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VZNIK A ORGÁNY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ     
 

Občanské sdružení V růžovém sadu bylo založeno a zaregistrováno u Ministerstva vnitra dne 
22.10.2002 pod č.j. VS/1-1/51519/02-R. Sdružení je samostatnou právnickou osobou.  

Orgánem řízení je předsednictvo sdružení tvořené předsedou a místopředsedou, kteří jsou 
statutárními zástupci. V současné době má sdružení čtyři členy. 

 
 
ADRESA, KONTAKTY, IDENTIFIKACE
 

V růžovém sadu 
 Komenského 4 
 664 44  Ořechov u Brna 

internet:  www.vruzovemsadu.cz 
 

IČ:     266 056 01   
 

Registrace občanského sdružení u Ministerstva vnitra ČR: 
 VS/1-1/51519/02-R z 22.10.2002 
 

Osvědčení o akreditaci pro poskytování sociální služby JMK: 
 1749/05/R30 z 25.8.2005 
 

Registr sociálních služeb MPSV ČR:  
 Sociálně terapeutická dílna, identifikátor 6249885 z 31.5.2007  
 

Předseda sdružení a vedoucí dílny:    
Bc. Vladimír Procházka 
mobil:  +420 736 414 511  

 E-mail.:  vladimir.prochazka@centrum.cz   

Místopředseda sdružení a ředitel Mateřské školy a Základní školy, Želešice: 
 Mgr. Leoš Huzlík 
 mobil:  +420 731 109 181 
 E-mail:  skolahrou.zelesice@volny.cz 
 
 
POSLÁNÍ, CÍLE A PRINCIPY ČINNOSTI 
 

Cílem občanského sdružení je přispívat ke kvalitě života lidí s mentálním handicapem a na 
druhou stranu chceme prezentací výsledků práce těchto lidí vytvářet pozitivní, realistický 
pohled ostatní společnosti na život člověka s handicapem.  

Usilujeme o smysluplné naplnění času mentálně znevýhodněných lidí provozováním dílny na 
výrobu dřevěných předmětů. Prostředkem je pracovní terapie nebo příprava na zaměstnání 
s cílem následného uzavření pracovního poměru. K tomu využíváme pracovního programu a 
technologií, které jsou jejich autorem právě pro tento účel vyvinuty. 

Uchazečem o pracovní terapii v naší dílně se může stát nejméně 15-ti letý uchazeč, hranicí pro 
uzavření pracovní smlouvy je 18 let.  
Naše cíle a poslání lze naplňovat jen při zachování osobního přístupu k člověku s handicapem 
a naší snahou je rozvíjet právě jeho individuální schopnosti a možnosti. Od počátku vzniku 
naší dílny se řídíme těmito základními principy, které jsme si na počátku stanovili.  

1) Nový pracovník s mentálním handicapem musí splnit tři základní podmínky 
- musí být schopen pobývat v dílně po celý čas provozní doby 
- musí být schopen soužití s již existujícím kolektivem 
- musí být schopen motivace pro práci 

 

http://www.vruzovemsadu.cz/
mailto:skolahrou.zelesice@volny.cz
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2) Na druhou stranu by bylo chybou  posuzovat pracovní dovednosti v čase přijetí 
uchazeče.  

Náš systém umožňuje přijmout nového pracovníka s ohledem na výše jmenovaná kritéria do 
dílny, pracovat s ním v režimu pracovní terapie a dát mu prostor pro rozvinutí jeho pracovních 
schopností. Následně, pokud dojde k získání pracovních návyků a pracovního výkonu, může 
dojít k uzavření pracovní smlouvy, abychom mohli za odvedenou práci poskytnout 
pracovníkovi odměnu. Náš systém je dostatečně pružný, umožňuje konkrétnímu jedinci 
poskytnout služby dle jeho schopností a možností, ty se mohou v takto motivačním prostředí 
maximálně rozvinout. 

Z hlediska legislativního poskytujeme sociální služby sociálně terapeutické dílny. Nad rámec 
poskytování této sociální služby některým lidem s handicapem nabízíme zaměstnání. 

 
 

Kapacita dílny:  
2003 -  3 stálí uživatelé na celou dobu provozní doby 
2004 -  3 stálí uživatelé na celou dobu provozní doby + 2 uživatelé na pracovní terapii několik 

hodin týdně. 
2005 až 2007 - 4 stálí uživatelé na celou dobu provozní doby + 1 místo na nepravidelnou   

pracovní terapii dle požadavku partnerské školy. 
2008 -  5 stálých uživatelů na celou dobu provozní doby + 1 místo na nepravidelnou pracovní 

terapii dle požadavku partnerské školy nebo pro zájemce o budoucí přijetí do dílny. 
2009 - Po přestěhování do nově pronajatých prostor se kapacita dílny zvýšila na 10 stálých 

pracovníků uživatelů. Nově vytvořenou kapacitu naplňujeme postupně. Ke konci 
roku 2009 pracovalo v dílně 7 pracovníků s handicapem.  Dále byla realizována 
pracovní terapie se 3 žáky ze dvou speciálních škol. 
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ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ
 

vedoucí dílny      - Bc. Vladimír Procházka,  
ekonomka      - Ing. Marie Lhotská, 
 
asistenti v dílně     - Mgr. Karel Mach (do 28.2.2010), 
       - Bc. Petr Slabý (od 1.8.2009), 
 
účetní       - Ing. Květuše Peštuková (0,5 úvazku) 
 
 

pracovníci se zdravotním postižením  - Dalibor Kopuletý, 
(uživatelé sociální služby)    - Petr Procházka, 
       - Radek Havlíček, 
                                                         - Milan Holub, 

- Pavel Paleček, 
            -           Richard Maršík, 

 

učedníci 
(uživatelé sociální služby)    - Klára Müllerová (od 1.9.2009), 
       - Stanislav Žák (od 15.3.2010) 
 
S internetem, počítačovou a grafickou stránkou   
na dohodu o provedení práce vypomáhá  - Mgr. Klára Homolová 
 
 
 

 
Mgr. Karel Mach se rozhodl ukončit 
pracovní poměr od  února roku 
2010.   
Šest let V růžovém sadu, to je kus 
života. Přejeme Ti, Karle, na cestu 
jen to nejlepší. 
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ČINNOST a UDÁLOSTI V ROCE 2009 
 

NOVÍ PRACOVNÍCI 
 

1.8.2009 byl přijat na 
pozici asistenta v dílně 
pro druhou skupinu 
pracovníků (uživatelů) 
Bc. Petr Slabý. Jedná se o 
člověka s bohatými 
zkušenostmi v práci 
s lidmi s mentálním 
handicapem. Též po 
řemeslné stránce se 
rychle zapracovává. 
 
 
 
 

  
P
P
Petr Slabý mezi hvězdami 

 
1.9.2009 nastoupila do dílny jako 
pracovnice-učednice Klára Müllerová. 
Informace z Praktické školy na 
Ibsence, že „Klárka je velmi pracovitá 
a výborná kamarádka“, se potvrdily. 
Svým výkonem se našim chlapům 
vyrovná. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Já jsem tady jediná holka!“ 
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ZE SKLEPA DO NOVÝCH DÍLEN 
 

Naše dílna pro lidi s mentálním handicapem byla provozována 6 let  ve sklepních prostorech 
partnerské MŠ a ZŠ Ořechov (nyní Želešice). Za poskytnutí těchto prostor jsme byli vděčni, 
neboť umožnily vznik naší organizace a zahájení provozu dílen. Po celou dobu naší existence 
jsme usilovali o vybudování lépe vyhovujících prostor, které by zároveň umožnily zvýšení 
kapacity naši sociálně terapeutické dílny. V dubnu 2009 jsme uzavřeli nájemní smlouvu 
s Obcí Ořechov na pronájem jedné čtvrtiny bývalé školní budovy. Hlavní práce proběhly 
v létě.  Během jednoho roku jsme v těchto prostorech, bez přerušení naší činnosti,  provedli 
potřebné opravy a další budou následovat. Finanční prostředky na prováděné práce jsme 
získali od JMK, sponzorů a nadací. 

Úpravy, které jsme již provedli: 
- Prostory jsou v bývalé škole, proto jsme některé třídy předělili příčkami ze 

sádrokartonu.  
- Nevyhovující byla stará elektroinstalace a bylo třeba realizovat speciální zapojení pro 

dřevoobráběcí stroje. 
- Došlo k oddělení topení od zbytku budovy. Využily se stávající radiátory a vedení, 

pořídili jsme nový kotel na plyn a zabudovali termostatické hlavice. 
- Bylo nutné vybudovat nový kompletní rozvod vody. 
- Proběhlo vymalování všech prostor. 

 
Celková cena rekonstrukce včetně nového vybavení se vyšplhala na 600 tis. Kč. 

Přehled akcí provedených v souvislosti s úpravou nových prostor a jejich podpora 
z dotací a darů.  
Popis akce Celkem Podíl z dotací, darů a OPLZZ* 
Rekonstrukce vnitřních prostor 92 006,00 Kč     
  sádrokartonové příčky    50 206,00 Kč Jihomoravský kraj  
  vymalování prostor   41 800,00 Kč ESF OPLZZ* 
Elektroinstalace 54 283,64 Kč     
  rozvody elektrické energie   49 794,00 Kč Jihomoravský kraj  
Topení, voda:   174 593,00 Kč     
    26 902,00 Kč ESF OPLZZ* 
    11 000,00 Kč Petr Solisch 
    5 000,00 Kč IB filtr, s.r.o. 
  

rozvod vody, úprava plynového vytápění vč. 
kotle 

  3 500,00 Kč Miloš Zouhar 
Projektová dokumentace       
  Zaměření a vypracování studie     Ing. Petr Kunc 
Dřevoobráběcí stroje 146 977,00 Kč     

    50 000,00 Kč Nadace Charty 77 
  

pila kotoučová, pila pásová, 
srovnávačka+tloušťkovačka 

  78 076,00 Kč ESF OPLZZ* 
Vybavení zázemí pro uživatele 57 469,00 Kč     
  stoly a židle do jídelny, myčka nádobí   34 000,00 Kč Nadace PRECIOSA 
  kuchyňská linka   18 445,00 Kč NADOP 
  mikrovlnná trouba   1 500,00 Kč Karel Ludvík 
Vybavení kanceláře vedoucího a účetní 70 288,00 Kč     
  kancelářský nábytek   41 594,00 Kč Společnosti Siemens 
  počítač, tiskárna   23 717,00 Kč ESF OPLZZ* 

*) Evropský sociální fond, Operačního program Lidské zdroje a zaměstnanost dle Smlouvy o poskytování 
sociálních služeb č. 498/08/OSV-IP 
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Dále plánujeme: 
- Vybudování  bezbariérového přístupu v podobě kovové plošiny. 
- Po výměně oken budeme řešit zastínění oken v dílnách a společenské místnosti. 
- Stavební úpravu s vybudováním sprchového koutu, který v pronajatých prostorách 

chybí.  
- Zabezpečovací zařízení pronajaté části objektu.  

 
 
PRÁCE PROVEDLI: 
 

elektrikářské práce  
Pavel Smištík, Ořechov 
 

sádrokartonářské práce  
Lukáš Mrkvica, Prace 
 

voda, topení plyn  
Erik Navrátil, Brno 
 

malování natírání  
Karel Ludvík, Mělčany 
 

elektro-slaboproud 
Antonín Lhotský, 
Blažovice 
 
 

 

    

Radek, ale i ostatní pracovníci, se dle svých možností zapojili do úprav nového sídla. 
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PROPAGACE DÍLNY A VÝROBKŮ 
Veletrh pro dítě proběhl na BVV ve dnech 18. - 22.3.2009 a my jsme se ho zúčastnili poprvé. 
Záměry naší účasti byly dva:  
§ Prezentovat naše výrobky, především dřevěná autíčka, a takto vytvářet a udržovat 

povědomí o naší činnosti a produktech u rodičů s dětmi. 
§ Nabízet a prodávat výrobky. 

Naši účast jsme řešili v součinnosti s dílnou Sansimon s.r.o., která nás ke spolupráci pozvala. 
Na předváděcí autodráze jsme dětským návštěvníkům umožnili hru.    

    
Jako jednu z nejzajímavějších akcí v roce 2009 lze hodnotit výstavu prací chráněných dílen 
v Březině 11.10.2009, kterou pořádala Galerie Skleněnka. Prezentací svých děl akci podpořili 
Kristián Kodet, Jarmila Mucha-Plocková, Jiří Netík a Zdeněk Macháček mladší. Prodejní 
výstava nesla název Jsme na jedné lodi a byla v návštěvnosti velmi úspěšná. Odjeli jsme 
spokojeni i z hlediska úspěšného prodeje našich výrobků. Pokud nás na podobnou akci paní 
galeristka Alice Dostálová příště pozve, rádi se zúčastníme. 

 

    
 
O první adventní neděli 29.11.2009 pořádal Obecní úřad Ořechov v prostorách budovy bývalé 
zvláštní školy obecní slavnost s pohoštěním a jarmarkem. Po rozsvícení vánočního stromu 
následovala prohlídka obecního sálu a dalších prostor v budově, které již obec stihla 
zrekonstruovat. Součástí této vydařené akce byla i prohlídka dílen V růžovém sadu. Zúčastnili 
jsme se také jarmarku řemeslných výrobků, který probíhal současně. Naše výrobky se úspěšně 
prodávaly. Na slavnost přišla snad celá obec. Za pozvání k účasti děkujeme panu starostovi 
Josefu Brabencovi. 
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Další prodejní akce v roce 2009: 
8. a 9.4.2009 jsme prodávali naše výrobky na Velikonoční výstavě pořádané Mateřskou 
školou a Základní školou Želešice. 

8.5.2009 jsme prodávali výrobky na Orelské slavnosti v Kuřimi. 

 
5.8.2009 jsme prodávali naše výrobky v Mateřském centru  Robátko v Židlochovicích. 

30.8.-13.9.2009  jsme prezentovali naši dřevěnou autodráhu v dětském  centru Duhový ráj 
v Brně – Lesné. Též jsme toto nově vzniklé zařízení vybavili sluníčkovými hodinami. 
20.11. – 4.12.2009  byla naše předváděcí autodráha s dřevěnými autíčky zapůjčena do 
Mahenovy knihovny v Brně.  Pořadatelé nazvali svou akci Dny dopravy. 

    
 

 
1. - 4.12.2009 pořádala Mateřská škola a Základní škola Želešice předvánoční jarmark, na 
kterém se prodávaly i naše výrobky. 
 

Výbornou prodejní akci zorganizovali studenti Gymnázia J. G. Mendela.  Sami prodávali i 
naše výrobky. Při příležitosti předání výtěžku za výrobky došlo k setkání našich pracovníků 
s postižením se studenty – organizátory. 
 

Poslední akcí roku 2009 byl prodej našich výrobků na vánoční besídce v Kulturním domě 
v Blažovicích. 
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V průběhu roku 2009 jsme se několikrát zúčastnili  maškarních plesů pro děti, organizovaných 
Agenturou Roni. Tato umělecká agentura pořádala odpoledne pro děti na různých místech 
v okolí Brna a výtěžek věnovala na podporu vzdělávání dětí v Africe. Tento záměr jsme 
podpořili instalací dřevěné autodráhy, na které si  děti o přestávkách v programu hráli. 
Zároveň jsme nabízeli na prodej naše výrobky.  

 

SEMINÁŘE, PRAXE A PŘEDNÁŠKY V NAŠÍ DÍLNĚ 
Již tradiční je minimálně jedna přednáška a prezentace pro studenty psychologie z Katedry 
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně s PhDr. Janem Vančurou, Ph.D. Letos jsme 
se setkali 27.10.2009  a jako obvykle jsme do prezentace zapojili i naše pracovníky. Dalibor 
Kopuletý a Petr Procházka jsou v předvádění a vysvětlování osvojených pracovních postupů 
dokonalí. Následnou besedu se studenty vedl Vladimír Procházka. 

Z osobního poděkování pana Vančury  Vladimíru Procházkovi uvádíme: 
... 
chci ti ještě jednou poděkovat za úplně výborné dopoledne u vás. Myslím, že 
máte na naše studenty moc dobrý vliv : ) Přinejmenším je učíš a učíte 
vnímat to, co jde, nikoli co nejde... a jak jsem se naučil: perspektiva 
rozhoduje o hodně věcech. Jste průkopníci v mnoha ohledech a já bych rád 
pokračoval v práci na tom to nějak zachytit, popsat, předávat. Za ty roky 
prostě máte co dát. A myslím, že i tvoje prezentace jsou čím dál hutnější, 
míří víc přímočaře k jádru věci...prostě krása (na video by to chtělo 
točit!). 
 

PhDr. Mgr.Lucie Procházková, Ph.D. z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity  k nám 
19.10.2009 přivedla studenty z odborných vysokých škol v Německu. Byli jsme rádi, že jsme 
tuto zahraniční delegaci mohli přivítat již v nových dílnách.  

     
 

9.2.2009 nás navštívili žáci z Praktické školy na Ibsenově ulici v Brně.  Byla mezi nimi i 
Klárka Müllerová, které se u nás tak zalíbilo, že k nám v září nastoupila do dílny. 

2.3.2009 jsme na požádání  PhDr. Jarmily. Popelové, Ph.D. z Masarykovy univerzity 
prezentovali naši práci studentům speciální pedagogiky.  Scénář byl osvědčený – ukázka 
výrobků a pracovních postupů s aktivním zapojením našich pracovníků s handicapem do 
prezentace a následně beseda s Vladimírem Procházkou. 

4.8.2009 naší dílnu navštívili pracovníci ze stacionáře NESA ze Žďáru nad Sázavou. 
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18.12.2009 jsme pořádali seminář pro pracovníky Občanského sdružení Biliculum.    

  
 
Kromě  výše jmenovaných školení, exkurzí a přednášek jsme umožnili praxi studentům 
z vysokých a středních škol. Například z Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity, Katedry sociálních studií Masarykovy university, Střední školy 
informačních technologií a sociální péče  v Brně. 
 

EXKURZE A VZDĚLÁVÁNÍ 
27.3.2009 navštívili Vladimír Procházka a Karel Mach ÚSP Víceměřice. Zaujalo nás využití 
pro tento kraj typického řemesla košíkářství při práci s lidmi s postižením. Provozují zde 
ucelenou technologii od sklízení proutí až po finální výrobky. Obdivovali jsme zapojení 
uživatelů do hospodářství s domácími zvířaty.  

Ve dnech 17.9. a 18.9.2009 sdružení V růžovém sadu zorganizovalo pro naše pracovníky a 
pracovníky Sdružení Slepíši psychologický seminář. Slepíši poskytli prostory pro akci, 
ubytování a pohoštění. Tématem semináře, které vedli lektoři PhDr. Ludvík Běťák a Mgr. 
Libuše Hršelová, byla témata: vztahy ve struktuře řízení organizace, komunikace, předcházení 
a řešení konfliktů.    
 

OZDRAVNÝ POBYT V LAŽÁNKÁCH 
Také v letošním roce jsme zorganizovali pro naše pracovníky ozdravný pobyt v Lažánkách. 
Tentokrát od 9. do 15.5.2009. Akce se zúčastnili i pracovníci sdružení Slepíší. Koncepce účasti 
lidí ze dvou organizací, s možností pro personál vzít sebou i rodinné příslušníky, se osvědčila. 
Vznikají zde nové sociální vazby a je omezena ponorková nemoc z celoročního setkávání stejné 
skupiny lidí v dílně a některých i ve volném čase v rámci ubytování ve stejném chráněném 
bydlení. Podnikli jme řadu výletů do přírody. Dbali jsme na to, aby byl program přizpůsoben 
různým fyzickým možnostem účastníků. Uspořádali jsme besedu s katolickým knězem Janem 
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Hanákem. Autor ji nazval Svět je barevný a její součástí bylo promítání filmu, jehož je 
spoluautorem.  

         

     
 

SETKÁNÍ S RODIČI 
Jako každý rok i letos jsme se sešli s rodiči a nejbližšími, abychom jim představili výsledky 
naší práce a informovali je o plánech do budoucna. Letos se setkání uskutečnilo netradičně 
3.9.2009 a přítomní si již mohli prohlédnout nové prostory.  

 

SPOLUPRÁCE  SE SPECIÁLNÍMI ŠKOLAMI    
Tradiční spolupráce s naší hlavní partnerskou školou Mateřskou školou a Základní školou,  
Želešice pokračuje. Zajišťovali jsme praxi v dílně pro dva a někdy tři žáky speciální školy. 
Výuka probíhala střídavě v Želešicích a v Ořechově. Záměrem je také nabídnout těmto žákům 
perspektivu pracovního uplatnění po ukončení školní docházky. Vzájemně se s naší 
partnerskou školou zveme na různé prezentační akce a slavnosti.  
Nově se rozvíjí spolupráce s Mateřskou školou speciální, Základní školou speciální a 
Praktickou školou Ibsenova. Jeden žák u nás absolvoval část praxe v rámci praktické školy. 
Dva žáci pracovali v naší dílně na zkoušku, u obou jsme měli zájem je přijmout za pracovníky 
(uživatele).  Klára Müllerová skutečně později nastoupila a je ve své práci úspěšná. 
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PÁR ZÁBĚRŮ Z NAŠEHO ŽIVOTA
 

 
Co jste to Ríšo chytl za časovanou potvoru? 

 

 
To byla naše sklepní dílna. 
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Dneska na to dlabeme. 

 
 

 
Vypadá to na budoucího stálého zákazníka 
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EKONOMICKÁ STRÁNKA
Účetnictví občanského sdružení V růžovém sadu se řídí obecně platnými zásadami 
Zákona č.563/91 Sb. o účetnictví, Vyhlášky č.504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u 
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a Českými účetními standardy 
č.401 až 413.  
Podstatné a významné informace o hospodaření sdružení jsou uvedeny v auditorem 
ověřené Účetní závěrce k 31.12.2009 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha), která je 
součástí této zprávy. Zhodnocení údajů v ní obsažených je provedeno v jednotlivých 
následujících oddílech. 
Občanské sdružení provozuje dílnu na výrobu dřevěných předmětů jako svoji hlavní 
činnost, jiné doplňkové činnosti dosud neprovádí, ani na správu sdružení nevynakládá 
žádné specifické náklady, proto veškeré uvedené výdaje jsou náklady vynaložené na 
poskytování sociální služby – terapeutické dílny. 
Rok 2009 byl specifický ve dvou důležitých směrech. Na základě účasti ve veřejné 
zakázce „Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny 
v Jihomoravském kraji“ byla dne 30.12.2008 uzavřena s Jihomoravským krajem 
Smlouva o poskytování sociálních služeb č.498/08/OSV-IP zajišťující financování 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky na období 36 měsíců, 
tj. 2009 – 2011, ve výši 6.707.263 Kč.  

V dubnu byla s Obcí Ořechov uzavřena Smlouva o pronájmu části nemovitosti bývalé 
zvláštní školy v Ořechově, jedná se o část přízemí budovy o výměře 471 m2, nájem je 
sjednám na dobu určitou 10-ti let. Od této chvíle dochází k přestěhování z dosud 
užívaného a zabydleného suterénu a zahájení činnosti v nových prostorách za současně 
probíhajících oprav a změn. Získání a dokončení technických úprav umožnilo rozšíření 
kapacity dílen na deset stálých uživatelů.   

Podrobnější informace o provedených stavebně technických změnách a podílu dotací a 
darů na jejich financování jsou uvedeny v části ČINNOST A UDÁLOSTI V ROCE 2009. 

Hospodaření účetní jednotky bylo ke konci sledovaného období vyrovnané, výsledek 
hospodaření k 31.12.2009 ve výši 858,29 Kč bude po schválení převeden do fondu 
investic.  
 

q PŘÍJMY 
Výše a struktura příjmů organizace je uvedena v dále uvedené tabulce.  

Celkové provozní výnosy ve výši 2.519 tis. Kč jsou o 381 tis. Kč vyšší než v minulém 
období, z 80 % jsou pokryty plněním ze Smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 
498/08/OSV-IP uzavřené s Jihomoravským krajem na zajištění sociální služby sociálně 
terapeutické dílny v Jihomoravském kraji. Podíl financování z uvedené smlouvy v roce 
2009 činí 2.016 tis. Kč, tj. 30 % z částky přidělené na tři roky.  

Druhým významným podílem výnosů ve výši 188,5 tis. Kč (7,5 % celkových výnosů) je 
příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, poskytovaný 
Úřadem práce dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; průměrný roční 
přepočtený počet zaměstnanců s těžším zdravotním postižením, na které se uvedený 
příspěvek vztahuje, za rok 2009 byl 2,95 přepočtených zaměstnanců.  
Třetí neméně významný podíl výnosů tvoří tržby z vlastní výroby, ve sledovaném roce  
se 163,5 tis. Kč podílí na celkových výnosech organizace 6,5 %.  
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Částka 102 tis. Kč darů (4 % celkových výnosů) byla využita na vybavení nových 
rozšířených prostor. Dárci a jimi podpořené dílo jsou jmenováni v tabulce Přehled akcí 
provedených v souvislosti s úpravou nových prostor a jejich podpora z dotací a darů 
uvedené v části  Činnost a události v roce 2009. 
Jedním procentem se na výnosech organizace podílí ostatní výnosy a stejným podílem 
také realizovaná reklama.  

Podrobná struktura výnosů organizace a její porovnání s minulým obdobím 
Kč Kč % 

PŘÍJMY 
v roce 2008  v roce 2009 celkových 

výnosů 

Tržby za výrobky 132 190,00 166 338,00 6,60 
Tržby za služby k vlastní výrobě 855,00 1 195,40 0,05 
Změna stavu zásob 5 618,00 -3 970,00 -0,16 
 tržby z vlastní výroby celkem 138 663,00 163 563,40 6,49 
Tržby za reklamu   26 500,00 1,05 
Tržby za sociální služby (OPLZZ)   2 016 202,15 80,04 
Úroky 838,77 1 029,45 0,04 
Ostatní výnosy 52 686,00 18 362,00 0,73 
Tržby z prodeje projekt. dokumetace 384 370,00 0,00 0,00 
Dary  184 406,00 102 339,00 4,06 
Členské příspěvky 2 500,00 2 500,00 0,10 
Úřad práce 120 004,00 188 583,00 7,49 
Dotace provozní (JMK) 954 000,00 0,00 0,00 
Dotace provozní (MPSV) 300 000,00 0,00 0,00 
VÝNOSY CELKEM 2 137 467,77 2 519 079,00 100,00 

 
Informace o investičních příjmech a jejich využití jsou uvedeny v části Fondy.  

 

q VÝDAJE 
 

V rámci vyrovnaného hospodaření organizace dosáhly celkové provozní náklady v   
roce 2009 výše 2.518 tis. Kč, oproti minulému období se zvýšily o 386 tis. Kč, tj. 18 %. 
Díky novým prostorám mohlo začít  rozšiřování činnosti, jak do kapacity, tak i 
personálně, a to si vyžádalo uvedené zvýšení nákladů sledovaného roku. Jedná se o 
provozní náklady v oblastech oprav a údržby, v oblasti energií, doplnění vybavení, 
nákladů spojených s demontáží a odstěhováním zapůjčených strojů. Vzhledem 
k personálnímu rozšíření a zaměstnání dalších zaměstnanců se zdravotním postižením 
dochází i k navýšení osobních nákladů.   
Největší podíl 1.555 tis. Kč (61,76 %) celkových nákladů organizace tvoří osobní 
náklady pro 11 zaměstnanců (5,86 přepočtených úvazků). Za zvýšením o 353,6 tis. Kč  
ve srovnání s minulým obdobím stojí kromě zvýšení mzdových tarifů dle novely zákona 
č. 564/2006 Sb. přijetí druhého asistenta pro druhou skupinu uživatelů v druhé polovině 
roku a rozšíření zaměstnání pracovníků se zdravotním postižením (o jeden přepočtený 
úvazek). 
Na práce související se stěhováním a opravami nových prostor byla uzavřena dohoda o 
provedení práce ve výši 22,5 tis. Kč.  
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Ke konci sledovaného období organizace zaměstnává pět zaměstnanců (3,4 úvazku) 
realizačního týmu, tj. vedoucí a dva asistenti (2,4 úvazku), účetní (0,5 úvazku) a 
ekonomka na dohodu o pracovní činnosti (0,5 úvazku). V pracovní rehabilitaci 
v dílnách na výrobu dřevěných předmětů pracuje  šest pracovníků s handicapem a jedna 
učednice, z toho pracovní smlouvy byly uzavřeny na 2,95 přepočteného úvazku.  

Osobní náklady realizačního týmu jsou čerpány z plnění Smlouvy o poskytování 
sociálních služeb č. 498/08/OSV-IP, náklady pracovníků se zdravotním postižením jsou 
kryty z příspěvku úřadu práce.  
Materiálové náklady organizace v roce 2009 činily 435 tis. Kč (17,26 %) a zvýšení o 
132 tis. Kč je způsobeno převážně doplněním vybavení do nových prostor za 299 tis. 
Kč (podrobnější informace jsou uvedeny v části Majetek), dále pak materiálem na 
údržbu a úklid.   

Vzhledem k rozšíření prostor pro poskytování sociální služby sociálně terapeutické 
dílny z plochy 100 m2 na 471 m2 vzrostly náklady na energie včetně vodného a 
stočného o 78 tis. Kč, dosáhly výše 94 tis. Kč (3,75 % celkových nákladů). Nájemné 
pronajatých rozšířených prostor činilo 67 tis. Kč (2,69 % z celkových nákladů).  
Oblast oprav a údržby si v roce rozšíření provozu vyžádala 5,4 % celkových nákladů ve 
výši 135,65 tis. Kč. Zvýšení oproti minulému roku činí 119 tis. Kč a bylo vynaloženo na 
malování (42 tis. Kč), opravy topné soustavy (44 tis. Kč), vodoinstalace včetně odpadů 
(27 tis. Kč),  oprava auta si vyžádala mimořádných 6 tis. Kč. Podrobnější informace 
k mimořádným opravám jsou uvedeny v části Činnost a události v roce 2009. 

Ve skupině služeb ve výši 205 tis. Kč jsou zahrnuty náklady na spoje (poštovné, telefon, 
internet 48 tis. Kč), již zmíněné nájemné (67 tis. Kč), náklady spojené s demontáží a 
stěhováním zapůjčených strojů (14 tis. Kč), licenční poplatky k softwaru, využívání 
služeb internetu a softwarový servis (18 tis. Kč), psychologická supervize a vzdělávání 
(14 tis. Kč), audit účetní závěrky (12 tis. Kč) a ostatní služby (likvidace odpadu, 
kopírování, parkovné apod.). Náklady na týdenní ozdravný pobyt uživatelů (20 tis. Kč), 
zahrnuté v této skupině, si hradí samotní účastníci z řad uživatelů a rodinných 
příslušníků v plné výši.   

V souvislosti již výše zmíněné došlo také ke zvýšení ostatních sociálních nákladů 
(příspěvek na stravování zaměstnanců), cestovních náhrad, pojistného a odpisů 
dlouhodobého majetku.  
Ostatní více nespecifikované náklady byly vynaloženy ve srovnatelné výši s minulým 
obdobím.  

Podrobné čerpání nákladů v roce 2009, porovnání s rokem 2008, čerpání 
z programu OPLZZ dle Smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 498/08/OSV-IP 

Kč  Kč  % Kč z OPLZZ 
Výdaje 

v roce 2008 v roce 2009 celkových 
výdajů v roce 2009 

materiál na výrobky 21 237,18 42 400,76 1,68 41 553,00 
materiál na údržbu, úklid, hygienu 7 424,30 37 130,00 1,47 25 159,00 
kancelářské potřeby, knihy a časopisy 16 540,70 14 236,00 0,57 13 686,00 
ochranné pracovní pomůcky 4 167,00 1 753,00 0,07 1 753,00 
ostatní materiál 684,00 258,00 0,01 258,00 
drobný dlouhodobý majetek  204 688,90 299 291,00 11,89 155 756,00 
pohonné hmoty 47 984,20 39 660,20 1,57 36 172,80 
materiál  celkem 302 726,28 434 728,96 17,26 274 337,80 
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Kč  Kč  % Kč z OPLZZ 
Výdaje 

v roce 2008 v roce 2009 celkových 
výdajů v roce 2009 

elektrická energie 16 153,38 48 954,35 1,94 48 954,35 
plyn   41 700,00 1,66 41 700,00 
vodné, stočné   3 700,00 0,15 3 700,00 
energie  celkem 16 153,38 94 354,35 3,75 94 354,35 
opravy a údržba strojů 4 748,00 6 027,00 0,24 6 027,00 
opravy a údržba auta 9 582,00 13 458,00 0,53 13 458,00 
opravy a údržba budovy (dílny) 1 900,00 116 166,00 4,61 72 292,00 
opravy a údržba  celkem 16 230,00 135 651,00 5,39 91 777,00 
software, SW služby 6 979,60 13 155,40 0,52 6 611,00 
nájemné 1 428,00 67 666,00 2,69 67 666,00 
ostatní (vzdělávání, BOZP, pronájmy,    
poradenství, ostatní) 48 235,50 76 577,00 3,04 28 451,00 
služby  celkem 56 643,10 157 398,40 6,25 102 728,00 
poštovné 3 596,00 3 739,00 0,15 3 739,00 
telefon  35 621,00 40 413,00 1,60 40 370,00 
internet 3 500,00 3 504,00 0,14 3 504,00 
spoje  celkem 42 717,00 47 656,00 1,89 47 613,00 
cestovné 5 538,00 9 133,00 0,36 8 833,00 
cestovné celkem 5 538,00 9 133,00 0,36 8 833,00 
náklady na reprezentaci 0,00 549,00 0,02   
náklady na reprezentaci 0,00 549,00 0,02 0,00 
technické zhodnocení (dílna, auto) 14 774,00 2 589,00 0,10 2 589,00 
zmařená investice (Ořechov) 30 000,00       
bankovní poplatky 2 679,00 2 595,00 0,10   
pojistné 20 397,60 21 726,00 0,86 20 510,00 
silniční daň, poplatky, penále, škody 3 922,00 2 688,00 0,11 2 080,00 
jiné  celkem 71 772,60 29 598,00 1,18 25 179,00 
odpisy celkem 10 668,00 17 562,00 0,70 17 562,00 
zůst. cena prodaného dlouh. majetku 384 370,00 0,00 0,00 0,00 
stravování zaměstnanců 24 080,00 35 620,00 1,41   
náhrada za nemoc   760,00 0,03   
ostatní sociální náklady celkem 24 080,00 36 380,00 1,44 0,00 
hrubé mzdy 733 119,00 1 092 582,00 43,39 920 808,00 
ostatní osobní náklady (DPČ) 143 600,00 88 000,00 3,49 88 000,00 
ostatní osobní náklady (DPP) 14 250,00 22 500,00 0,89   
sociální pojištění  237 095,00 257 448,00 10,22 251 054,00 
zdravotní pojištění 73 501,00 94 680,00 3,76 93 956,00 
mzdové náklady celkem 1 201 565,00 1 555 210,00 61,76 1 353 818,00 
NÁKLADY CELKEM 2 132 463,36 2 518 220,71 100,00 2 016 202,15 

 
 

q MAJETEK 
Ke konci sledovaného období roku 2009 má organizace v evidenci majetek, jehož 
rozčlenění, změny a stav k 31.12.2009 je uveden v následujícím přehledu.  
Vlastní dlouhodobý hmotný majetek je evidován na účtu 022 – samostatné movité věci 
a je účetně odepisován. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně od 3 do 40 tis. Kč, 
který je při pořízení účtován do nákladů na účet 501 – spotřeba materiálu a dlouhodobý 
nehmotný majetek od 7 tis. Kč, který je při pořízení účtován na účet 518 – Ostatní 
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služby, je evidován jednak na účtech skupiny 028 (drobný hmotný majetek) a 018 
(drobný nehmotný majetek), a na podrozvahových účtech skupiny 972.  

Přehled stavu a pohybu majetku 

Druh majetku Stav k 1.1.2009 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.2009 

Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek        
(účet 018) 

12 139,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 12 139,00 Kč 

Dlouhodobý hmotný 
majetek (účet 022) 53 297,50 Kč 68 901,00 Kč 0,00 Kč 122 198,50 Kč 

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek  (účet 028) 304 932,04 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 304 932,04 Kč 

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek  (účet 972) 365 083,30 Kč 247 924,00 Kč 0,00 Kč 613 007,30 Kč 

 

V roce 2009 byl s pomocí konta BARIÉRY Nadace Charty 77 pořízen nový 
dřevoobráběcí stroj v ceně 69 tis. Kč.   

Skupina majetku od 3 do 40 tis. Kč se rozrostla o majetek pomáhající v realizaci 
výroby: pila kotoučová a pila pásová, vysokozdvižný vozík a hliníkový žebřík. Zázemí 
bylo doplněno o kancelářský nábytek, notebook, kuchyňskou linku, úklidovou sadu a 
myčku nádobí. Osamostatnění v rámci budovy si vyžádalo pořízení samostatného 
plynového kotle a bojleru do kuchyňské linky.  
Pořízení drobného majetku do 3 tis. Kč si v průběhu roku 2009 vyžádalo celkem 51 tis. 
Kč. Zázemí uživatelů bylo doplněno jídelními stoly a židlemi, mikrovlnnou troubou, 
varnou konvicí a dalším nádobím. Pro administrativu byla zakoupena nová tiskárna a   
drobný nábytek. K zajištění samostatného provozu a výroby bylo pořízeno drobné 
nářadí a vybavení (hydraulický zvedák, skříňky na klíče, zvonky, poštovní schránka, 
zednické náčiní).   

Program OPLZZ se na financování pořízeného majetku podílel 156 tis. Kč,  dary z řad 
nadací, firem i soukromých osob se podílely 99 tis. Kč.  
Provoz pronajatého „sociálního automobilu“ Renault Kangoo, rok výroby 2007, si 
v roce 2009 vyžádal 1.494 litrů benzínu v ceně 39.66 tis. Kč na ujetých 21.478 km. 
Skutečná průměrná roční spotřeba pohonných hmot 6,95 l / 100 km splňuje normu 
výrobce (7.30 l / 100 km). Kromě pravidelné technické kontroly, vyvážení a montáže 
pneu byla provedena oprava zámku a lambda sondy, vše v celkové výši 13,5 tis. Kč, za 
ostatní spotřební materiál bylo vydáno 1,7 tis. Kč. Tento nezbytný pomocník se na 
celkových nákladech organizace podílel 2 %. 

V nově pronajatých prostorách byly v rámci technického zhodnocení provedeny 
stavební úpravy formou sádrokartonových příček, úpravy elektroinstalace, 
osamostatnění topné soustavy, doplnění stávajících radiátorů termostatickými hlavicemi 
a zbudována počítačová síť. Náklady ve výši 192,67 tis. Kč jsou k 31.12.2009 
evidovány na účtu 042 (pořízení dlouhodobého hmotného majetku). Po získání souhlasu 
stavebního úřadu bude technické zhodnocení budovy zařazeno, evidováno a odpisováno 
jako samostatný dlouhodobý hmotný majetek.  
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q FONDY 
 

Ve skupině vlastních zdrojů vede účetní jednotka účet vlastního jmění a fond investic, 
v jejichž prospěch účtuje přijaté dotace, finanční i hmotné dary na pořízení 
dlouhodobého majetku, převod zisku za minulá účetní období a tvorbu z odpisů 
dlouhodobého majetku.   
Do fondu vlastního jmění byla zaúčtována účelová dotace 100 tis. Kč z Jihomoravského 
kraje na stavební úpravy (sádrokartonové příčky, elektroinstalaci) nově pronajatých 
rozšířených prostor, dále sem byly přijaty dary ve výši 19,5 tis. Kč (Peter Solisch, Miloš 
Zouhar, IB filtr s.r.o.) a převedeny dary z minulých období 53,5 tis. Kč. Fond byl snížen 
o odpisy dlouhodobého majetku ve výši 17,5 tis. Kč.  

Do fondu investic byl převeden výsledek hospodaření za rok 2008 ve výši 5 tis. Kč a 
účetní odpisy dlouhodobého majetku ve výši 17,5 tis. Kč. Prostředky fondu byly 
použity na financování dlouhodobého majetku – dřevoobráběcího stroje (68,9 tis. Kč) a 
stavebních úprav 73,2 tis. Kč. 

Přehled stavu a pohybů na fondech organizace  

Název Stav k 1.1.2009 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.2009 

Fond vlastního jmění 
(účet 901) 25 738,50 Kč 261 587,64 Kč 17 562,00 Kč 269 764,14 Kč 

Fond investic (účet 911) 119 590,11 Kč 22 566,41 Kč 142 087,64 Kč 68,88 Kč 
 

q ZÁVAZKY  
Závazky organizace k 31.12.2009 jsou uvedeny  v následujícím přehledu. Krátkodobé 
závazky jsou průběžně hrazeny. Dlouhodobá záloha byla přijata v průběhu roku 2009 na 
poskytování sociální služby v rámci Smlouvy o poskytování sociálních služeb 
č.498/08/OSV-IP.   

Datum Druh závazku Kč 
vzniku splatnosti úhrady 

          
Auto centrum  7 051,00 30.12.2009 30.12.2009 4.1.2010 
Mr.Painter 7 582,00 31.12.2009 12.1.2010 7.1.2010 
Dodavatelé 14 633,00   
Zaměstnanci 105 647,00 31.12.2009 20.1.2010 20.1.2010 
Pojistné na sociální 
zabezpečení 38 719,00 31.12.2009 20.1.2010 18.1.2010 

Veřejné zdravotní 
pojištění 16 122,00 31.12.2009 20.1.2010 18.1.2010 

Závazky k institucím 
soc. zabezpečení a 
zdravotního pojištění 

54 841,00   

Daň z příjmů fyzických 
osob 15 705,00 31.12.2009 20.1.2010 18.1.2010 

Přímé daně 15 705,00   

Dlouhodobá záloha z 
programu OPLZZ 838 408,00 v průběhu roku 

2009 31.1.2012 
po ukončení 
smlouvy 
v roce 2012 
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Veškerý majetek, závazky i pohledávky byly ke konci sledovaného období 
inventarizovány. 

 

q KONTROLY 
Okresní správa sociálního zabezpečení provedla v březnu 2010 plánovanou kontrolu 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění a 
neshledala žádné nedostatky.  

Na základě oznámení o přeplatku z důvodu administrativní chyby Úřad práce Brno-
venkov provedl kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými 
prostředky za 1. a 2. čtvrtletí roku 2009, a stanovil povinnost vrátit částku 145 Kč.   
Odbor sociálních věcí Jihomoravského kraje při veřejnosprávní kontrole prověřil 
hospodaření s veřejnými prostředky i úroveň poskytování sociálních služeb včetně 
plnění podmínek při plnění projektu „Zajištění vybraných sociálních služeb na území 
Jihomoravského kraje“ služby sociálně terapeutické dílny vázaného smlouvou 
č.498/0008/OSV-IP. Kontrolní orgán konstatoval respektování povinností plynoucích ze 
smluvního vztahu s JMK.  
 

ZÁVĚR 
 
 
 

Jsme rádi, že v letošním roce  konečně došlo k dlouhodobému vyřešení   vhodných 
prostor pro dílny. Po celou dobu existence sdružení V růžovém sadu jsme usilovali o 
vybudování  nebo rekonstrukci vhodného objektu. První projekt přístavby k budově 
školy zkrachoval na rozhodnutí o přesídlení školy do Želešic. Druhý projekt, jehož 
investorem byl Jihomoravský kraj, byl zastaven po změně ve vedení Jihomoravského 
kraje z důvodu navýšení rozpočtu stavby. Po tom, co jsme se jako organizace  nečekaně 
stali bezdomovci, nám nabídl pomoc starosta obce Ořechov pan Brabenec. Následně se 
podařilo přesvědčit i ostatní zastupitele obce a ti v dubnu odhlasovali pronájem jedné 
čtvrtiny budovy bývalé zvláštní školy, a to od 1. května na 10 let.  Okamžitě jsme začali 
shánět prostředky na nutné opravy a úpravy prostor. Jsme vděčni všem nadacím a 
ostatním dárcům za jejich dary. Po přestěhování dílen jsme 1.června zahájili demontáž 
elektroinstalace v původních sklepních prostorách,   demontovaný materiál byl znovu 
použit v nových místnostech. Rozvody byly napojeny na vlastní podružný elektroměr. 
Následovaly stavby sádrokartonových příček, oprava vodovodních rozvodů a napojení na 
místní vodovod. Též došlo k oddělení rozvodů ústředního topení a napojení plynových 
rozvodů na vlastní turbokotel. Všechny místnosti kromě strojovny byly vymalovány. 
Velkou akcí bylo také přestěhování zapůjčených  dřevoobráběcích strojů do Želešic 
jejich majiteli, naši partnerské škole.  Pro naši potřebu jsme museli pořídit  stroje nové. 
Rekonstrukce a opravy probíhaly za provozu. Výhodou bylo, že jsme se stěhovali 
v rámci budovy  ze sklepa do přízemí. Ušetřily se tím další náklady související se 
stěhováním a změnou adresy. 
Výsledek oprav je vynikající a samotný provoz potvrzuje, že prostory jsou pro naši 
činnost ideální.  Ještě v roce 2009 jsme zahájili přijímání nových pracovníků s mentálním 
handicapem. Také byl přijat nový pracovník s dlouholetými zkušenostmi s prací s lidmi 
s mentálním handicapem na funkci asistenta v dílně Petr Slabý.  
Přestože jsme po celou dobu existence sdružení usilovali o získání vhodnějších prostor, 
jsme za 6 let, které jsme strávili v suterénu MŠ a ZŠ Ořechov (nyní Želešice), vděčni a to 
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především panu řediteli Huzlíkovi. Podnájem prostor nám umožnil vznik a zahájení 
činnosti. Nezanedbatelná je vzájemná spolupráce, na kterou rozhodně vzpomínáme jen 
v dobrém. Pan ředitel Huzlík je také spoluzakladatelem občanského sdružení a jeho 
místopředsedou.  
V roce 2010 dojde k doplňování stavu pracovníků s handicapem. Budou  dokončeny 
některé práce, především vybudování bezbariérového vlastního vstupu. Rádi bychom do 
budoucna postavili sprchový kout a minimálně v dílnách a společenské místnosti musíme 
instalovat do oken žaluzie.  

Z  opravených nových prostor se upřímně radujeme. Nebylo by jich, kdyby nebylo 
dárců, šikovných řemeslníků a pracovního nasazení našich zaměstnanců i 
pracovníků dílen. 

 
Ať se nám v nových dílnách dobře pracuje. 
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 
 

Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 338 
 

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola, Brno, Ibsenova 1 
 

Slepíši, Mezinárodní výukové centrum Axmanovy techniky modelování (ATM) 
pro zdravotně postižené, Tasov (kraj Vysočina) 

 

Práh, občanské sdružení, Brno – Tuřany 
 

Chráněné bydlení sv. Michaela  

PODĚKOVÁNÍ
Dlouhodobě nás podporují: 
 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU 

LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 
ÚŘAD PRÁCE BRNO – VENKOV 
ADEMO s panem Zdeňkem Olivou 

LIGNOSPOL s panem Rudolfem Patočkou 
PILA BELCREDI 

Jan MIČÁN 
ABC COPY 

AB-net 
KOMPAKT s.r.o. 

PALA s.r.o., divize BRZOBOHATÝ 
Robert Šatný 

 
Organizace a jednotlivci, kteří nám pomohli s rekonstrukcí nových prostor: 
 

NADAČNÍ FOND  J&T 
FOND POMOCI SIEMENS 

NADACE CHARTY 77 – Konto BARIÉRY 
Nadace PRECIOSA 

NADOP- výroba nábytku, a.s. 
STAVIMAL, s.r.o. s panem Málkem 
Ing. Petr Kunc a ATELIÉR  DWG 

IB – FILTR, s.r.o. 
Karel Ludvík 

 
Za podporu a spolupráci děkujeme OBCI OŘECHOV 

 
 

 
Tisk výroční zprávy – ABC COPY 
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