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SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ 
SPOLEČNOSTI
Správní rada 

předseda:  

člen: 

Dozorčí rada 

předseda:  

člen: 

 

Jiří  Herynek (do 16. 12. 2015) 
Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015)  

Jiří Herynek
Ing. Jarmila Menšíková

 

Ing. Zdeňka Běhounková

Petra Černá  
Ing. Jiří Černý

Ředitel: Mgr. Lenka Pokorná (do 16. 12. 2015)
Jiří Herynek (od 16. 12. 2015)



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název společnosti: Ergotep CSR Institut o.p.s.

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Založení společnosti: Společnost byla založena Zakládací listinou dne 26. 7. 2011 
a je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném u Krajského soudu 
v Hradci Králové v oddílu O, ve složce 247, dne 12. 10. 2011

Ergotep CSR Institut o.p.s. je samostatný právní 
a ekonomický subjekt, jehož činnost je vymezena 
Zakládací listinou.

IČO: 28823702

Sídlo společnosti: Ergotep CSR Institut o.p.s. 
Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč u Skutče

Zakladatel: ERGOTEP, družstvo invalidů, 
se sídlem Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč u Skutče,
identifikační číslo: 25997815 
s vkladem 100.000 Kč
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
ZA ROK 2015
Výkaz zisků a ztrát
Společnost neobdržela v roce 2015 žádné příjmy od dárců, pro svoji činnost měla k dispozici 
prostředky z minulých let. Příjem ve výši 5 030,- Kč obdržela OPS za vstupné z pořádaných 
přednášek (Úvahy a projevy T. Bati a Keňa a gorily). Celkové příjmy společnosti činí 5 179,- Kč. 
Rozdíl 149,- Kč tvoří přijaté úroky z BÚ. Z přijatých prostředků z minulých let poskytla spo-
lečnost v rámci své hlavní činnosti dary a příspěvky v hodnotě 63 000,- Kč. Dále na zajištění 
své činnosti uhradila vzniklé náklady na ostatní služby, reprezentaci, vybavení společnosti 
drobným hmotným majetkem a na pokrytí bankovních poplatků z BÚ v celkové hodnotě 
108 803,- Kč. Celkové náklady v roce 2015 činily 171 803,- Kč. Rozdíl jmenovaných nákladů 
a výnosů činí vykázaná ztráta ve výši 166 624,- Kč. Stav na účtu k 31.12. 2015 použitelný 
pro další období byl 897 151,- Kč. Jinou činnost společnost v roce 2015 nevyvíjela.

Rozvaha
Rozvaha vykazuje za rok 2015 vyrovnaný stav aktiv a pasiv. Aktiva tvoří krátkodobý finanční 
majetek - stav prostředků na běžném účtu a v pokladně, dále drobný hmotný majetek v ceně 
pořízení do 40 tis. Pasiva jsou tvořena vlastním jměním, krátkodobými závazky, nerozděle-
ným ziskem a ztrátou vykázanou v roce 2015.



Prioritou společnosti je podpora aktivit směřujících k integraci osob se zdravotním 
postižením do společnosti

Naše cíle
1. Realizovat vzdělávací aktivity a projekty.
2. Podporovat vznik nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, 
    podporovat jejich komplexní pracovní a sociální rehabilitaci – tedy vstup či návrat 
    do plnohodnotného života.
3. Marketingově podpořit problematiku zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.
4. Pořádat společenské aktivity a nabízet poradenství. 
5. Zvyšovat zájem o aktivní zapojení osob se zdravotním postižením 
    do vzdělávacího/pracovního procesu.

CÍLE A PRIORITY SPOLEČNOSTI

PŘEDMĚT ČINNOSTI
1. Mimoškolní vzdělávání v oblasti sociálního podnikání  
     včetně doplňkových vzdělávacích programů.

2. Podpora aktivit směřujících k integraci osob 
se zdravotním postižením do chráněného i volného trhu práce.

3. Společenské a volnočasové aktivity
    – činnost rozšířena Zakládací listinou dne: 12. 7. 2013.
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PŘEHLED ČINNOSTI 
V ROCE 2015

2. Podpora vzniku centra praktické výuky 
    prodejny Tescoma v Ergotepu 

Centrum praktické výuky a zácviku v pozicích zaměstnanců prodejních center Tescoma 
bylo otevřeno v Ergotepu v polovině roku 2015. Bude sloužit i jako nositel vhodných 
pracovních míst pro integrační procesy OZP, zejména v projektech praxí, stáží a přípravy 
k práci.

1. Pokračování podpory projektů 
    komplexní integrace OZP 

Společnost pokračovala v podporách projektů 
Ergotepu v oblasti komplexní integrace OZP. 
Byly to praxe žáků speciálních škol, vzdělávání 
a příprava k práci OZP.



4. Finanční podpora hendikepovaného sportovce, beseda s žáky OA a VOŠE Karlín

Společnost poskytla finanční podporu Petru Svatošovi na startovné na mistrovství 
Evropy ve stolním tenisu vozíčkářů. Petr Svatoš je dlouholetým klientem Ergotepu 
v oblasti komplexní integrace.

3. Finanční podpora projektů 
Základní a Mateřské školy v Proseči

Finanční podpora směřovala k aktivitám dramatického 
kroužku, k podpoře zájezdů na plavání, natočení prezen-
tace školy, financování společenských a volnočasových 
aktivit žáků.

Během studia Obchodní akademie v Janských Lázních
absolvoval praxe v Ergotepu. V rámci spolupráce s Kar-
línskou obchodní akademií a VOŠE Praha se uskuteč-
nila beseda žáků s Petrem Svatošem. Kromě příběhu 
hendikepovaného sportovce byla studentům představena 
filozofie sociálního podnikání a komplexních integrač-
ních procesů. Na závěr si studenti zahráli s Petrem 
stolní tenis a vyzkoušeli si i pozici hry na vozíku.
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5. Finanční podpora networkingu 
    Asociace společenské odpovědnosti

Setkání členů a přátel Asociace společenské odpo-
vědnosti „Přetváříme podnikání, měníme svět“ 
se uskutečnilo ve vzdělávacím centru Ergoeduka.
Přes 90 účastníků z řad soukromého, neziskového 
i veřejného sektoru diskutovalo o nových a udržitel-
ných formách spolupráce mezi byznysem a společ-
ností. Účastníci ocenili možnost prohlídky provozů 
Ergotepu a příkladnou filozofii sociální firmy.

6. Podpora akce žáků a studentů speciální školy, 
     partnera Ergotepu v oblasti praxí a stáží

Společně s Ergotepem byla finančně a materiálně 
podpořena společensko-sportovní akce „Na šikmé 
ploše“, kterou pořádali ve Střední škole F. D. Roo-
sevelta pro tělesně postižené v Brně.



7. Realizace přednášky „Tomáš Baťa – podnikatelský příklad“

Přednáška zaujala širokou veřejnost – odhalila mnohá tajemství a fakta ze života 
Tomáše Bati i klíčových okamžiků firmy Baťa. Filozofii života úspěšného podnikatele 
poutavě přiblížil pan Pavel Velév, ředitel Nadace Tomáše Bati.

8. Finanční podpora závodu „Cyklo Toulovcovy Maštale 2015“

Podpora významné společenské akce v regionu, v rámci spolupráce s městem Proseč.
Závodu se zúčastnilo téměř 1000 cyklistů z celé republiky a přibližně 1500 diváků. 
Toto tradiční setkání cyklistů z celé ČR je nejen sportovním kláním, ale především 
významnou společenskou akcí pro širokou veřejnost v regionu.

9. Podpora společenské akce Dne dětí

Dětský den organizoval prosečský Klub Hnízdo. Pestrý program se skládal ze zábav-
ných a vědomostních aktivit dětí. Společnost podpořila akci věcnými dárky.

10. Cestopisná přednáška „Keňa a gorily“

Společnost uspořádala tradiční cesto-
pisnou přednášku pro veřejnost v pro-
storách Ergoeduky. Poutavé vyprávění 
bylo provázeno mnoha fotografiemi 
z daleké Afriky.



Ergotep CSR Institut o.p.s. 
Ergotep CSR Institut o.p.s. působí od roku 2011 jako vlastní nezisková společnost Ergotep, d.i. 
a je nositelem jeho CSR komunikace. Ergotep, d.i. vytváří vysoce kvalitní projekty v oblasti 
komplexní integrace zdravotně postižených do plnohodnotného života. V rámci plnění zásad 
sociálního podnikání je to právě Ergotep CSR Institut o.p.s., která plní roli CSR komunikace 
Ergotepu. Své podpory zaměřuje zejména do těchto oblastí:

1.  Podpora vzdělávání osob se zdravotním postižením
2.  Podpora komplexní integrace osob se zdravotním postižením do společnosti
     a na trh práce – zejména praxe, stáže, přípravu k práci, rehabilitaci OZP
3.  Podpora volnočasových aktivit

Ergotep CSR Institut o.p.s.
Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč u Skutče
IČ: 28823702

www.ergotepcsr.cz


