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Zpráva o činnosti a hospodaření
BOTUMY s.r.o. v roce 2018

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 a děkujeme za Váš čas, který věnujete 
těmto řádkům. Naše výroční zpráva je zhodnocením začátku našeho sociální-
ho podnikání. Začátku nové cesty, kterou teprve budujeme. Nevíme, jak bude 
naše cesta dlouhá a ani kolik lidí půjde po této cestě s námi. Věříme ale, že 
po ní nepůjdeme sami.

Náš 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 hendikepem a se sociál-
ním znevýhodněním.

Stále jsme na začátku naší cesty a ty bývají těžké. Podařilo se nám získat 
lukrativní prostory pro podnikání, ale nepodařilo se nám je do konce roku 
opravit. Tento úkol zůstává před námi do dalšího roku. Získali jsme svou prv-
ní dotaci na podporu zaměstnávání lidí s duševním onemocněním od statu-
tárního města Ostrava. Začali jsme rozvíjet pracovní činnosti v rukodělné, šicí 
a v dřevařské dílně. Naše výrobky i služby si pomalu získávají své zákazníky. 
Pro náš sociální podnik jsme získali zakázky firem RESPIRO s.r.o., DHL ČR, 
Baloušek s.r.o. a Renarkon, o.p.s. V průběhu roku se nás obraceli také zákaz-
níci z řad jednotlivců. Plnili jsme zakázky na provozní práce v MENS SANA, 
z.ú. V měsíci říjnu jsme uzavřeli smlouvu na prodej našich výrobků v CVRK 
design s.r.o. Věříme, že až se nám podaří zprovoznit nové prostory, podaří se 
nám prodat ještě více výrobků zákazníkům, kteří si oblíbili neotřelý design 
našich výtvarníků Jana a Jany Lörinczových.



Díky podpoře statutárního města Ostravy se nám podařilo zaměstnat na 
dohodu o pracovní činnosti (DPČ) formou zkrácených úvazků 3 osoby (z toho 
2 osoby se zdravotním postižením) a formou dohody o provedení práce 
dalších 8 lidí se zdravotním postižením. Celkem bylo v roce 2018 zaměstnáno 
v sociálním podniku BOTUMY s.r.o. 10 osob s duševním onemocněním, čímž 
jsme částečně realizovali náš cíl vytvářet navazující pracovní uplatnění pro 
klienty MENS SANA, kde na počátku své cesty za zotavením prochází nejdříve 
pracovní rehabilitací.

V roce 2018 jsme se zapojili společně s MENS SANA a programů FITKA PRO 
MOZEK do národního Týdne trénování paměti. V rámci FITKA PRO MOZEK 
jsme uskutečnili řadu terapeutických programů, vzdělávacích a osvětových 
přednášek pro veřejnost. Vzdělávací aktivity byly zaměřeny na trénování 
mozkových funkcí, zejména pak paměti, koncentrace, logického uvažování 
či prostorové orientace. Trénink byl s ohledem na velkou efektivitu a pří-
nos rozšířen o cvičení tai-chi, muzikoterapii a arteterapii. Účastníci našich 
workshopů a seminářů tak měli možnost vyzkoušet si různé formy kognitivní 
stimulace. V červenci 2018 jsme vzdělávali pracovnice sociálních odborů úřa-
dů měst a obcí Moravskoslezského kraje na výjezdním workshopu v Maleno-
vicích a v listopadu 2018 jsme uskutečnili vzdělávací semináře pro Kulturní 
středisko Vratimov.



Chtěla bych prostřednictvím těchto řádků poděkovat všem našim donorům, 
příznivcům a těm, kdo se nezištně podíleli na vzniku a chodu sociálního 
podniku BOTUMY s.r.o. Děkuji všem, kdo nám v roce 2018 pomáhali a vytvá-
řeli s námi vzdělávací, osvětové, terapeutické programy a originální výrob-
ky našeho sociálního podniku. Děkuji za důvěru všem zprostředkovatelům 
a obchodním partnerům, kteří od nás výrobky a služby nakupují. Bez Vás by 
to nešlo!

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

Děkujeme
Jaroslava Saidlová, jednatelka
 
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 
spolupráci 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 2018 sociální podnik BOTUMY s.r.o. zaměstnával na dohody o pracovní 
činnosti 3 osoby celkem na 1,25 úvazku a dalších 5 osob se zkušeností s du-
ševním onemocněním na dohody o provedení práce. Z tohoto počtu pouze 
1 osoba nebyla osobou se zdravotním postižením.



Příklad dobré praxe

Slečna P, 29 let, na základě informací ze sociálních sítí sama oslovila naši 
společnost MENS SANA. z.ú. s žádosti o práci. Několik let se snaží bojovat se 
svým duševním onemocněním, přestože byla plně invalidní, dokázala vystu-
dovat vysokou školu ekonomického zaměření, díky čemuž jí byl následně ID 
snížen na 2. st. Jejím velkým snem a také koníčkem bylo navrhovat a šít šaty, 
proto jsme jí už na prvním setkání nabídli možnost pracovat pro sociální pod-
nik BOTUMY, kterého je MENS SANA spoluzakladatelem. Slečna P. již obdob-
nou práci vykonávala v jiném soc. podniku, ovšem tamější práce měla spíše 
rutinní a ne příliš tvůrčí charakter, proto to na základně dostupných referencí 
chtěla zkusit u nás. Slečna P. dala v předchozím zaměstnání výpověď a zača-
la pracovat v BOTUMY, a to nejdříve na dohodu o provedení práce. V době 
psaní této výroční zprávy je již slečna P. zaměstnána na pracovní smlouvu 
jako pomocná mistrová na šicí dílně BOTUMY. Vzhledem k tomu, že se naše 
šicí dílna zaměřuje na šití designového oblečení a dámských šatů z částečně 
recyklovaných materiálů, může naplno uplatnit svůj talent a kreativitu. Sleč-
na P. samostatně dělá střihy, šije a rozděluje dílčí úkoly na zakázkách dalším 
pracovnicím dílny. Slečna P. je konečně v kolektivu, kde je ráda, dělá práci, 
která ji baví, a je za ni nejen finančně oceňována.



Hlavní finanční zdroje v roce 2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  493 000 Kč

OSTATNÍ
Tržby z prodeje služeb   88 548 Kč
Tržby za zboží     220 125 Kč
Dary (peněžní)     2 330 Kč

Děkujeme:

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC
Komunitní plán města Ostravy
RESPIRO, Utopia design, s. r. o.
Statutární město Ostrava
ÚMOb Ostrava-Poruba



FINANČNÍ ZPRÁVA

NÁKLADY v Kč
501 Spotřeba materiálu    160 723,00 Kč
502 Spotřeba energie     55 150,00 Kč
518 Ostatní služby     228 273,00 Kč
521 Mzdové náklady     230 850,00 Kč
524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění  15 902,00 Kč
568 Ostatní a mimořádné finanční náklady  2 005,00 Kč
591 Daň z příjmu     21 090,00 Kč
NÁKLADY CELKEM     713 993,00 Kč

VÝNOSY v Kč
602 Tržby z prodeje služeb    88 548,00 Kč
604 Tržby za zboží     220 125,00 Kč
648 Ostatní provozní výnosy    493 000,00 Kč
662 Úroky      17,97 Kč
669 Přijaté dary(peněžní)    2 330,00 Kč
VÝNOSY CELKEM     804 020,97 Kč

Výsledek hospodaření    90 027,97 Kč



AKTIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

v tisících

Stav k poslednímu dni
účetního období

v tisících

Krátkodobý majetek celkem 170 375
Pohledávky 42 40

Krátkodobý finanční majetek 127 332
Jiná aktiva celkem 1 3

Aktiva celem 170 375

PASIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

v tisících 

Stav k poslednímu dni
účetního období

v tisících

Vlastní kapitál 105 195
Základní kapitál 100 100

Výsledek hospodaření 5 95
Cizí zdroje 65 180

Krátkodobé závazky celkem 65 174
Jiná pasiva celkem 6

Pasiva celkem 170 375

PŘEHLED MAJETKU, ZÁVAZKŮ A ZDROJŮ



BOTUMY s.r.o.
sídlo: Sokolská 1263/24

702 00, Moravská Ostrava
e-mail: j.saidlova@botumy.cz

+420 777  034  883

www.botumy.cz
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