
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Výroční  zpráva  
Revenium, z. s., 

za rok 2020 



 

 

Motto:  

„Šlapeme do pedálů, aby každý bez ohledu na svůj 

viditelný či neviditelný handicap mohl pracovat na 

tom, v čem je nejlepší.“ 
  



 

Základní údaje 
 

Revenium, z. s. 

 

Datum vzniku a zápisu:   8. prosince 2017 

Spisová značka:    L 23373 vedená u Krajského soudu v Brně 

Název:      Revenium, z. s. 

Sídlo:      Špitálka 91/23, Trnitá, 602 00 Brno 

Identifikační číslo:    06589383 

Právní forma:     Spolek 

 

Weby:     www.revenium.cz 

www.inspirante.cz 

www.naturpark12.cz 

www.nejsemtabu.cz 
 
 
 
 
 
Kanceláře: 
 
Na Pankráci 1062/58 
140 00 Praha 4 
 
O. Březiny 2895 
438 01 Žatec 
 
Ruská 99/44 
703 00 Ostrava-Vítkovice 
 
Českolipská 3897 
276 01 Mělník 
 
Kokořín 12 
277 23 Kokořín 
 
Tisá 253 
403 36 Tisá 

http://www.revenium.cz/
http://www.inspirante.cz/
http://www.naturpark12.cz/
http://www.nejsemtabu.cz/


 

Zapsaný spolek Revenium: 
 

– poskytuje poradenské služby v oblasti zdravotně-sociální, 

– podporuje vytváření podmínek a kapacit pro důstojný život dětí, mládeže a osob 

se zdravotním postižením, 

– provozuje osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti všestranného uplatnění 

a společenského začlenění osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, 

– přináší informace a komentáře o inkluzi a rozmanitosti ve společnosti, pozitivních dopadech 

na společnost, pozitivních příkladech, návrzích řešení a diskuzi o zdravotně-společenských 

tématech, která se vztahují k osobám se zdravotním znevýhodněním a postižením, 

– spolupracuje s ostatními organizacemi či příslušnými státními orgány, 

– pořádá vzdělávací akce pro cílovou skupinu organizace, 

– napomáhá uskutečňování aktivit směřujících k veřejné prospěšnosti a obecnému blahu  

obyvatel, 

– podporuje a propaguje zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, 

– podílí se, podporuje a realizuje vzdělávání osob se zdravotním postižením včetně 

spolupráce s organizacemi poskytujícími toto vzdělávání, 

– provozuje sociální podnik. 

  



 

Úvod 
 

Rok 2020 se stal pro zapsaný spolek Revenium nejtěžším, ale také nejzajímavějším. I v  roce 

koronavirové epidemie spolek naplno rozvíjel své hlavní poslání – podporu všestranného, zejména 

pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Za tři roky od 

svého založení si spolek díky své činnosti vydobyl renomé nejen ve veřejně prospěšném sektoru, 

ale také sektoru byznysu, akademické obce (především zdravotnické) a sektoru státní správy.   

 

Spolek i přes obtížnou situaci dále přijímal zaměstnance z řad osob s postižením, rozvíjel sociální 

podnik Kokořín 12, online magazín Inspirante.cz, spustil projekt Rozkveteme a poprvé představil 

projekt Puntíkový den. Ačkoliv vzájemná setkávání, konference a semináře nahradily ve většině 

roku online platformy, neodrazilo se to nikterak v tom, co je pro spolek nejdůležitější – pomáhat 

lidem s postižením k dobré práci, podnikání, radit jim ve všech životních situacích. 

  



 

 

 

Hlavní činnosti spolku 
 

 

V roce 2020 zapsaný spolek Revenium spustil a rozvíjel několik dlouhodobých projektů:  

–  psychologickou poradnu v Žatci,  

– on-line magazín Inspirante, který se stal mimo jiné mediálním partnerem konference INSPO  

–           šňůru charitativních koncertů Benefice pro… s USB Bandem, kterou v průběhu roku 

přerušila epidemie koronaviru 

–  pobočku spolku v Tisé v Ústeckém kraji, v níž se Revenium zapojilo do spolupráce obce 

Tisá, spolku Reditus a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kteří připravují inovativní model 

integrovaného rozvoje obce, jehož cílem je umožnit venkovským obcím koordinaci vlastní aktivní 

sociální politiky,  

– ostravské středisko, které pořádá akce pro lidi s roztroušenou sklerózou a dalšími typy 

postižení, 

– dokončil projekt Šlápněte s Chvojkovými do pedálů,  

–           projekt SESTRY V AKCI, který je určen pro pacienty s roztroušenou sklerózou, záněty střev 

(Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida) a lupénkou (psoriázou),  

–          pomoc Domovu Máří Magdalény, 

–          projekt NEJSEMTABU (osvěta pro pacienty se stomií, 

–  projekt ROZKVETEME, který nabízel květinové vazby v Brně a v Praze a na němž pracovali 

výhradně lidé s postižením 

–   projekt PUNTÍKOVÝ DEN, který vysvětluje široké veřejnost, že Lupénka není infekční, jehož 

první ročník vyvrcholil 29. října 

 

 

Podrobnosti k jednotlivým projektům najdete na webech NATURPARK12.cz, Revenium.cz 

a Inspirante.cz a na sociálních sítích jednotlivých projektů. 

 

Revenium v roce 2020 uspořádalo řadu osvětových akcí, především v online prostoru, které se 

zaměřily na potenciální zaměstnavatele OZP – například s Asociací vysokoškolských poradců nebo 

Asociací personálních agentur. Společně s časopisem Reportér a ČMSS dokončil sérií příběhů 

v rámci motta „šlápněte s námi do pedálů“ s rodinou Chvojkových. Společně s dalšími partnery 

spolek organizoval výstavu děl pacientů s roztroušenou sklerózou s názvem Cesta za duhou. 

 

S vydavatelstvím Economia a Velvyslanectvím USA uspořádalo i v roce 2020 Revenium několik 

diskuzí (na začátku roku klasicky, během pandemie v online prostředí) na zdravotnická témata, 

kterých se účastnili odborníci z praxe, ministři, lékaři, zástupci státní správy, pacientské organizace 

a další neziskové organizace. 

 

Mezi významné milníky roku 2020 bezesporu patří: 

 

Únor 2020:  

 

Revenium s partnery uspořádalo online aukci originálních designových předmětů na podporu 



 

Domova sv. Máří Magdalény u příležitosti benefičního SWAP Prague: swapuj & pomáhej. Dražené 

předměty vznikly díky workshopu Vraťte je do hry, který pořádala společnost Plastia, český výrobce 

potřeb pro domov a zahradu. Nevyužité háčky, kartáče, fólie a nůžky se proměnily ve šperky, tašky, 

svítidla a vázy. Co by skončilo ve sběrném dvoře, udělalo ještě velikou radost. A navíc pomohlo šířit 

myšlenku udržitelného designu a upcyklace. Výtěžek z dražby pomohl Domovu sv. Máří Magdalény, 

který Revenium dlouhodobě podporuje. 

 

Pokračovala šňůra koncertů série Benefice PRO. Tentokrát USB Band zahrála v atriu milovické 

radnice a hosté koncertu a podporovatelé desetiletého Adámka Lubelce přispěli částkou 30 650 

korun. Všechny finanční dary věnovalo Revenium jako organizátor benefičních koncertů Adámkovi, 

jehož maminka nutně potřebujeme pomoc asistentů v domácím prostředí. Ačkoliv další koncerty 

byly v průběhu roku nejprve odloženy, a pak zrušeny, díky štědrosti dárců byly vybrány finanční 

podporu také na podporu dalších dětí ze Středočeského kraje. 

 

Březen 2020 

 

Revenium bylo těsně před vypuknutím koronavirové epidemie jedním z 35 vystavovatelů na 

Veletrhu pracovních příležitostí na České zemědělské univerzitě. Akce se zúčastnilo 1263 

studentů, kteří se u našeho stánku ptali nejen na možnost zaměstnání, ale i stáží.  U stánku Revenia 

posluchače zajímala tematika neziskového sektoru obecně – a to nejen kvůli seminárním a 

diplomovým pracím. Táhla i možnost spolupráce, na kterou se ptali hlavně studenti se specifickými 

potřebami. 

 

Poslední návštěva u Chvojkových v projektu Šlápněte s námi do pedálu. Jak to dopadá, když se s 

někým pustíte na jeden celý rok do projektu? Dá se během dvanácti měsíců odrazit ode dna a splnit 

si pár veskrze obyčejných přání? Jana Chvojková řekla: „Tak mám ten řidičák, práci, nemám 

hmotku, jupí! Terka je čtvrtky ve stacíku, ale nepřipadá mi, že by se toho změnilo tolik. Nějak pořád 

nestíhám. Ale aspoň to má jinej šmrnc, tolik to na mě nepadá a není to už takovej stereotyp a 

nuda.“   

 

Na Kokořín 12 dorazily vysněné pražičky a od března se Revenium stalo jednou z mála 

neziskových organizací, jejíž produkty nabídlo online tržiště Mall.cz – od března 2020 tam 

zákazníci najdou naší kávu Naturpark 12 a produkty kolekce Lighthouse. 

 

Duben 2020 

 

Na našem Inspirante.cz začaly díky týmu našich redaktorů vycházet neprodleně tolik potřebné 

informace a rady včetně online chatů o koronavirové situaci zaměřené na lidi se zdravotním 

postižením. A stejně jako v celé republice, také v Reveniu se šily a rozdávaly roušky těm, kdo to 

nejvíce potřebovali.  

 

Předsedkyně představenstva neziskové organizace Revenium Hana Potměšilová předala dar 200 

respirátorů od společnosti 3M na onkologickou kliniku FN Motol. A když už do motolské 

nemocnice jela, předala přednostce tamní onkologie, docentce Janě Prausové také naši kávu 

Naturpark 12, A dalších 150 respirátorů putovalo Domovu sv. Josefa v Žirči, což je jediné 

tuzemské hospicové zařízení, které se stará o pacienty s roztroušenou sklerózou.  

 



 

Revenium začalo ve svém e-shopu ve spolupráci s certifikovanými výrobci nabízet roušky a 

značkové respirátory. A také originální šité roušky a ochranné šátky s nano vlákny od 

renomovaných českých sociálních podniků. 

 

Spustili jsme s kolegyněmi z Revenia Veronikou Luštincovou a Radomírou Charvátovou projekt 

Rozkveteme, který v Brně a v Praze nabízel květinové vazby, na nichž se podíleli výhradně lidé se 

zdravotním postižením. 

 

Na knižním trhu se objevil titul „ABCDA zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz“ z 

nakladatelství Galén, jímž se žatecká kolegyně z Revenia Zuzana Nemčíková obrací na 

onkologické pacientky. „Před dvěma lety mě oslovila Hana Potměšilová, jedna ze zakladatelek 

spolku Revenium, a po letech v invalidním důchodu mi nabídla práci,“ vzpomíná  autorka. „Tím mi 

tehdy splnila dvě přání. Začít znovu pracovat a mít i vlastní kancelář v Žatci, kde bych mohla 

působit jako psycholog nejen pro onkopacienty. Třetí přání, splněné za vydatné pomoci spolku 

Revenium, mi přineslo neuvěřitelnou radost. Vydat vlastní knížku!“ 

 

Srpen 2020 

 

Začaly přípravy na Puntíkový den 2020 na podporu pacientů s lupénkou a psoriatickou artritidou. 

Za projektem stojí Revenium a duchovní matka, naše sestra v akci Gabriela Doleželová.  

 

Naše kolegyně Tereza Nagyová byla za svůj blog NEJSEMTABU nominována na cenu Magnésia 

Litera. 

 

Září 2020 

 

Spoluzakladatelka Revenia Petra Horáková byla jmenována jedním z 19 členů nového poradního 

orgánu pro oblast práv lidí se zdravotním postižením veřejného ochránce práv.  

 

Naší redaktorce Kláře Šmejkalové vyšla básnická sbírka Navždy (Dobrý důvod, 2020). 

 

Říjen 2020 
 
Oslavili jsme 29. října první Puntíkový den a dali lidem vědět, že lupénka opravdu není 
infekční. Ohlasy na online happening, do něhož se zapojily lázně, nemocnice, firmy i jednotlivci 
přicházely až z dalekého Japonska. Za projektem stojí naše sestra v akci Gabriela 
Doleželová. 
 
Naše sestra v akci Marie Míčová získala Cenu Ď. 
 
 
O inovativní léčbě spolu v Hospodářských novinách s redaktorem Markem Millerem 
diskutovali farmakoekonom Tomáš Doležal, ředitel FN Královské Vinohrady Petr Arenberger, 
Julius Špičák, místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, Kateřina 
Podrazilová, předsedkyně lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven a náměstek 
generálního ředitele VZP ČR David Šmehlík. Partnerem debaty byl zapsaný spolek 
Revenium. 
 
Odkazy:  



 

• https://inspirante.cz/ani-pandemie-koronaviru-by-nemela-ohrozit-vydaje-na-inovativni-
lecbu/ 

• https://archiv.ihned.cz/c1-66830290-koronavirus-vyvoj-novych-leku-zasadne-neohrozi-
je-ale-treba-dostat-do-zdravotnictvi-vice-lidi 

• https://video.aktualne.cz/aktualne-pro-byznys/pandemie-covid-je-medicinska-hrozba-
potrebujeme-vyvijet-nove/r~cae90e240e1e11eb9d74ac1f6b220ee8/  

 
   
Listopad 2020 
 

Osmnáctý ročník výstavy autorů s roztroušenou sklerózou Cesta za duhou byl poprvé 

online. Slavnostní videovernisáž nabídla online prohlídku výstavních prostor, děl umělců i 

rozhovory s jednotlivými autory. Téměř dvě desítky umělců spojilo jedno téma - rodina. Epidemická 

situace ukázala, jak těžké může být zůstat odříznutý a sám a jak důležité je mít život naplněný 

něčím, co nás baví a co můžeme sdílet právě s blízkými.  

 

Až 58 % zaměstnanců z nejrůznějších firem v celé České republice vadí u kolegů v týmu zdravotní 

postižení. Vyplývá to z průzkumu o zaměstnávání zdravotně postižených, který si nechala u 

agentury IPSOS zpracovat společnost ExxonMobil ve spolupráci s neziskovou organizací 

Revenium. Cílem průzkumu společnosti ExxonMobil bylo zjistit, jak čeští zaměstnanci napříč 

firmami a věkovými kategoriemi vnímají spolupráci s lidmi se zdravotním postižením v pracovním 

kolektivu a jak hodnotí jejich pracovní nasazení. Přestože 70 % z 1100 dotázaných zaměstnanců 

věří nebo se alespoň přiklání k názoru, že zdravotně postižení mohou být stejně výkonní jako jejich  

zdraví kolegové, pouze 42 % z nich uvedlo, že by jim u kolegy v týmu nevadilo žádné zdravotní 

omezení.  

 

Předsedkyně představenstva Hana Potměšilová a naše kolegyně Tereza Nagyová byly hosty 

online konference MARIE CLAIRE BETTER TOGETHER. Celá akce byla zaměřena na ženy ve 

středním managementu, které mají moc a chuť měnit věci kolem sebe k lepšímu. 

 
Prosinec 2020 
 
Bylo nám ctí pomoci s logistikou dárků pro DVTV. Díky patří našim kolegům z Revenia 
v mělnickém skladu! 
https://fb.watch/5MHv59KKVB/ 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlejší činnost spolku 
 

Ve vedlejší činnosti vykonávali v roce 2020 členové spolku placenou odbornou činnost vůči 

subjektům z otevřeného trhu práce.  

 

Jednalo se o: 

– konzultace v problematice náboru a péče o zdravotně postižené zaměstnance, 

pracovněprávní otázky při zaměstnávání OZP, 

– vzdělávání managementu firem v sociálně-právních otázkách,  

– řešení úpravy budov a pracovišť pro ZP zaměstnance a klienty firem,  

– psychologické poradenství pro zaměstnance, pořádání rekondičních pobytů a výletů pro 

tělesně postižené osoby, vedení e-shopu vč. logistiky pro OSVČ a podnikatele z řad lidí 

s postižením. 

 

 

V rámci portálu Inspirante.cz nabízelo v rámci své vedlejší činnosti placenou inzerci, která je 

zaměřena na cílovou skupinu lidí se zdravotním postižením. 

 

Sociální podnik Kokořín 12 

 

Projekt si klade za cíl všestranně podporovat pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením a 

sociálním znevýhodněním. 

 

V rámci projektu byly vytvořeny provozovny v obci Kokořín a na Mělníce. Vznikla zde pražírna kávy 

NATURPARK 12 a logistické zázemí. Celý provoz funguje podle principů sociálního podnikání. 

 

Cílovou skupinou zaměstnanců jsou osoby se zdravotním postižením. 

 

V rámci náboru cílové skupiny spolupracujeme zejména s Kontaktním pracovištěm ÚP Mělník a 

organizací Fokus Polabí. 

 

Kolekce LIGHTHOUSE 

 

Na základě našeho zadání, ve spolupráci se studiem BOA design a grafičkou Beatou Mitrengovou, 

pro nás vytvořili uznaní zaměstnavatelé z chráněného trhu práce limitovanou kolekci produktů 

Lighthouse, kterou Revenium prodává segmentům B2B a B2C.  

 

Tato kolekce je vytvořena pouze pro prodejní kanály Revenium, z. s. Uznaní zaměstnavatelé 

produkty dle zadání vyrobili, ale neprodávají je. Designová kolekce Lighthouse zahrnuje denimové 

zástěry, denimovou party tašku, ručně vyráběné poznámkové bloky, námořnická trička, šálky na 

espresso, skleničky na pivo, skleničky na bílé a červené víno, moselský riesling, sekt, teriny, 

paštiky, cibulády, řepové pomazánky. 

  



 

Čísla, která byste neměli přehlédnout 
 
Počet zaměstnanců 
 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců Revenia za rok 2020 je 22,69, z toho 86,38 % jsou osoby 

se zdravotním postižením. Dalších 24 lidí spolupracuje se spolkem na DPP či DPČ. S dalšími šesti 

lidmi redakce Inspirante v roce 2020 úzce spolupracovala na základě autorské smlouvy, všichni 

jsou rovněž osoby se zdravotním postižením.   

 

Osobní náklady na zaměstnance v roce 2020 byly 7 566 564 Kč. 

Členům orgánů v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim 

poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 

 

Veřejné sbírky 
 
115-7106070287/0100     sbírka ukončena k 31.1.2021 
115-7475470227/0100     sbírka ukončena k 1.7.2020 
Obě sbírky byly vyúčtované a vyúčtování odsouhlasil Jihomoravský kraj  
 

 
Přijaté dotace a dary  

 

V roce 2020 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny dary nad 1 000 Kč, ostatní souhrnně).  

 

ROCHE s.r.o.   200 000,00 Kč  

Nadace ČEZ     50 000,00 Kč  

Město Žatec    60 000,00 Kč  

Strossle Czechia     36 570,25 Kč  

Paní M.       8 917,00 Kč  

Aconte, s.r.o.    10 000,00 Kč  

Paní P.    13 140,00 Kč  

Paní P.     17 952,00 Kč  

Paní P.       1 685,00 Kč  

GIVT cz s.r.o.      2 418,00 Kč  

ČMSS   400 000,00 Kč  

Pan N.     30 000,00 Kč  

Janssen Cilag s.r.o.   150 000,00 Kč  

Pan V.     27 261,00 Kč  

Paní V.     20 000,00 Kč  

Paní Ř.     20 000,00 Kč  

La Feramenta s.r.o.      4 900,00 Kč  

Astra Zeneca ČR   200 000,00 Kč  

Ostatní   176 640,00 Kč  

 

  

V roce 2020 byly přijaty dotace ve výši 4 325 tisíc Kč. 

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního 
rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod.  
Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány. 
 



 

 

Výsledek hospodaření a daň z příjmu  
 

Za rok 2020 organizace vykazuje zisk ve výši 783 tis. Kč. Základ daně z příjmu za rok 2020 činí 1 

284 tis. Kč. Účetní jednotka uplatnila slevy na zaměstnané zaměstnance se zdravotním postižením 

a s těžším zdravotním pojištěním ve výši 444 720 Kč. Daňová povinnost za rok 2020 po uplatnění 

slev na dani je rovna 0. 



 

Přiložené dokumenty finanční povahy 
 
 
  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

Poděkování  
 

Zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům a spolupracovníkům 
 
Spolek Revenium upřímně děkuje všem zaměstnancům, spolupracovníkům, dobrovolníkům 
a dárcům, kteří mají na jeho fungování a úspěších v roce 2020 obrovský podíl. Bohužel, je vás 
tolik, že by to vydalo na další výroční zprávu. My však dobře víme, kdo a kde jste a jak vděční 
vám za vaši pomoc jsme a budeme! 
 
 
 

Partneři Revenia v roce 2020 
 
ČMSS 

Magazín Reportér 

Economia 

Plastia 

Myjómi, družstvo invalidů 

ČEZ, a.s. 
 
 
 
 
 

Sepsala:  
 
Hana Potměšilová, předsedkyně představenstva spolku 

 
 
Schválili dne 30. 6. 2021. 
 
Hana Potměšilová, předsedkyně představenstva  

Petr Horký, místopředseda představenstva 

Petra Horáková, členka představenstva  

Petr Vyhnánek, člen představenstva 
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