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Vážení a milí,
Maturus se věnuje podnikání v oblasti grafiky. Výhodou grafiky je, že jí lze 
realizovat odkudkoliv. Stačí mít počítač, programy a internet. I díky tomu 
jsme rok 2020 zvládli. Z kanceláře na Vyšehradě jsme se všichni přesunuli 
do svých domovů.  Naši zákazníci nás neopustili a my měli možnost podílet 
se na řadě krásných projektů, které si můžete prohlédnout na našich 
webových stránkách i v této zprávě. 
Na podzim 2020 bylo Maturu deset let. Plánovali jsme oslavu, která se 
neuskutečnila. K příležitosti oslav vznikla publikace, která je ohlédnutím za 
uplynulými deseti lety. Najdete ji na našem webu.
Často se nás ptají, co nám pandemie vzala a dala. Určitě nám vzala možnost 
fyzického setkávání. Zároveň nám přinesla zkušenost, že zvládneme 
pracovat v onlinu a jsme sehraný tým. 
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Jitka Čechová 
ředitelka
Tereza Jiráková
produkční OZP
Štěpánka Našincová
grafik OZP

Grafické 
studio

V roce 2020 jsme realizovali zakázky v celkové hodnotě  
přes 1 3000 000,- Kč.
V soutěži Zlatý středník pořádané PR Klubem jsme získali 
dvě ceny: 2. místo v kategorii Neziskový sektor a 3. místo 
v kategorii Výroční zpráva.

Kdo jsme?
Grafické studio a tréninkové pracoviště. 

Co děláme?
Nabízíme tréninkové zaměstnání pro kreativní  
lidi s handicapem. 

Proč to děláme?
Propagujeme práci lidí s handicapem a principy 
sociálního podnikání. Rozšiřujeme lidem 
s handicapem možnosti uplatnění na otevřeném 
trhu práce. 

Čemu věříme?
Věříme, že svým působením inspirujeme 
společnost k myšlence, že pracovat s radostí 
mění nejen vnitřní prostředí člověka,  
ale i společnost jako celek.

Maturus, o. p. s.
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Práce a výuka  
v roce 2020
Březen až říjen 2020, poloviční úvazek 
práce a výuky v bezbariérovém prostoru 
v areálu Jedličkova ústavu a škol.
Tak jako každý rok jsme se zaměřovali na 
doplnění znalostí a získání potřebné praxe 
v oblasti grafického designu. Pracujeme 
s individuálním přístupem ke každému 
zaměstnanci, snažíme se podporovat jeho 
silné stránky a uplatňovat nabyté znalosti 
na reálných zakázkách. 
Projekt podpořila Nadace Jedličkova 
ústavu částkou 200 000,- Kč.

Zuzana Bramborová
lektorka
Anna Pecková
grafik OZP
Veronika Hagarová
grafik OZP
Otakar Fiala
grafik OZP
Martin Žalman
grafik OZP

Nechoďte do práce!
Na tomto místě obvykle bilancujeme a rekapitulujeme 
události uplynulého roku a snažíme se najít nějaké 
zajímavosti, které by se vymykaly běžnému pracovnímu 
stereotypu. Loňský rok byl ale natolik extrémní 
a unikátní, že jsme byli za každý běžný a poklidný den 
v kanceláři vděční. 
Nadpis tohoto odstavce je instrukce z e-mailu 
odeslaného dva týdny po otevření našeho tréninkové 
pracoviště. Sotva jsme se seznámili, museli jsme se 
přepnout do režimu home office, ve kterém jsme 
zůstali téměř dva měsíce, nevyhnula se nám ani 
dvoutýdenní karanténa.  
Společnými silami a s velkou dávkou improvizace 
jsme všechno tak nějak zvládli, dočkali se i vytoužené 
„nudy“ v kanceláři. Nakonec jsme zvládli i různé 
exkurze – do prodejny a vzorkovny firmy Papyrus, kde 
jsme se seznámili s různými materiály a základními 
postupy pro jejich zpracování, tradičně jsme navštívili 
spřízněná knihkupectví Take Take Take a Xao, kde 
jsme si mohli zevrubně prohlédnout současnou knižní 
úpravu. Rozšířit obzory jsme si mohli na přednášce, 
kterou si pro nás připravil grafický designér David Babka.

Tréninkové 
pracoviště
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PF 2021
Každoročně připravujeme pro zákazníky motivy PF od našich 
grafiků i dětí a studentů Jedličkova ústavu a škol. Prodej PF nám 
pomáhá financovat naše tréninkové pracoviště.
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Česká spořitelna 
Vizuální podoba projektu Dobrý soused

Nefinanční reporting za rok 2019

Naše práce
Selgen 
Ilustrace kalendáře a propagačních materiálů 

Nadace Jedličkova ústavu
Výroční zpráva za rok 2019
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Nadace Kooperativa 
Ilustrace a propagační materiály



20 20

Česká podnikatelská pojišťovna
Nefinanční reporting 2019

Primagas
Reklamní banner

Českobratrská církev evangelická
Plakát na pravidelné bohoslužby

Rema  
Omalovánky, kolorováno
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Rozvaha

Ke dni 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč).
Sestavila Ing. Iva Lehningová v Praze dne 14. června 2021.

pasiva stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

vlastní zdrobje celkem 903 1 032

výsledek hospodaření celkem 903 1 032

cizí zdroje celkem 363 349

krátkodobé závazky celkem 315 226

jiná pasiva celkem 48 123

pasiva celkem 1 266 1 381

aktiva stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

dlouhodobý majetek celkem 11

dlouhodobý hmotný majetek celkem 134 134

oprávky k dlouhodobému majetku celkem -123 -134

krátkodobý majetek celkem 1 255 1 381

zásoby celkem 25 25

pohledávky celkem 196 177

krátkodobý finanční majetek celkem 823 1 179

jiná aktiva celkem 211

aktiva celkem 1 266 1 381

19

výsledek hospodaření před zdaněním −171 300 129

výsledek hospodaření po zdanění −171 300 129

                                                        činnosti
výnosy hlavní hospodářská celkem

provozní dotace 0 0 0

přijaté příspěvky 732 732

tržby za vlastní výkony a za zboží 1 331 1 331

ostatní výnosy

výnosy celkem 732 1 331 2 063

                                                        činnosti
náklady hlavní hospodářská celkem

spotřebované náklady a nakupované služby 96 255 351

osobní náklady 784 770 1 554

ostatní náklady 3 6 9

odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
a opravných položek 10 10

daně a poplatky 6 6

poskytnuté příspěvky 4 4

náklady celkem 903 1 031 1 934

Výkaz zisku 
a ztrát
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Správní rada
Tereza Vajtová
předsedkyně
Taťána Waltrová
Eva Völflová

Dozorčí rada 
Petr Vít
předseda
Jana Fučíková
Roman Anděl

Externí  
spolupracovníci 
Iva Lehningová 
účetní 
David Dvořák 
IT podpora
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Maturus, o. p. s. 
grafické studio a tréninkové pracoviště

www.maturus.cz

Maturus, o. p. s. se věnuje veřejně 
prospěšnému podnikání v oblasti 
grafiky. Zaměstnává kreativní lidi 

s handicapem i bez něj. Nabízí širokou 
škálu grafických služeb. 

Současně provozuje osmiměsíční 
tréninkový program, ve kterém 

mohou absolventi škol Jedličkova 
ústavu a lidé s handicapem pracovat 

a vzdělávat se pod vedením zkušeného 
lektora v grafických a počítačových 

dovednostech.

Maturus se hlásí k principům 
sociálního podnikání.


