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Poslání a cíle 
 

Posláním společnosti je vytváření pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových 
skupin a soustavné informování o možnostech a způsobech a výhodách propojení komerční 
činnosti se společensky odpovědným chováním firem v oblasti zaměstnávání znevýhodněných 
osob na trhu práce.  

 

Cíle a jejich naplňování v roce 2020: 

• Vytváření pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin, zejména 
pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. 

 

V roce 2020 se podařilo udržet 4 pracovní místa pro OZP, TZP na částečný HPP. 

 

• Začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, 
včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnávání.  

 V roce 2020 byla aktivně poskytována pomoc našim zaměstnancům v různých oblastech, 
které napomáhali jejich začlenění.  Účast na pravidelných poradách týmu a hodnocení 
plnění pracovních úkoly vedlo k zvýšení míry povědomí o fungování našeho sociálního 
podniku a zvyšování sociálních dovedností jednotlivců. 

• Sociální podnikání za účelem podpory sociální činnosti.  

V roce 2020 jsme se od 3/2020 potýkali s omezením našeho fungování v souvislostí s 
pandemií Covid 19 v ČR, v důsledku omezení došlo k uzavření dílen pro veřejnost, zakázky 
byli přijímány tel. nebo elektronicky.  Podařilo se zprovoznit nový web www. letho.cz na 
platformě f. Shoptet s provozem e-shopu. Bohužel došlo během roku k poklesu zakázky 
kompletace dřevěných hraček.  

• Organizování pracovní terapie, která upevňuje dovednosti a návyky. 

V roce 2020 se podařilo i přes nemocnost, zlepšovat pracovní výkony a dovednosti našich 
zaměstnanců s velkou podporou pracovního asistenta. Dlouhodobá nemoc švadleny od 
3/2020 do konce roku bohužel vedla k omezení v zakázkách šití. Na podzim byla na DPP 
přijata externí švadlena k pokrytí jednotlivých zakázek.  

• Pomoc při řešení základních životních otázek. 

V roce 2020 jsme řešili častou nemocnost v souvislosti s Covid 19, také provoz dílen byl 
omezen opatřeními vlády ČR. Zaměstnanci se adaptovali na vzniklé překážky a částečně 
pracovali v případně nutnosti z domu, formou malování na zakázku apod. výsledky práce 
byli zasílány e-mailem, přes Whats-upp nebo Messenger, všichni jsem se zlepšili v 
používání elektroniky:) Pracovní asistentka i paní účetní byli vždy ochotné k řešení 
nastalého. 

 



Historie a základní údaje 
 

Organizace byla založena v roce 2013 s cílem a vizí zaměstnávat osoby se zdravotním hendikepem 
především pak absolventy Základní a Praktické školy Svítání, kteří dlouhodobě nenalézají 
uplatnění na trhu práce.  

1.4.2016 byla založena knihařská a tiskařská dílna, která doplnila stávající činnosti v oblasti 
úklidu a kompletačních prací. 

Společnost je založena dle příslušných právních předpisů a dohledatelná včetně všech povinně 
zveřejňovaných dokumentů na WWW.JUSTICE.CZ. 

Správní rada: 

Mgr. Kanno Marta – předseda 

Chybová Renata – člen 

Kočišová Věra – člen 

 

Dozorčí rada: tříčlenný kontrolní orgán 

Statutární orgán: Mgr. Miluše Horská – ředitelka společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.justice/


Zhodnocení průběhu roku 2020 

 

 

V roce 2020 se podařilo uspět s několika sociálně podnikatelskými projekty, bohužel vlivem 
pandemie Covid 19 došlo také k mnoha omezením a problémům.  

Společnost Léthó, o.p.s. stále poskytuje náhradní plnění.  

V průběhu roku společnost Léthó, o.p.s. poskytovala služby v oblasti: 

• Kompletace, kde se naši znevýhodnění zaměstnanci dobře uplatní – jedná se především o 
kompletaci dřevěných hraček. Bohužel firma Lura pana L. Čápa se potýká s výpadkem 
prodeje v důsledku pandemie Covid 19 a proto poklesl objem zakázek především v druhé 
polovině roku 2020. Některé hračky jsme po domluvě umístili k prodeji na e-shop.  

• Tisk a knihařská práce – skládání, ohýbání apod. Pracovní asistent částí úvazku 
zabezpečuje náročnější knihařské práce – vazba knih apod. S ohledem na omezení vlády 
jsme se snažili podpořit knihařskou dílnu kampaní na FC - natočili jsem video o vazbách 
diplomových prací a umožnili zákazníkům objednávat vazbu on-line. 
https://www.youtube.com/watch?v=tekpLMWWPd0&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=tekpLMWWPd0&t=5s


 

 

Bohužel i přes významnou snahu nedošlo k výraznému zvýšení zakázek, řady univerzit v okolí již 
nepožaduje fyzickou kopii vázané DP. Přistupuje se k elektronické variantě, což výrazně oslabuje 
objednávky.  V oblasti tisku se podařilo realizovat několik významných zakázek: tisk a lepení 
dárkových tašek na víno, tisk stolních kalendářů, tisk a kompletace žákovských knížek pro ZŠ z 
Pardubického kraje a další.  

• Šití a opravy oděvů – dlouhodobá nemoc švadleny omezila podstatnou část roku provoz 
šicí dílny. Na podzim se podařilo najmout na DPP externí švadlenu, která zajistila několik 
zakázek a výroby vlastních výrobků v podobě eko odličovacích tampónků a roušek.   

Do výroby produktů se zapojili všichni zaměstnanci formou např. stříhání komponentů, 
balení a etiketování hotových balení. Odličovací tampónky se staly také součástí 
předvánoční akce dárkových krabiček s příběhem. 

  



 

• Úklidové práce – realizovali jsem úklid pro školu Svítání a pro Talandia s.r.o. formou 
docházení na pracoviště, částečně omezeno kvůli Covid 19. Podařilo se vyjednat úklid pro 
firmu Viafinance Pardubice.  

• Vlastní produkty speciální pedagogiky: Logopedické hry. Ve spolupráci se Základní školou 
a Praktickou školou SVÍTÁNÍ o.p.s. jsme zapracovali na vytvoření nabídky souboru 
logopedických her, které si zákazníci mohou zakoupit na e-shopu 
WWW.LETHO.CZ/LOGOPEDIE. Naši zaměstnanci realizují tisk a laminaci her a balení do krabic, 

také se podílejí na zasílání produktů zákazníkům.  

 

 

 

 



Účast na akcích/trzích 
V roce 2020 bohužel vlivem pandemie nedošlo k prezentaci služeb a výrobků na žádném trhu, 
ani konferenci.  Web naší organizace byl zapojen do trhu pro zaměstnance ČEZ a.s. on-line.  

 

 

Zúčastnili jsme se řady on-line vzdělávání pro sociální podniky: Akademie sociálního podnikání 
PK. Podařilo se navázat spolupráci v oblasti prodeje: 3 komisní smlouvy  

(Duhová Kočka Pardubice, Šance pro Tebe Chrudim z.s., Breakfastory s.r.o.Praha) Zde můžete najít 
naše výrobky.   

S ohledem na opatření jsme pro naše zákazníky připravili předvánoční on-line trh. 

 

  

 



Projekty 2020 
 

Projekt podpoření Pardubickým krajem v oblasti sociálního podnikání s názvem:  

Léthó, o.p.s práce bez bariér. 

 

Podařilo se nám uspět s projektem jehož cílem byl nákup nové multifunkční tiskárny pro 
naše dílny Léthó. Nová tiskárna nám také pomůže realizovat vlastní tvorbu: bloky, diáře, 
kalendáře vždy s originální grafikou našich zaměstnanců. Nově také budeme tisknout 
logopedické hry. 

 

 

 

 

 

V závěru roku 2020 jsme zahájili projekt:  

Práce lidí s hendikepem má smysl. 

 

Realizaci projektu podporuje NADACE ČEZ. 

Díky projektu se učíme malovat akvarelem. Z výsledků vyrobíme originální produkty: 
přání, nebo diář. V rámci projektu také trénujeme úklid a chodíme aktivně do firem uklízet. 
Sledujte pravidelně náš FC, kde najdete aktuální fotoreportáže. Na závěr projektu 
uspořádáme výstavu našich prací. 



 

 

 

Děkujeme za spolupráci také pracovníkům úřadu práce za pomoc při administraci dotací 
na podporu zřízených pracovních míst OZP, TZP a pracovních asistentů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podporovatelé a donátoři 
 

Děkujeme za podporu a spolupráci zástupcům Pardubického kraje, odboru sociálních věcí. 
Vážíme si lidské i finanční pomoci více v sekci projekty.  

 

 

 

Dlouhodobě spolupracujeme se Základní a Praktickou školou Svítání, která je našim 
zákazníkem a současně podporovatelem a odborným garantem. Za zmínku stojí 
spolupráce s Tranzitním programem Svítání, díky této spolupráci dochází k odborným 
praxím u nás v dílnách. 

 

 

V roce 2020 jsme obdrželi dar na činnost od společnosti Gasco.  Velmi si vážíme podpory 
naší činnosti a spolupráce v roce 2020.  

 

Velmi děkujeme také za spolupráci a podporu neziskové organizaci Konep. 

 



Vážíme si spolupráce a podpory neziskové organizace Spolek podnikavých žen PK, za 
vzdělávání v podnikatelských činnostech prostřednictvím P-pink a Czechinvest 
Pardubice. 

 

 

 

 

Děkujeme společnosti Shoptet za možnost rozvíjet e-shop za zvýhodněnou cenu pro neziskové 

organizace.  

 

V neposlední řadě děkujeme všem našim zákazníkům, kteří nakupují naše výrobky a služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finanční situace a hospodaření 
 

V roce 2020 Léthó o.p.s. hospodařila se ztrátou, s ohledem na nepřiznivý vývoj ekonomických 
opatření vlivem pandemie Covid 19.  

Finanční situaci dokládá příloha č. 1: rozvaha a výsledovka za rok 2020. 

Veškeré dotace byly vyúčtovány v termínu dle příslušných pravidel, bez připomínek.  

 

Výhledy 
 

Společnost chce pokračovat v poskytování služeb a v sociálním podnikání. V roce 2021 bychom 
rádi více propagovali naše vlastní výrobky na našem webu. Snažíme se aktivně oslovovat 
zákazníky, prostřednictvím sociálních sítí a nově i e-mail marketingu.  Snažíme se také oslovit 
další případné donátory z řad významných firem v Pardubicích a okolí.  

V rámci fundraisingové kampaně byl osloven Foxconn, Globus , Alza.  Snažíme se ukazovat širší 
veřejnosti, že práce lidí s hendikepem má smysl. Vyprávíme své příběhy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontakty 
Fakturační adresa: 

Léthó, o.p.s. 

Na Rybníčkách 169 

533 01 Pardubice 

IČO: 2450283 

Nejsme plátci DPH, poskytujeme náhradní plnění. 

Spisová značka: O423 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

  
Bankovní spojení:  115-458040207/0100 Komerční banka 
Darovací účet:       115-4348820227/0100 Komerční banka 
 Adresa provozovny: 

T-STRING Pardubice   1. patro          
Masarykovo náměstí 1484 
532 30 PARDUBICE 
Otvírací doba:      

  
Den  od  do 
Pondělí 7:00 14:30 
Úterý 7:00 14:30 
Středa 7:00 14:30 
Čtvrtek 7:00 14:30 
Pátek 7:00 14:30 
Sobota  Zavřeno 
Neděle Zavřeno 

www.letho.cz 
letho@letho.cz 
tel: 733 051 922 

tel: 466 714 133 

http://www.letho.cz/
mailto:letho@letho.cz


 

Přílohy 
 

Příloha č. 1: Rozvaha a Výsledovka za rok 2020 

 

 



ROZVAHA (BILANCE)
pro nevýdìleèné organizace

( v tisících Kè )
k 31.12.2020

IÈ

02450283

Název úèetní jednotky

v plném rozsahu

533 01 Pardubice
Na Rybníèkách 169

Èlenìní položek dle vyhlášky 504/2002 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù

Léthó, o.p.s

A K T I V A
Èís Stav k 1.dni

a c 1 2
úèet. období

Stav k posl.dni
úèet. obdobíøád

b

Oznaèení

A. 001Dlouhodobý majetek celkem ø. 2 + 10 + 21 + 28 10279

A.II. 010Dlouhodobý hmotný majetek celkem ø. 11 až 20 10279

A.II.4. 014Hmotné movité vìci a jejich soubory (022) 10279

B. 040Krátkodobý majetek celkem ø. 41 + 51 + 71 + 79 174235

B.II. 051Pohledávky celkem ø. 52 až 70 - 117-16

B.II.1. 052Odbìratelé (311) 327

     12. 063Nároky na dotace a ostatní zúètování se st.rozpoètem (346) - 120-43

B.III. 071Krátkodobý finanèní majetek celkem ø. 72 až 78 281251

B.III.2. 073Ceniny (213) 318

      3. 074Penìžní prostøedky na úètech (221) 278233

B.IV. 079Jiná aktiva celkem ø. 80 až 81 100

B.IV.2. 081Pøíjmy pøíštích období (385) 100

082AKTIVA CELKEM ø. 1 + 40 276314



P A S I V A
Èís Stav k 1.dni

a c 1 2
úèet. období

Stav k posl.dni
úèet. obdobíøád

b

Oznaèení

A. 083Vlastní zdroje celkem ø. 84 + 88 232211

A.I. 084Jmìní celkem ø. 85 až 87 1000

A.I.1. 085Vlastní jmìní (901) 1000

A.II. 088Výsledek hospodaøení celkem ø. 89 až 91 132211

A.II.1. 089Úèet výsledku hospodáøení ø. 82 - 130 -1X

     2. 090Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení (+/-931) X133

B. 092Cizí zdroje celkem ø. 93 + 95 + 103 + 127 44103

B.III. 103Krátkodobé závazky celkem ø. 104 až 126 44103

B.III.1. 104Dodavatelé (321) 252

      4. 107Ostatní závazky (325) 01

      5. 108Zamìstnanci (331) 3031

      7. 110Závazky k institucím soc.zabezp.a veøej.zdr.pojištìní (336) 1115

      9. 112Ostatní pøímé danì (342) 14

130PASIVA CELKEM ø. 83 + 92 276314

Rozvahový den

Okamžik sestavení úè. závìrkyPøedmìt èinnostiPrávní forma úèetní jednotky

Podpis. záznam st.org. úè.jed.

31.12.2020

08.04.2021



Výkaz zisku a ztráty

v plném rozsahu
k 31.12.2020
( v tisících Kč ) Členění položek dle vyhlášky 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

pro nevýdělečné organizace

IČO

02450283

Název účetní jednotky

533 01 Pardubice
Na Rybníčkách 169

Léthó, o.p.s

A.   N Á K L A D Y
Čís

2 3
hlavní

Činnosti

hospodářskářád
Oz
n.

Název ukazatele

a cb
celkem

1

I.  001Spotřebované nákupy a nakupované služby ř. 2 až 7 277 0 277

  1.  002 30 0 30Spotřeba materiálu, energie a ost. neskladovaných dodávek (501, 502, 503)

   2. 003Prodané zboží (504) 1 0 1

   6. 007Ostatní služby (518) 246 0 246

III. 012Osobní náklady ř. 13 až 17 573 0 573

  10. 013Mzdové náklady (521) 466 0 466

  11. 014Zákonné sociální pojištění (524) 107 0 107

IV. 018Daně a poplatky ř. 19 2 0 2

  15. 019Daně a poplatky (531, 532, 538) 2 0 2

V. 020Ostatní náklady ř. 21 až 27 8 0 8

  22. 027Jiné ostatní náklady (549) 8 0 8

038NÁKLADY CELKEM ř. 1+8+12+18+20+28+34+36 860 0 860



B.   V Ý N O S Y
Čís

2 3
hlavní

Činnosti

hospodářskářád
Oz
n.

Název ukazatele

a cb
celkem

1

I. 039Provozní dotace ř. 40 320 0 320

   1. 040Provozní dotace (691) 320 0 320

II. 041Přijaté příspěvky ř. 42 až 44 140 0 140

   3. 043Přijaté příspěvky (dary) (682) 140 0 140

III. 045Tržby za vlastní výkony a za zboží (601, 602, 604) 399 0 399

059VÝNOSY CELKEM ř. 39+41+45+46+53 859 0 859

C. 060VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM ř. 59 - 38 + 36 -1 0 -1

D. 061VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ ř. 60 - 36 -1 0 -1

Rozvahový den

Okamžik sestavení úč. závěrkyPředmět činnostiPrávní forma účetní jednotky

Podpis. záznam st.org. úč.jed.

31.12.2020

08.04.2021
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Léthó, o.p.s. 
Na Rybníčkách 169, 533 01 Pardubice – Černá za Bory 
 
 
Příloha k účetní závěrce za rok 2020 
 
Odst. 1 - Obecné údaje-popis účetní jednotky 
 
Název účetní jednotky: Léthó, o.p.s. 
Sídlo účetní jednotky:  533 01 Pardubice – Černá za Bory 
Právní forma:   obecně prospěšná společnost  
IČ:    02450283 
Zápis:    u Krajského soudu v Hradci Králové sp. značka: O 423 
 
Rozvahový den:   31. 12. 2020 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 9. 3. 2021 
 
Charakteristika 
Obecně prospěšná společnost Léthó, o.p.s. byla založena v roce 2013. Posláním společnosti je 
vytváření pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin a soustavné 
informování o možnostech, způsobech a výhodách propojení komerční činnosti se 
společensky odpovědným chováním firem v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob na 
trhu práce. 
 
Vymezení hlavní činnosti: 
Činnost zahrnující mimo jiné: 

• Pořádání sbírek a různých akcí, jejichž výtěžek bude použít v souladu s posláním 
společnosti. 

• Začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, 
včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání. 

 
Vymezení doplňkových činností – nejsou 

 
Správní rada – správní rada má 3 členy: 

− Bc. Marta Kanno – předseda 
− Renata Chybová – člen 
− Věra Kočišová - člen 

 
Dozorčí rada – tříčlenný kontrolní orgán 
 
Statutární orgán – ředitelka společnosti Mgr. Miluše Horská 

 
 

Odst. 2 - Údaje o zakladatelích 
Zakladatelem společnosti je paní Mgr. Miluše Horská, bytem Na Rybníčkách 169, 533 01 
Pardubice-Černá za Bory. 
 
 
Odst. 3 – Účetní období, účetní metody, oceňování 
 
Účetní období: 1. 1. 2020– 31. 12. 2020 
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Účetní metody 

1. Způsob stanovení opravných položek k majetku – nebyly tvořeny. 
2. Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek – není odepisovaný 

majetek. 
3. Hranice pro zařazení do dlouhodobého majetku – u dlouhodobého hmotného majetku 

je stanovena od 40 000 Kč a dlouhodobého nehmotného majetku od 60 000 Kč. 
4. Hranice pro zařazení do drobného dlouhodobého majetku evidovaného – evidováno 

v operativní evidenci od hodnoty 3 tis. Kč.  
5. Tvorba opravných položek – nebyla vytvořena žádná opravná položka. 
6. Způsob vedení skladů zásob – skladové zásoby nejsou vedeny. 
7. Způsob tvorby rezerv – nebyly tvořeny. 
8. Odchylky od vyhlášených účetních metod – nebyly použity. 
 
 

Oceňování 
 Způsob ocenění nakupovaných zásob - nakoupené zásoby materiálu a zboží se oceňují 

pořizovacími cenami, tj. cenami pořízení a vedlejšími náklady s pořízením 
souvisejícími (balné, poštovné) 

 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 
a způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí- nebyl pořízen žádný 
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ani cenné papíry a finanční investice. 

 
Odst. 4 – Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem 
sestavení účetní závěrky  
– nenastaly. 
 
 
Odst. 5 – Přepočet aktiv a závazků v cizí měně  
– nevyskytuje se. 
 
 
Odst. 6 -  Údaje o jiných společnostech, u nichž účetní jednotka drží podíl v podobě akcií 
– nevyskytuje se. 
 
 
Odst. 7 – Přehled splatných závazků – pojistného OSSZ, VZP a daně k 31. 12. 2020 
Nezaplacené sociální pojištění za 12/2017 činí 8825,-Kč. 
Nezaplacené zdravotní pojištění za 12/2017 činí 2014,-Kč. 
 
Odst. 8–10 – Hodnota akcií, majetkové cenné papíry, dlužené částky  
– nejsou. 
 
Odst. 11 – Finanční nebo jiné závazky, které nejsou obsazeny v rozvaze  
– nejsou. 
 
Odst. 10 -  Výsledky hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti 
 
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti: -1286 Kč 
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Odst. 11 – Údaje o zaměstnancích  
 
 Osobní náklady (včetně pojistného)   573.278,-Kč 
 Členění dle kategorií: 
 Mzdové náklady:     466.392,-Kč 
   
                       
Odst. 12 – Odměny členům statutárních orgánů – nejsou vypláceny. 
 
Odst. 13 – Zálohy a úvěry poskytnuté členům statutárních orgánů  
– nebyly poskytovány. 
 
Odst. 14 – Způsob zjištění základu daně 
Základ daně po zdaňovaných činnostech: 
- společnost má výhradně příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně 
osvobozeny. 
 
Odst. 15 – Popis významných položek výkazu zisku a ztráty 
Objevují se standardní případy nákladů a výnosů. 
 
Odst. 16 – Popis významných položek rozvahy 
V průběhu roku nebyly v rozvaze žádné významné položky. 
 
Odst. 17 – Přijaté dary a dotace 
 
Společnost přijala v roce 2020 dary a dotace v celkové výši: 108.000, - Kč.  
 
Odst. 18 – Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období 
Hospodářský výsledek z roku 2019 (zisk) byl v plné výši převeden na nerozdělený zisk. 
 
 
 
 
V Pardubicích, dne 9. 3. 2021 
 
 
Ředitelka společnosti    Mgr. Miluše Horská 
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