadků, údržbu stezek a ostatních prvků
sloužících návštěvníkům (zábradlí, ohrady,
chody, vyhlídková mola, lavičky, informační
stezky ….)
Ve spolupráci se správcovskou firmou Solid
jsme zajišťovali údržbu budov, vnitřních
prostor a nádvoří Toulcova dvora.
Speciální péče byla věnována nejcenějším přírodním lokalitám Toulcova dvora (mokřad
s lužním lesem, květnatá louka, step)
Věnovali jsme se také drobné dřevovýrobě. V roce 2021 jsme například vyrobili nová
dřevěná vrata do dvorečku a keramické dílny, nová zábradlí, několik knihobudek a velké
množství ptačích budek a hmyzích domečků.
Finanční podpora níže uvedených společností nám umožnila zakoupit malý zahradní traktor a
přívěsný vozík. Obě tato zařízení našim zaměstnancům velmi zefektivnila a usnadnila práci.

•

Díky dotaci Československé obchodní banky, a.s., jsme mohli zakoupit malý zahradní
traktor.

•

Díky finančnímu daru od Nadace VIA jsme mohli zakoupit přívěsný vozík.

Oběma společnostem tímto velmi děkujeme
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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
TESSEA ČR, z.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Nadace VIA
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.
ČEPS, a.s.
Mixit, s.r.o.
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 se zdravotním 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.envira.org
www.toulcuvdvur.cz
www.facebook.com/EnviraToulcuvdvur
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