
Sociální firma Duhová prádelna (www.duhovapra-
delna.cz) již přes 7 let nabízí dnes už ve dvou provo-
zovnách na Černém Mostě své služby pro veřejnost 
i firmy. I ona prochází mnohdy nelehkými obdobími, 
a to jak co do ekonomických ukazatelů, tak v souvis-
losti s ne vždy příznivou situací na trhu práce. Nelze 
nezmínit nečekaný úbytek zakázek v důsledku 
pandemie Covid-19 v roce 2020, tedy v době, kdy 
tato zpráva za rok 2019 vzniká.

Tím spíše jsme hrdí na to, že stále zaměstnáváme  
18 pracovníků se zdravotním nebo mentálním 
znevýhodněním a odvádíme profesionální práci 
pro mateřské školy, lékařské ordinace, větší i menší 
hotely, restaurace, jiné podniky a širokou veřejnost.

Výroční zpráva 2019
DUHA – společnost pro integraci osob 

s mentálním postižením, s.r.o.

Sociální firma Duhová prádelna

Děkujeme všem věrným zákazníkům, ale i stálým 
podporovatelům Duhové prádelny, která pod vede-
ním svědomité Moniky Herdové má své místo na 
trhu a je již neodmyslitelnou součástí Společnosti 
DUHA (www.spolecnostduha.cz). 

PODPORUJÍ NÁS:
• Úřad práce hl. m. Prahy
• Nadace ČEZ
• Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
• Nadační fond pro podporu zaměstnávání 
   osob se zdravotním postižením (NFOZP)
• Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

Děkujeme za vaši podporu!



Projekt Duhová prádelna a mandl získal 
3. místo v celostátní soutěži T-Mobile - 
Rozjezdy 2011 a 1. místo v akademii 
sociálního podnikání Akcelerátor Nadace 
Via v roce 2013.

Duhovou prádelnu provozuje DUHA - společnost 
pro integraci osob s mentálním postižením, s.r.o.
Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2
IČ: 28516001, DIČ: CZ28516001
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Maňákova 796/4
198 00 Praha 14 - Černý Most
mobil: +420 734 219 372
pradelna@duhovapradelna.cz

www.duhovapradelna.cz
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POLOŽKA NÁKLADY VÝNOSY

Hospodářský výsledek
za rok 2019 v Kč
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Náklady celkem

Výkonová spotřeba (materiál, energie, služby)

Osobní náklady

Odpisy

Ostatní náklady (daně a poplatky, pojištění apod.)

2 164 489
4 553 224

119 851
82 526

6 920 090

4 734 372
2 637 435

51 262

502 979

7 423 069

Tržby z prodeje služeb

Ostatní provozní výnosy (dotace – Úřad práce)

Ostatní provozní výnosy (dary a jiné…)

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření za rok 2019
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