
Chráněná dílna A MANO

Výroční zpráva 2014

1

Výroční zpráva za rok 2014

Obsah

Úvod ........................................................................................................................................................ 2

Základní informace.................................................................................................................................. 2

Ekonomické činnosti................................................................................................................................ 3

Naše úspěchy........................................................................................................................................... 3

Zaměstnanci ............................................................................................................................................ 3

Finanční zpráva........................................................................................................................................ 4



Chráněná dílna A MANO

Výroční zpráva 2014

2

Úvod

Milí přátelé a příznivci,

rok 2014 skončil a my bychom opět rádi prostřednictvím výroční zprávy informovali o dění v naší 
společnosti v uplynulém období. Loňský rok hodnotíme jako úspěšný, i když pro nás znamenal řadu 
změn i velké množství vynaložené práce. Naším hlavním cílem bylo i v roce 2014 zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením a ten se nám jednoznačně podařilo naplňovat.

V loňském roce jsme v rámci naší společnosti otevřeli zcela nový integrační sociální podnik, sice 
pražírnu kávy. V této dílně vznikly a my pevně věříme, že i nadále budou vznikat další chráněná 
pracovní místa pro osoby se zdravotním hendikepem.

Úspěšného plnění tak náročného úkolu, jakým je vytváření a udržování vhodných pracovních míst pro 
osoby se zdravotním postižením, nelze dosáhnout bez podpory a zájmu ze strany našich zákazníků, 
obchodních partnerů, podporovatelů a dárců. Za jejich přízeň i zájem o produkci a činnosti naší 
společnosti v roce 2014 jim patří náš velký dík.

Rádi bychom při této příležitosti také poděkovali všem našim zaměstnancům.

Základní informace

Název: A MANO s.r.o.
Sídlo: Chelčického 911/2, 130 00 Praha 3
IČ: 24679852

Statutární orgán: Mgr. Daniela Prokopová (jednatel)
Ing. Václav Prokop (jednatel)

A MANO s.r.o. funguje od svého založení v roce 2010 na principech sociálního podniku, jehož 
primárním cílem je usnadnit vstup do pracovního života lidem, jimž jejich zdravotní hendikep 
možnost uplatnění na trhu práce do značné míry omezil. A MANO s.r.o. pro plnění tohoto 
cíle vytváří a dlouhodobě udržuje vhodná pracovní místa pro osoby se zdravotním, zejména 
mentálním a kombinovaným postižením a svou činností tak přispívá ke zvýšení stupně 
integrace takto znevýhodněných osob do společnosti a umožňuje jim díky získaným 
prostředkům zlepšovat úroveň a kvalitu jejich života.

Převážnou část pracovního procesu zabezpečují lidé trpící mentálním nebo kombinovaným 
postižením a společnost dlouhodobě zaměstnává více než tři desítky osob s hendikepem.

K zajištění osobnostního rozvoje a profesního vzdělávání svých zaměstnanců i v rámci svých 
dalších aktivit společnost spolupracuje s neziskovými organizacemi zabývajícími se dalším 
vzděláváním hendikepovaných osob i participuje na nejrůznějších veřejně prospěšných 
projektech. I díky úzké spolupráci s Odborným učilištěm pro žáky s více vadami a společností 



Chráněná dílna A MANO

Výroční zpráva 2014

3

Centrum MARTIN o.p.s. může A MANO s.r.o. zaměstnancům nabídnout podporu v oblasti 
sociálního či právního poradenství, volnočasové aktivity, služby psychologa a logopeda i 
metodické a technologické know-how jak pro výrobu keramiky, tak pro pražení kávy.

A MANO s.r.o. má bohaté zkušenosti s administrací dotací a grantů od nejrůznějších 
poskytovatelů včetně fondů EU. Společnost také uspěla v hodnocení žádosti o udělení 
ochranné známky "Práce postižených" udělované Sdružením pro oceňování kvality. Získání 
této známky potvrdilo kvalitu práce, vysokou úroveň managementu i vlastního systému 
zaměstnávání osob zdravotně postižených.

Vzhledem k nadpolovičnímu podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu 
zaměstnanců, byla společnost i v roce 2014 poskytovatelem tzv. náhradního plnění v rámci 
plnění povinného podílu zdravotně postižených zaměstnanců u zaměstnavatelů s více než 25 
zaměstnanci.

Ekonomické činnosti 

Stávajícími podnikatelskými aktivitami jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona. A MANO s.r.o. nabízela i v roce 2014 spotřebitelům ke koupi 

široký sortiment keramického zboží ze své vlastní plně vybavené keramické dílny, která se 

nachází v Praze 3 a má charakter chráněné dílny. A MANO s.r.o. se zaměřovala především na 

výrobu a prodej užitné i dekorativní keramiky. Mimo standardní sortiment, který společnost nabízí 

prostřednictvím e-shopu, dvou vlastních kamenných obchodů a trvalých i příležitostných prodejních 

stánků, vyrábí i keramiku zakázkovou. Dále společnost zahájila v roce 2014 provoz zcela nového 

sociálního podniku, sice Pražírny Drahonice. Jedná se o dílnu, která vytváří chráněná 

pracovní místa v jihočeských Drahonicích a zabezpečuje produkci čerstvě pražené kávy, 

sirupů na výrobu limonád, pečených čajů, sušeného ovoce a dalšího sortimentu. V 

neposlední řadě poskytuje společnost A MANO s.r.o. službu ručního kompletování zakázek.

Naše úspěchy

Zásadním úspěchem A MANO s.r.o. v roce 2014 bylo zřízení a zahájení provozu Pražírny 
Drahonice. Tento sociální podnik byl podpořen v rámci výzvy č. 30 z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost. Společnost tak značně rozšířila svoje veřejně prospěšné 
aktivity i do Jihočeského kraje vytvořila další pracovní místa pro osoby s hendikepem.

Zaměstnanci

Společnost A MANO s.r.o. je od 1. ledna 2011 zaměstnavatelem od té doby nepřetržitě zaměstnává 
zejména osoby se zdravotním postižením
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Rok
Přepočtený roční 
počet zaměstnanců

Přepočtený roční 
počet zaměst. OZP

Fyzický počet 
zaměstnanců k 31.12. 

2011 14,04 12,70 22

2012 16,72 15,55 23

2013 18,2 16,67 37

2014 29,57 25,18 59

Finanční zpráva

Rozvaha k 31.12.2014 v tis. Kč

Aktiva k 1.1.2014 k 31.12.2014

Dlouhodobý majetek celkem 428 1215

Dlouhodobý nehmotný majetek 1

Dlouhodobý hmotný majetek 428 1214

Dlouhodobý finanční majetek

Oprávky k DM

Krátkodobý majetek celkem 3271 4673

Zásoby 1002 1931

Pohledávky 1637 1208

Krátkodobý finanční majetek 632 1534

Jiná aktiva 19

Aktiva celkem 3699 5907

Pasiva
Vlastní zdroje celkem 755 1292

Základní kapitál 200 200

Kapitálové fondy 30 30

Fondy ze zisku 282 752

Výsledek hospodaření minulých 
let 203 223

Výsledek hospodaření 40 87

Cizí zdroje celkem 2893 4615

Krátkodobé závazky 2893 4615

Jiná pasiva 51

Pasiva celkem 3699 5907
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Výkaz zisku a ztráty za rok 2014 v tis. Kč.

sledované 
období

minulé 
období

Náklady celkem 10519 5955

Spotřebované nákupy 3543 2163

Služby 677 327

Osobní náklady 5563 3098

Daně a poplatky 7 6

Ostatní náklady 66 239

Odpisy, tvorba rezerv 574 122

Poskytnuté příspěvky

Daň z příjmů

Mimořádné náklady 89

Výnosy celkem 10606 5995

Vlastní výkony a zboží 4898 3839

Aktivace 0 0

Ostatní výnosy 5619 2156

Přijaté příspěvky

Provozní dotace

Mimořádné výnosy 89

Výsledek hospodaření 87 40

V Praze dne 17. dubna 2015
……………………………………………..

Mgr. Daniela Prokopová
jednatel




