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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název společnosti: Ergotep CSR Institut o.p.s. ( od 12. července 2013 )

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

Prioritou společnosti je podpora aktivit směřujících k integraci osob se zdravotním posti-
žením a jejich zapojení do společnosti. 

Naše cíle
1. Realizovat vzdělávací aktivity a projekty.
2. Podporovat vznik nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.
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 i 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 12. července 2013.
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SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ 
SPOLEČNOSTI
Správní rada 

předseda:  

členové: 

Dozorčí rada 

předseda:  

členové: 

 
Bc. Petr Herynek  ( od 5. srpna 2016 )

Ing. Jarmila Menšíková   ( od 5. srpna 2016 )
Pavlína Vodičková            ( od 5. srpna 2016 )

 

Ing. Zdeňka Běhounková

Petra Černá  
Ing. Jiří Černý

Ředitel: Jan Pospíchal    ( od 5. srpna 2016 )

PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2016

Vážení přátelé,
rok 2016 byl ve znamení změn. Nově byl obsazen post ředitele Ergotep CSR Institutu o.p.s. 
a zároveň i nové složení správní rady. Cílem je posunout Ergotep CSR Institut o.p.s. směrem 
dopředu. Nezůstat jen při osvědčené spolupráci stávajících partnerů, ale rozvoj a hledání 
nových společných témat. 

První velký krok se zrodil ve spolupráci s městem Proseč. Jedná se o zpřístupnění Městské-
ho úřadu vybudováním výtahu pro osoby se zdravotním postižením. Další projekt, společný 
s Obchodní akademií v Janských Lázních, je vzdělávání a praxe žáků této školy. Důležitým 
úkolem je také plán výstavby nedostatkových bezbariérových bytů pro zaměstnance Ergo-
tepu, d.i. “Zrakový screening” bude pokračovat, prevence vyšetření zraku u předškolních 
dětí i nadále zůstane prioritou. 

Společným úkolem je a bude spokojenost zaměstnanců, veřejnosti a nových partnerů. Zdár-
né splnění společných projektů a jejich realizace. 

Jan Pospíchal, ředitel

Slovo na úvod
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3. Cyklo Maštale 2016

Byl to už 16. ročník prestižního závodu horských kol. 
Každoročně zajišťuje průběh závodu na 200 dobrovolní-
ků, kteří dohlížejí na bezpečný chod závodu. A tak tomu 
bylo i letos. Na poklidném chodu závodu se finančně 
podílí i Ergotep CSR Institut o.p.s. a zajišťuje tak 
dopomoc při financování časomíry. Zároveň je družstvo 
Ergotep, d.i. prezentováno jako ,,partner akce”.

1. Zrakový screening 

Jedná se o preventivní vyšetření zraku dětí ZŠ a MŠ. V roce 2016 bylo vyšetřeno 55 dětí 
ZŠ a MŠ Proseč, 20 dětí ZŠ a MŠ Perálec. Celkem tedy 75 dětí. Vyšetření už čtvrtým 
rokem financovala organizace Ergotep CSR Institut o.p.s. Výsledkem bylo 7 záchytů ZŠ a MŠ 
Proseč a 1 záchyt ZŠ a MŠ Perálec. Celkem 8 záchytů u dětí, které jsou dále odeslány 
na další oční vyšetření.

Podpora regionálních partnerů

4. Český svaz chovatelů Proseč

Podpora drobných chovatelů v Proseči. Jednalo se o výrobu a prezentaci webových 
stránek Českého svazu chovatelů v Proseči.

Při setkání nového ředitele Ergotepu CSR Institut o.p.s. s panem starostou města Pro-
seče, došlo mimo jiné i k vzájemné dohodě projektu “Město Proseč, trasa bez bariér”.  
Velkou podporu na tomto projektu má i ze strany Ergotepu, d.i. Cílem celého společné-
ho projektu je vybudování výtahu a parkoviště pro Městský úřad Proseč 
a zpřístupnit tak vnitřní prostory pro osoby s hendikepem. 

5.  Zahájení společného projektu “Město Proseč, trasa bez bariér”

2.  Základní škola a mateřská škola Proseč

Po vzájemném setkání ředitele Ergotep CSR Institu o.p.s. a ředitele školy  bylo na zákla-
dě požadavků a předloženého návrhu požádáno IT středisko Ergotep, d.i. o vypracování 
nových webových stránek pro ZŠ Proseč. Výsledkem bylo dosaženo 
vytvoření nového webu - www.zsprosec.cz.
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6. Finanční dar pro paní Jarmilu Menšíkovou a pana Jiřího Herynka staršího

Oběma jmenovaným byl poskytnut finanční dar za účelem zaškolení v oblasti
“Profesní seniorita”. Cílem je řízení a rozvoj kariéry zaměstnanců a zvládání profes-
ních i životních změn.

8. Jiří Vágner

Jedná se o poskytnutí finančního daru, jenž pomohl mladému studentovi dojíždět 
a vykonávat praxi ve družstvu Ergotep.

9. Společenské odpoledne

V rámci podpory firemní kultury ve skupině Ergotep, uspořádal Ergotep, d.i. dne 30. září 
2016 společenské odpoledne pro zaměstnance, ale i další společenské partnery skupi-
ny Ergotep. Celá akce probíhala v prostorách nazývané “Rychtářovy sady”. Společen-
ské odpoledne bylo doprovázeno dobrou hudbou a pohoštěním. Cílem bylo neformální 
setkání zaměstnanců a vedení společností napříč skupinou Ergotep.

10. “Spirituální hodnoty amazonských indiánů“

Dne 27.10. 2016 proběhla beseda s etnologem, 
panem Mnislavem Zeleným. Celý program byl 
zaměřený na život amazonských indiánů, jejich 
kulturu a životní styl. Organizátorem byl Ergotep 
CSR Institut o.p.s. společně s Ergoedukou, vzdě-
lávacím centrem Ergotepu, d.i. Přednáška byla 
doprovázena nejen zajímavým výkladem, 
ale i dotazy k tématu.

Podpora vzdělávání

Podpora mimoregionálních partnerů

7. Obchodní akademie - Janské Lázně

Ergotep CSR Institut o.p.s., podpořil finančním darem účast 
studentů Obchodní akademie Janské Lázně na mezinárodním 
veletrhu fiktivních firem ,,Rumunsko 2016”. 1. místo v soutěži 
si odnesla firma PLACKAcom, která splnila očekávanou úroveň 
propagace firmy v komunikaci s využitím AJ a zároveň byla jedi-
ným zástupcem reprezentujícím ČR. Dobrá spolupráce je zářným 
příkladem moderní integrace OZP.  

Podpora společenských aktivit



9 - 10

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
ZA ROK 2016
Výkaz zisků a ztrát

Společnost obdržela v roce 2016 od dárců: Ergotep, družstvo invalidů, účelový peněžitý dar  
určený výhradně na financování prospěšných služeb poskytovaných obecně prospěšnou 
společností. Dále Ergotep CSR Institut o.p.s., obdržel dar od Nadace Konta Bariéry, více-
místní vůz Ford Tourneo. A jako poslední byla darovaná částka Nadací Olgy Havlové (VDV), 
výlučně na úhradu ubytování pro studenty a zájemce o praxi a dlouhodobé stáže. Částka, 
která tvoří příjmy za rok 2016 činí 1 424 145 Kč.

Z uvedených prostředků společnost v rámci své hlavní činnosti poskytla dary a příspěvky 
za  rok 2016 v celkové výši 170 592 Kč. Rozdíl jmenovaných výnosů a nákladů činí vykáza-
ný zisk 1 253 553 Kč. Jinou činnost společnost v roce 2016 nevyvíjela.

Rozvaha
Rozvaha vykazuje za rok 2016 vyrovnaný stav aktiv a pasiv. Aktiva tvoří krátkodobý finanční 
majetek = stav prostředků na běžném účtu a v pokladně. Pasiva jsou tvořena 
základním jměním a krátkodobými závazky.  

11. Dar Nadace CHARTY 77

Dne 30. srpna 2016 převzali “Osobní Dar” zástupci naší neziskové 
organizace. Jednalo se o slavnostní předání vícemístního automo-
bilu FORD Tourneo Custom M1. Tento automobil je určený převáž-
ně pro přepravu a dopravu handicapovaných osob. Jeho potenciál 
využití bude určitě víceúčelový. Automobil bude využíván pro praxi

Ostatní

Slovo závěrem
Jen krátce bych závěrem poděkoval všem, kteří mi pomohli se orientovat na nové pracovní
pozici. Za pomoci a rady kolegů se mi podařilo lépe se zapracovat na novém místě.

Děkujeme panu řediteli Ergotep CSR Institutu o.p.s. 
Janu Pospíchalovi za organizaci zrakové prevence 
v MŠ a ZŠ Proseč.

studentů z OA Janské Lázně, svoz do zaměstnání, pro volnočasové aktivity a další po-
dobné činnosti. Poskytnutí daru bylo na základě žádosti schváleno Radou Konta Bariéry. 
K tomu ještě návdavkem sada zimního obutí od HANKOOK.



Ergotep CSR Institut o.p.s. 
Ergotep CSR Institut o.p.s. zřízená Ergotepem, d.i., působí od roku 2011 jako nezisková 
společnost a je nositelem jeho CSR komunikace. Ergotep, d.i. vytváří vysoce kvalitní projekty 
v oblasti komplexní integrace zdravotně postižených do společnosti. V rámci plnění zásad 
sociálního podnikání je to právě Ergotep CSR Institut o.p.s., která plní roli CSR komunikace 
Ergotepu, d.i. 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
www.ergotepcsr.cz


