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Zpráva o činnosti a hospodaření BOTUMY s.r.o. 

v roce 2017

MOTTO
Dávat druhou šanci lidem i věcem.

POSLÁNÍ
Objevovat pracovní potenciál v lidech, kteří měli méně štěstí, než lidé zdraví 
a vytvářet společně kvalitní a originální výrobky šetrné k životnímu prostředí. 
Dělat lepší místo pro život.
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Pár slov na úvod
Vážení přátelé,

předkládáme Vám tuto výroční zprávu s příslibem, že za rok toho bude více
ke čtení. Sociální podnik BOTUMY jsme založili dne 18. 7 2017 s cílem
vytvoření programů, které nám v budoucnu přinesou nezávislost na státních
zdrojích a s cílem podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

Chtěla bych touto formou poděkovat všem, kdo se podíleli na založení
sociálního podniku BOTUMY s.r.o. a na vzniku vzdělávacích programů
a originálních výrobků BOTUMY s.r.o.

Děkuji za důvěru také všem zprostředkovatelům a obchodním partnerům, 
kteříod nás výrobky nakupují. Bez Vás by to nešlo!

Věříme, že nám zachováte i nadále svou přízeň a podpoříte naše nápady.

Děkujeme
Jaroslava Saidlová, jednatelka



A co pro nás znamenal rok 2017?
Především transformaci MENS SANA, o.p.s. na ústav. Tento krok byl nutný 
k tomu, aby se MENS SANA mohla podílet na založení sociálního podniku. 
Sociální podnik BOTUMY s.r.o. vznikl dne 18.7. 2017 jako důsledek 
společenské odpovědnosti MENS SANA, z.ú. a do budoucna finanční 
nezávislosti na státních zdrojích. 

V roce 2017 se nám podařilo nejen sociální podnik založit, ale také 
zrekonstruovat vlastními silami dřevařskou dílnu na ulici Maďarská 1537 
a dále získat na lukrativním mistě v Ostravě-Porubě na Hlavní třídě 
samostatné prostory pro podnikání. Prostory je nutné opravit, vybavit šicími 
stroji pro výrobu a pořídit nezbytný nábytek. Předpokládáme, že se nám 
podaří prostory v roce 2018 zprovoznit. Sociální podnik BOTUMY se stal 
v roce 2017 členskou organizací Klastru Sinec. Podařilo se nám navázat 
spolupráci s Respiro Upcycled Alchemy, s.r.o., díky které jsme získali zakázky 
pro náš sociální podnik. 
V roce 2017 jsme se účastnili dotačních řízení Statutárního města Ostravy 
a Moravskoslezského kraje zaměřených na podporu zaměstnávání lidí se 
zdravotním postižením. Pro rok 2018 se nám podařilo pro BOTUMY získat 
podporu Statutárního města Ostravy.

Sociální podnik BOTUMY s.r.o. se zabývá vzděláváním a osvětou 
v neurokognitivní oblasti, výrobou a prodejem výrobků z textilních 
materiálů, dřeva, papírů a různých recyklovatelných materiálů. Náš podnik
 si klade za cíl poskytovat kvalitní služby a vytvářet originální, designové 
výrobky na vysoké úrovni. Při výrobě spolupracujeme s profesionálními 
výtvarníky Janou a Janem Lönczovými. Naši snahou je být šetrní k životnímu 
prostředí a využívat kreativní potenciál lidí se zdravotním postižením, 



zejména lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Jedná se o cílovou 
skupinu, která je nejhůře umístitelná na trhu práce. Vyrábíme výrobky nejen 
z kvalitních přírodních materiálů, ale také z použitých materiálů. Šijeme 
z použitých textilií, banerů, zpracováváme různé druhy použitého papíru, 
Pet láhve a další materiály vhodné k výrobě originálních výrobků.  

Sociální podnik BOTUMY dává druhou šanci lidem i věcem. 

Základní údaje
Adresa sídla  BOTUMY s.r.o.
   Sokolská 1263/24, 702 00 Moravská  Ostrava
Mobilní telefon 777 034 883
E-mail   botumy@botumy.cz
http://   www.botumy.cz
IČ/DIČ   06279333/ CZ06279333
Bankovní spojení Česká spořitelna, a. s., Ostrava-Poruba
Číslo účtu  4866406309/0800
      



Spolupráce a podpora
Děkujeme všem spolupracujícím organizacím, firmám i jednotlivcům, a všem 
těm, kdo nás podporovali radou i nasloucháním, a těšíme se na další spolu-
práci v roce nadcházejícím.

Organizační struktura
Lidé BOTUMY s.r.o.

Společníci
Statutární zástupce, jednatelka Mgr. Saidlová Jaroslava 
     MENS SANA, z.ú.
     Mgr. Liška Antonín  
     Mgr. Kacerovská Jana  
  

V roce 2017 neměl sociální podnik BOTUMY s.r.o. žádné zaměstnance 
na hlavní pracovní poměr. Zaměstnávali jsme formou dohody o provedení 
práce 3 lidi se zdravotním postižením.



Děkujeme:   
AI NET, s. r. o.
B&P INTERIÉRY, s. r. o.
Klastr sociálních inovací a podniků SINEC
Komunitní plán města Ostravy
Moravskoslezský kraj – krajský úřad
RESPIRO, Utopia design, s. r. o.
SPENADO Consulting, s. r. o.
Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostrava
ÚMOb Ostrava-Poruba



Hlavní finanční zdroje v roce 2017 

Náklady v Kč

518 Ostatní služby     23 562,00 
521 Mzdové náklady     24 000,00 
568 Ostatní a mimořádné finanční náklady  725,77 
591 Daň z příjmů – splatná    950,00 
Náklady celkem     49 237,77 

Výnosy v Kč

602 Tržby z prodeje služeb    51 280,00
662 Úroky      4,36
669 Přijaté dary (peněžní)    2 550,00
Výnosy celkem     53 834,36

Výsledek   hospodaření    4 596,59



AKTIVA
Stav k prvnímu dni 
účetního období 

v tisících

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

v tisících

Krátkodobý majetek celkem 0 170
Pohledávky celkem 0 42

Krátkodobý finanční majetek celkem 0 127
Jiná aktiva celkem 0 1

Aktiva celem 0 170

PASIVA
  

Vlastní kapitál 0 105
Základní kapitál 0 100

Výsledek hospodaření 0 5
Cizí zdroje 0 65

Krátkodobé závazky celkem 0 65
Pasiva celkem 0 170











sídlo:  Sokolská 1263/24 

702 00, Moravská Ostrava

e-mail:  j.saidlova@botumy.cz

tel:  777 034 883

www.botumy.cz
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