
Výroční zpráva 
2013



www.ergotepcsr.cz

Ergotep, družstvo invalidů, 
sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s.

Mgr. Lenka Pokorná
ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s.

www.ergotepcsr.cz



1 - 2

Vážení přátelé, 

dovolte mi v této výroční zprávě zrekapitulovat činnost nestátní neziskové organizace 
Ergotep CSR Institutu o.p.s. za rok 2013.

Jediným zakladatelem Ergotep CSR Institutu o.p.s. je firma Ergotep, družstvo invalidů. Vedení 
této prosperující firmy si začalo uvědomovat svoji sociální zodpovědnost a potřebu posky-
tovat sociální a společensky potřebné aktivity. Proto v roce 2011 založilo Národní vzdělávací 
institut sociálního podnikání o.p.s. jako vlastní neziskovou společnost, která se stala nositelem 
CSR komunikace Ergotepu.

Rok 2013 byl pro naši společnost rokem rozjezdovým, tedy rokem prvních významných 
změn, zejména ve vedení společnosti, v rozšíření její činnosti, úpravě Zakládací listiny i názvu 
organizace.

Úkolem společnosti je mimo okruh činností vymezených Zakládací listinou, kterými je podpora 
vzdělávání osob se zdravotním postižením a integrace osob se zdravotním postižením na trh 
práce a do společnosti, také citlivě vnímat potřeby v daném regionu. Proto jsme rozšířili svůj 
okruh činností i o volnočasové a společenské aktivity.

Věřím, že jsme na dobré cestě a společnosti se bude dařit naplno rozvinout své aktivity.

Na závěr děkuji zakladateli, firmě Ergotep, družstvu invalidů, za finanční podporu, bez které by 
činnost nebylo možné zahájit.

Mgr. Lenka Pokorná
ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s.



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název společnosti: Národní vzdělávací institut sociálního podnikání o.p.s. 
                                     Ergotep CSR Institut o.p.s. (od 12. 7. 2013)

Právní forma: obecně prospěšná společnost

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

Založení společnosti: Společnost byla založena 
Zakladací 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

IČO: 28823702

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

Zakladatel: ERGOTEP, družstvo invalidů, 
se sídlem Proseč u Skutče č.p. 119, PSČ 539 44, 
identifikační číslo: 25997815 
s vkladem 100.000 Kč

www.ergotepcsr.czwww.ergotepcsr.cz



Prioritou společnosti je podpora aktivit směřujících k integraci osob se zdravotním posti-
žením do společnosti

1. Vytváření vzdělávacích aktivit a realizace projektů. 
2. Podpora vzniku nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. 
3. Marketingová podpora problematiky zaměstnanosti pro osoby zdravotně postižené.
4. Pořádání společenských aktivit, poradenství. 
5. Zvyšování zájmu o aktivní zapojení osob se zdravotním postižením do vzdělávacího/
pracovního procesu.

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.

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

CÍLE A PRIORITY SPOLEČNOSTI

Správní rada 
předseda:  
člen: 
člen:

Dozorčí rada 
předseda:  
člen: 
člen:

 
Bc. Petr Herynek 
Jiří Herynek  
Michaela Herynková

 
Jana Obrovská 
Petra Černá  
Martina Herynková

Ředitel: Jiří Herynek, DiS. 
Mgr. Lenka Pokorná (od 12. 12. 2013)
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PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2013
1. Podpora vozíčkáře pana Petra Svatoše na ME ve stolním tenise pro tělesně postižené 

ME ve stolním tenise pro tělesně postižené se v roce 2013 konalo od 25. 9. do 4. 10. v italském 
Lignánu. Českou republiku zde reprezentoval i Petr Svatoš z Litomyšle, který v rozlosování dostal 
opravdu těžkou skupinu hráčů světové dvacítky. Petr Svatoš skončil na 35. místě, nicméně ME 
pro něho bylo beze sporu velkou životní zkušeností. Petr Svatoš uspořádá besedu s exhibicí 

pro žáky ZŠ, kteří si mohou vyzkoušet hrát stolní tenis 
na vyšší úrovni.

www.ergotepcsr.cz

2. Zkvalitnění prodejních center Tescoma 
nákupem lednic

V prodejních centrech Tescoma jsou zaměstnávány 
osoby se zdravotním postižením, které mají specifická 
onemocnění, při nichž užívají pravidelně léky. U těchto 
léků je nutné zajistit správné podmínky skladování, mezi 
ně patří především dodržování teploty, aby nedocházelo 
ke snížení účinků léku. Nákupem lednic pomohl Ergotep 
CSR Institut o.p.s. zajistit náležité uchování léků a přispět 
ke kvalitě pracovních míst.
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3. Zafinancování provozu dramatického kroužku 
při ZŠ Proseč

Navštěvovat dramatický kroužek projevilo zájem 32 dětí 
ZŠ Proseč. Výstupem kroužku se stanou divadelní 
představení, která bubou hrána nejen ve škole pro žáky, 
ale také při vhodných příležitostech pro občany Proseče.

4. Organizace cestopisné přednášky s panem 
Jakubem Vágnerem pro veřejnost

Výtěžek z této akce spolu s plastovými víčky, na jejichž 
sběru se podíleli zaměstnanci firmy Ergotep, družstva 
invalidů, byl předán hendikepovanému chlapci, který 
bojuje s dětskou mozkovou obrnou, na lázeňskou léčbu 
v rehabilitačním centru Adeli v Piešťanech. Tato léč-
ba je finančně velmi nákladná – lázeňský pobyt stojí 
cca 75 000 Kč nebo je třeba sesbírat 13 tun plastových 
víček.
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5. Organizace a financování preventivního vyšetření 
zraku u dětí, tzv. zrakový screening

Dne 21. 11. 2013 se uskutečnilo pro děti v MŠ 
a pro žáky první třídy ZŠ preventivní vyšetření zraku, 
při kterém bylo vyšetřeno 68 dětí. Toto preventivní vyšet-
ření zraku slouží především k časné diagnostice skrytých 
zrakových vad a jejich následné korekci.

6. Jednorázový finanční příspěvek na úhradu nákla-
dů spojených s pořízením automobilu pro jednotku 
SDH Proseč.

Jednotka SDH Proseč je velmi aktivní, zajišťuje na našem 
území, v širokém okolí a přírodní rezervaci Toulovcovy 
Maštale výbornou akaceschopnost. Ročně má SDH Pro-
seč 30-40 výjezdů během kterých pomáhá, zachraňuje 
lidské životy a majetek. Vzhledem k technicky dosluhu-
jícímu hasičskému vozu, se zastupitelstvo obce Proseč 
rozhodlo pořídit nový vůz a Ergptep CSR Institut o.p.s. 
tento nákup podpořil.
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7. Finanční podílení se na nákladech projektu ZŠ Proseč „Podpora výuky českého jazyka 
a integrace žáků - cizinců na rok 2014“

ZŠ Proseč navštěvují i děti cizinců, kteří potřebují speciální výukové pomůcky, které mohou být 
dále využity i pro děti s poruchou učení.

8. Financování školení „Úvod do problematiky sociálního podnikání 
pro vedoucí pracovníky sociálních služeb“ 

Naše společnost tímto podpořila rozvoj vedoucích 
zaměstnanců neziskového sektoru, a to občanského 
sdružení Benediktus se sídlem v Modletíně, obec 
Rušínov, která pomáhá lidem s mentálním postižením 
a obecně prospěšnou společnost Háta z Ledče nad 
Sázavou, jejíž hlavní činností je  sociální poradenství 
a potravinová banka.

9. Mikulášská nadílka pro děti v MŠ Proseč

Zástupci společnosti připravili a dovezli mikulášské ba-
líčky pro 86 dětí MŠ Proseč, kterými všem dětem udělali 
obrovskou radost.
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Výkaz zisků a ztrát

Společnost obdržela v roce 2013 od dárce KomTeSa, spol. s r.o. Havlíčkův Brod účelový peněžitý 
dar ve výši 200 000,- Kč určený výhradně na financování obecně prospěšných služeb poskyto-
vaných obdarovaným. Tato částka tvoří příjmy společnosti roku 2013. 

Z těchto prostředků společnost v rámci své hlavní činnosti poskytla dary a příspěvky v hodnotě 
98 211,- Kč.  Dále na zajištění své činnosti uhradila vzniklé náklady na ostatní služby v část-
ce 51 507,- Kč. Celkové náklady v roce 2013 činily 149 740,- Kč. Rozdíl jmenovaných výnosů 
a nákladů činí vykázaný zisk 50 275,- Kč. Jinou činnost společnost v roce 2013 nevyvíjela.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
ZA ROK 2013

Rozvaha

Rozvaha vykazuje za rok 2013 vyrovnaný stav aktiv a pasiv.
Aktiva tvoří krátkodobý finanční majetek = stav prostředků na běžném účtu.
Pasiva jsou tvořena základním jměním, ziskem vykázaným v roce 2013 a krátkodobými závazky
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Nejlepším poděkováním 
je radost druhých.



Ergotep CSR Institut o.p.s.

Ergotep CSR Institut o. p.s. byl založen v roce 2011 jako 
vlastní nezisková společnost družstva invalidů, která je no-
sitelem jeho CSR komunikace. Zejména při svém počáteč-
ním rozvoji byl Ergotep velmi vděčný partnerům, kteří jeho 
rozvoj podpořili poskytnutím své vlastní CSR komunikace, 
čímž vznikající projekty Ergotepu dostaly potřebnou dyna-
miku. Zároveň si Ergotep, družstvo invalidů, jasně uvědo-
movalo, že chce tuto pomoc společensky vracet, jakmile to 
bude v jeho silách a současně chce být v roli poskytovatele 
své vlastní CSR komunikace. Proto vznikla společnost Ergo-
tep SCR Institut o.p.s., jejíž hlavním úkolem je realizace CSR 
komunikace Ergotepu se zaměřením na tři stěžejní témata:

1.  Podpora vzdělávání osob se zdravotním postižením
2.  Podpora integrace osob se zdravotním postižením
     do společnosti a na trh práce
3.  Podpora volnočasových aktivit

Kontaktní údaje:
Ergotep CSR Institut o.p.s.
Záboří 93, 539 44 Proseč u Skutče
IČ: 28823702
tel.: 725 440 778
e-mail: pokorna.l@ergotep.cz
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