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FOVY s.r.o.

Poslání společnosti

Posláním společnosti FOVY s.r.o. Vysočina je vytváření vhodných pracovních míst pro lidi se 
zdravotním postižením, především pro lidi s duševním onemocněním, tak, aby mohli rozvíjet své 
pracovní dovednosti a schopnosti se zřetelem na individualitu člověka. Nabízíme pracovníkovi možnost  
zkusit si pracovat, možnost sjednat zkrácenou  pracovní dobu a vybrat pracovní činnost dle nabídky 
výrobních činností  a zároveň vytvářet zajímavé produkty či služby pro zákazníky především z našeho 
regionu. 

Úspěch společnosti
Jsme společností, kde zaměstnanci pomáhají jeden druhému, aktivně se do činnosti firmy zapojují a 
přebírají odpovědnost za svou práci. Uplatňujeme odbornost našich pracovníků, jednotlivé dílny úzce 
spolupracují. 
Jsme konkurenceschopní na otevřeném trhu a máme spokojené zákazníky. Vytváříme si dostatečné 
rezervy pro další rozvoj, inovace i vytváření nových pracovních míst a naše ekonomické výsledky 
dosahují desetiprocentní míry rentability za účelem dalšího rozvoje.

Naše práce má smysl.



FOVY s.r.o.

Základní údaje:
Vznik společnosti: 6. 11. 2013

Činnosti a obory podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Čištění a
praní textilu a oděvů, Hostinská činnost, Pekařství, cukrářství, Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Kde působíme: Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Hlinsko

Počet zaměstnanců: 169 fyzických osob, 91,7 úvazku

Podíl OZP zaměstnanců: 81 %

Přínos pro region: pracovní uplatnění pro lidi s handicapem, zvyšování jejich kompetencí a finanční nezávislosti,
podpora regionálních firem

Výnosy rok 2021: 64,2 mil. Kč,. Příspěvek ÚP §78 tvoří 35 % výnosů.

Poskytovatel náhradního plnění: ano



FOKUS Vysočina, z.ú. Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. FOVY s.r.o.

Cíl
Pomoc a podpora lidem s duševním 
onemocněním ke zvýšení pracovních 
dovedností 

Zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením s cílem dosahování zisku

Naplňování společensky prospěšného 
cíle, který je nadřazen zisku; 
zaměstnávání lidi se specifickými 
potřebami

Právní forma občanské sdružení/spolek/ústav s.r.o. s.r.o. 

Charakteristika Holistický přístup
Pracovní výkon, výkonnostní limity, 
adaptace prostředí

Využití silných stránek, posilování 
kompetencí zaměstnanců - posílení 
personalistiky za účelem zvyšování 
prac. kompetencí. Zapojení 
stakeholderů - školy, obce, MAS, 
reflektování potřeb regionu.  

Činnosti 

pracovní rehabilitace, sociálně 
terapeutické dílny - zaměření: výroba 
vlastních produktů z keramiky, textilu, 
dřeva, údrřba zeleně

Kompletovací a montážní dílny pro 
komerční sféru, údržba zelně pro 
Technické služby, údržba lesa pro 
obce, výroba keramiky, prádelna

Střední podnik - vlastní produkt - 
oblast gastronomie,  keramika, údržba 
zeleně a lesnické činnosti, prádelna. 
Kooperace s obcemi a firmami 
působící v místě.  

Forma spolupráce
Smlouva o službě. Klient si sám určuje, 
čeho chce dosáhnout – forma 
zakázky, plnění přání. 

Vztah zaměstnavatel x zaměstnanec. 
Vztah zaměstnavatel x zaměstnanec. 
Participativní.  



Kontakt: Radka Jonáková
Tel: 778 403 868

Email: radka.jonakova@fokusvysocina.cz
Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod

Nabídka rychlého občerstvení. 
Prodej zboží v areálu Psychiatrické 
nemocnice Havlíčkův Brod.
Příprava balíčků se zbožím pro 
pacienty nemocnice na objednávku.

GASTROPROVOZY ČISTÁ DUŠE

mailto:radka.jonakova@fokusvysocina.cz


Kontakt: Marcela Fišerová 
Tel: +420 773 793 737

Email: marcela.fiserova@fokusvysocina.cz
Družstevní 1699, Hlinsko v Čechách

Příjemné posezení v kavárně 
s cukrárnou.
Výroba zákusků, dortů i cukroví na 
zakázku (i bezlepkové).
Rozvoz výrobků na firemní i jiné 
akce – nejen v Pardubickém kraji a 
na Vysočině.

GASTROPROVOZY ČISTÁ DUŠE

mailto:marcela.fiserova@fokusvysocina.cz


Kontakt: Lenka Prokopová
Tel: +420 605 537 803

Email:lenka.prokopova@fokusvysocina.cz
Horní 195, Havlíčkův Brod

Prodej slaného a sladkého 
občerstvení.
Výroba čerstvých salátů, baget, 
chlebíčků a kanapek.
Rozvoz výrobků na firemní i jiné 
akce – nejen po Vysočině.

GASTROPROVOZY ČISTÁ DUŠE

mailto:lenka.prokopova@fokusvysocina.cz


Pracoviště:Pelhřimov
Kontakt: Jiří Mádlo

Tel: +420 774 084 151
Email: jiri.madlo@fokusvysocina.cz

Hodějovická 2141, Pelhřimov

Provádíme kompletační práce, 
kontrolní práce pro průmyslové
firmy z oblasti elektra, 
automobilového průmyslu a 
stavebnictví.
Mycí linka pro odmaštění a mytí 
přepravek z průmyslových podniků. 

KOMPLETAČNÍ A KONTROLNÍ PRÁCE

Pracoviště: Havlíčkův Brod 
Kontakt: Petr Krepčík

Tel: +420 778 728 782 
Email: petr.krepcik@fokusvysocina.cz

Čechova 3812, Havlíčkův Brod

mailto:jiri.madlo@fokusvysocina.cz
mailto:petr.krepcik@fokusvysocina.cz


Pracoviště: Havlíčkův Brod
Kontakt: Martina Ježková

Tel: +420 774 151 499
Email: martina.jezkova@fokusvysocina.cz

Čechova 3812, Havlíčkův Brod

Kompletační práce a montážní 
výroba pro průmyslové firmy. 
Šití a oprava oděvů.
Ruční výroba keramiky
a prodej výrobků v nemocnici 
Havlíčkův Brod (4. patro u 
bufetu).

KERAMIKA

Pracoviště:Pelhřimov
Kontakt: Jiří Mádlo

Tel: +420 774 084 151
Email: jiri.madlo@fokusvysocina.cz

Hodějovická 2141, Pelhřimov

mailto:martina.jezkova@fokusvysocina.cz
mailto:jiri.madlo@fokusvysocina.cz


Kontakt: Petr Krepčík 
Tel: +420 778 728 782

Email: petr.krepcik@fokusvysocina.cz
Čechova 3812, Havlíčkův Brod

Kompletní pěstební činnost v lese 
- sázení stromků, vyžínání, 
chemický postřik, stavba 
oplocenek, stahování klestí ručně 
i traktorem.
Údržba městské zeleně – sekání, 
hrabání trávy a listí, úklid 
veřejných ploch.

LESNICKÉ PRÁCE

mailto:petr.krepcik@fokusvysocina.cz


Kontakt: Vlasta Teclová 
Tel: +420 774 415 150

Email: vlasta.teclova@fokusvysocina.cz
Kosmonautů 262, Chotěboř

Šití pro firmy, individuálně, na 
zakázku a krejčovské opravy.
Výroba a služby spojené s výbavou 
interiéru.
Praní prádla pro organizace,
podnikatele, firmy i fyzické osoby
Sběrna šatstva, úklid ve firemních i 
jiných prostorech, bytech a 
rodinných domech.

PRÁDELNA A ŠICÍ PRÁCE CHOTĚBOŘ

mailto:vlasta.teclova@fokusvysocina.cz


FOVY S.R.O.

FOVY s.r.o.
5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod

tel., fax: +420569 421 248
email: fovy@fokusvysocina.cz

IČO: 02268248, DIČ: CZ 02268248
číslo účtu: 107-5940240277/0100

spisová značka: C 32799 vedená u Krajského soudu v Hradci 
Králové

ID schránky: dpc4jpj

ANNA ŠIMONOVÁ
jednatelka

+420774 151 495
anna.simonova@fokusvysocina.cz

mailto:fovy@fokusvysocina.cz
mailto:anna.simonova@fokusvysocina.cz


Kontaktujte nás

GASTRO ČISTÁ DUŠE

@cukrarnacistaduse 
@bistrocistaduse

FACEBOOK FOVY

@socialnipodnikFOVY.

WEB

www.fovy.cz
www.gastro-cistaduse.cz

FOVY s.r.o.
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