
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Výroční  zpráva  
Revenium, z. s., 

za rok 2021 



 

 

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 
www.puntikovyden.cz 
 
 

 
 
 
 
 
Kanceláře: 
 
Na Pankráci 1062/58 
140 00 Praha 4 
 
O. Březiny 2895 
438 01 Žatec (do 31. 12. 2021) 
 
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/
http://www.puntikovyden.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 2021 byl roku 2020 velmi podobný a pro Revenium obtížný, a zároveň neuvěřitelně zajímavý a 

obohacující. I v druhém roce koronavirové epidemie spolek naplno rozvíjel své hlavní poslání – 

podporu všestranného, zejména pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením a sociálním 

znevýhodněním. Za čtyři 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 Naturpark (Kokořín) 12, online magazín Inspirante.cz, rozvíjel intenzivně 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 2021 zapsaný spolek Revenium spustil a rozvíjel několik dlouhodobých projektů:  

–  psychologickou poradnu v Žatci (do 31. 12. 2021),  

– on-line magazín Inspirante, který byl opět mediálním partnerem konference INSPO 

–           šňůru charitativních koncertů Benefice pro… s USB Bandem, kterou v roce 2021 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,  

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

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

–          pomoc Domovu sv. Máří Magdalény, 

–          projekt NEJSEMTABU (osvěta pro pacienty se stomií), 

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

jehož druhý ročník vyvrcholil 29. října 2021 

 

 

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

a Inspirante.cz a na sociálních sítích jednotlivých projektů. 

 

Revenium v roce 2021 uspořádalo řadu osvětových akcí, v především v online prostoru, které se 

zaměřily na potenciální zaměstnavatele OZP – například se společností CAPEXUS připravila seriál 

workshopů k pracovnímu prostředí jako konkurenční výhodě, jedním z nich byl workshop Hany 

Potměšilové, předsedkyně představenstva zapsaného spolku Revenium, pod názvem Diverzita a 

inkluze – jak to vnímáme? Společně s dalšími partnery spolek organizoval výstavu děl pacientů 

s roztroušenou sklerózou s názvem Cesta za duhou, tentokrát již opět „naživo“. 

 

Mezi významné milníky roku 2021 bezesporu patří: 

 

Leden 2021  

 

Rodičovství jinak? Máma, táta, dítě, brácha, ségra, babička, děda… Rodina může znamenat 

hodně lidí, a tím i osudů. Nemocí, postižením nebo jinými okolnostmi se určitě nějak promění. Ale 

opravdu je takové rodičovství o tolik jiné, než jak ho sami známe? V lednu 2021 jsme na Inspirante 

spustili exkluzivní seriál o rodičovství lidí s postižením, který připravuje redaktorka Helena 

Tutterová. 

 

Únor 2021 

 



 

Ve společnosti CAPEUX se konal workshop Hany Potměšilové, předsedkyně představenstva 

zapsaného spolku Revenium, pod názvem Diverzita a inkluze – jak to vnímáme? Výrazná 

osobnost českého neziskového prostoru a jedna z největších odbornic na zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením nabídla odpovědi na časté i méně časté otázky, které provázejí 

zaměstnávání osob s postižením na otevřeném trhu práce. 

 

Káva našeho sociálního podniku NATURPARK 12 dostala unikátní etikety, které zobrazením 

místní flóry a fauny evokují přírodu. Do vizuální podoby myšlenku převedla talentovaná Beáta 

Mitrenga, která stojí i za edicí Revenia Lighthouse. 

 

Březen 2021 

 

E-shop Revenia nabídnul ve spolupráci s certifikovanými výrobci nejen respirátory, roušky a betelné 

šátky s nano vlákny od renomovaných českých sociálních podniků. Nově také antigenní testy ze 

slin. Výtěžek z prodeje těchto ochranných pomůcek rozvíjí sociální podniky, které zaměstnávají a 

podporují uplatnění osob se zdravotním postižením. 

 

Spolek Revenium vytvořil pro kolekci ICONIC by Tatiana speciální edici výběrové kávy, a pro 

Taťánu Gregor Brzobohatou kompletně vyvinul a obsluhuje e-shop a stará se o logistiku produktů. 

Šlo o propojení dvou neziskových organizací, jež skutečně pomáhají. Krása pomoci Taťány 

Gregor Brzobohaté, která pomáhá seniorům, se v tomto projektu spojila s neziskovou organizací 

Revenium, pomáhající lidem s postižením najít své profesní uplatnění. 

 

Naše Sestra v akci pro roztroušenou sklerózu Marie Míčová si konečně mohla osobně převzít 

cenu Ď. Maruška Míčová je mezi pacienty s roztroušenou sklerózou pojem. A nejen mezi nimi. Ve 

svých 73 letech v roce 2021 na plný úvazek jako sestřička na ambulanci, ale pacientům se 

věnovala i na telefonu jako Sestra v akci. 

 

Koronavirová krize a uzavření společnosti do online světa způsobilo, že jsme museli uzavřít 

projekt Rozkveteme. Lidé, kteří na projektu pracovali, ale v Reveniu zůstali a na jiných pozicích 

s námi dále šlapou do pedálu.  

 

Revenium ve spolupráci s naší sestrou akci Gábinou Doleželovou spustilo nový osvětový projekt, 

který boří mýty a stereotypy kolem psoriázy a psoriatické artritidy. V říjnu 2020 jsme poprvé oslavili 

Puntíkový den, v březnu 2021 jsme společně s puntíkovým panáčkem Igráčkem společnosti 

EFKO spustili Puntíkový rok. 

 

Duben 2021 

 

Úspěch v soutěži O2. NATURPARK 12 zvítězil v soutěži Dáváme milion a získal marketingovou 

kampaň na míru a služby na rok zdarma. Do soutěže Revenium přihlásila spontánně Hana 

Potměšilová a díky hlasům veřejnosti se o činnosti Revenia, kávě z Naturpark 12 a zaměstnávání 

lidí s postižením i během obtížnému roku dozvěděla díky spotům a článkům v médiích řada lidí. 

 

Na Inspirante.cz jsme přinášeli nově řadu článků o přístupu lidí s postižením k očkování proti 

nemoci Covid-19. 

   



 

Květen 2021 

 

Kolegyně Nikola Martínková a Tereza Nagyová zjišťovaly v rozsáhlém online průzkumu, co 

potřebují IBD pacienti. V Reveniu se zaměřujeme na práci s pacienty, jejich zaměstnávání, ale i 

projekty, které pomáhají výrazně ulehčit pacientův život, zprostředkovávají odborné konzultace a 

sdružují osoby stejných diagnóz. Na aktivity spojené s idiopatickými střevními záněty se v našem 

spolku soustředíme již delší dobu. 

 

Předsedkyně představenstva Revenia Hana Potměšilová se osvětě u diagnóz roztroušená 

skleróza a porucha štítné žlázy věnuje posledních 20 let. V posledním květnovém týdnu v rámci 

"Světových dnů" těchto diagnóz společně s kolegou Pavlem Maškem přibližovala zaměstnancům 

Vodafone CZ obě tyto diagnózy a úskalí života s nimi.  

 

Revenium a Inspirante.cz se staly partnery soutěže pro pacienty s RS. Portál Aktivní život a 

výstava Cesta za duhou spustili v květnu pro pacienty s roztroušenou sklerózou Digitální dílnu, 

jejímž tématem bylo, Co mě baví. 

 

Červen 2021 

 

V pondělí 14. června si v zahradě Anežského kláštera v Praze převzala Cenu veřejnosti v rámci 

udělování prestižní Ceny Olgy Havlové kolegyně Zuzka Nemčíková z Revenia. Cenu jí předali 

členové Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 

 

Revenium a káva NATURPARK 12 se představily v nádherných zahradách Kláštera sv. Anežky 

české v městské části Praha 1 v rámci křtu knihy Taťány G. Brzobohaté. 

 

Červenec a září 2021. 

 

Léto bylo hodné puntíkové. Představovali jsme projekt Puntíkový rok a jeho hlavní protagonisty: 

Rodiny s dětmi s lupénkou, které plánujeme poslat na ozdravný pobyt. A partnerskou dvojici Lucii 

s Vlastíkem, kteří s lupénkou žijí co možná nejnormálnější život a nebojí se o tom mluvit. A Gábina 

Doleželová chystala svou osvětovou šňůru s puntíkovanými Igráčky ve školách a školkách.  

 

Káva NATURPARK 12 se představila na festivalu kávy v Krnově a na Mělnickém vinobraní. 

 

Chlapík, se kterým se člověk nebál viset na jednom laně, rozjížděč, co měl pořád nové plány, 
tvůrce projektu Adrenalin bez bariér a také designér webů naší neziskové organizace 
Revenium. Ale hlavně skvělý kolega a drahý kamarád. Kuba Koucký. Asi neumíme popsat, co 
cítíme, ale i když se s Jakubem navždy museli rozloučit, stejně v nás navždy zůstane. A 
věříme, že TAM nahoře to už pořádně zase rozjel... 
 
 
Říjen 2021 
 
Na Týdnu kávy jsme měli příležitost prezentovat sociální podnikání a celý náš NATURPARK 
12. 11. ročník se rozhodli organizátoři udělat jako edukativní akci a nachystali ho v netradičním 
formátu. V online verzi.  
 



 

Inspirante.cz a Revenium bylo na konferenci INSPO a prezentovalo projekt Puntíkový den.  
 
Oslavili jsme na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí 29. října Puntíkový den a dali lidem vědět, 
že lupénka opravdu není infekční. Happening měl charitativní charakter. Čtyřčlenná rodina 
Igráčků s puntíky dětem vysvětlila, že lupénka není infekční a jejich kamarádi se liší maximálně 
právě těmi puntíky na kůži. Za projektem stojí naše sestra v akci Gabriela Doleželová. Osvěta 
pro nejmenší se dostala i do vysílání dětského kanálu Déčko v České televizi. 
 
Listopad 2021 
 

Devatenáctý ročník výstavy autorů s roztroušenou sklerózou Cesta za duhou se konal v 
pražské Galerii Skleňák a nesl téma „Co mě baví“. Návštěvu výstavy si mohli lidé naplánovat 
až do 29. listopadu 2021. 
 
Prosinec 2021 
 
Naše káva NATURPARK 12 získala značku kvality Polabí regionální produkt. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlejší činnost spolku 
 

Ve vedlejší činnosti vykonávali v roce 2021    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 a řadou dalších spolupracujících organizací. 

 

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 počet zaměstnanců za rok 2021 je v přepočteném stavu 16,55, z toho 11,9 (71,9 %) 

zaměstnanců jsou osoby se zdravotním postižením a znevýhodněním. Dalších 10 lidí 

spolupracovalo se spolkem na DPP či DPČ (celkem mělo DPP či DPČ 22 lidí, z nich však 12 mělo 

zároveň v Reveniu zaměstnanecký poměr). S dalšími 5 lidmi redakce Inspirante v roce 2021 úzce  

spolupracovala na základě autorské smlouvy, všichni jsou rovněž osoby se zdravotním  

postižením. Osobní náklady na zaměstnance v roce 2021 byly 9 826 381,00 Kč  (bez autorských 

honorářů). 

 

Členům orgánů v roce 2021 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim 

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

 

Mezi zaměstnanecké benefity Revenia patří kromě 4 týdnů dovolené a týdne dovolené navíc ještě 

10 sick days ročně, což zaměstnanci s postižením oceňují. 

 

Veřejné sbírky 

 
115-7106070287/0100     sbírka ukončena k 31.1.2021 
Sbírka byla vyúčtována a vyúčtování odsouhlasil Jihomoravský kraj 
 

 
Přijaté dotace a dary  
 

V roce 2021 byly přijaty následující dary:  

Novartis s.r.o.       574 200 Kč 

Nadace ČEZ       500 000 Kč 

ČSOB stavební spořitelna        200 000 Kč 

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.  176 000 Kč 

Merck spol. s r. o.      60 000 Kč 

EXIM Helps       30 000 Kč 

JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.     8 000 Kč 

GIVT.cz s. r. o.       8 844 Kč 

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.    5 600 Kč 

AMICUS, s.r.o.       5 000 Kč 

 

Soukromé osoby poslaly dary v celkové výši    1 615 701 Kč   

      

 

  

V roce 2021 byly přijaty dotace ve výši 4 919 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  

 

Výsledek hospodaření za rok 2021 byl 1 043 tisíc Kč. Základ daně z příjmu za rok 2021 činí 40 tisíc 
Kč. Účetní jednotka uplatnila slevy na zaměstnané zaměstnance se zdravotním postižením a s 
těžším zdravotním pojištěním ve výši 7 600 Kč. Daňová povinnost za rok 2021 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 2021 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 2021 
 
Plastia s. r. o.  
Myjómi, družstvo invalidů 
ČEZ, a.s. 
EFKO-karton, s.r.o. 
ČSOB, stavební spořitelna 
 
 
 
 
 

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 


