Právní forma

s.r.o.

Jednatel firmy

Josef Dvořáček

Prokura

Zdeněk Chocholáček
Michal Kosař
Tomáš Mitáček
Gerhard Leutgeb

Rok založení

1992

Zakladatel

Johannes Gutmann, Tomáš Mitáček

Společníci

70 % Johannes Gutmann
15 % SONNENTOR Kräuterhandels GmbH
10 % Josef Dvořáček
5 % Tomáš Mitáček

Obrat hosp. rok 2020/2021
397 mil. Kč.
(společnost eviduje údaje za období hospodářského roku)
Předmět podnikání

Zpracování bylin a koření
Výroba biočajů
Turismus

Zaměstnanců celkem

169 v ČR (údaj k 3/2021)

Zkrácený úvazek
Osoby se zdravotním znevýhodněním
Brigádnici

35
8
40 (pohyblivý údaj dle sezóny)

Muži
Ženy

28 %
72 %

Poměr mužů a žen
v managementu
a na vedoucích pozicích

73 % muži, 27 % ženy

Zaměstnanecké bonusy

13. plat
2 x ročně hodnotný balíček slunečních produktů
Sleva na sortiment firmy SONNENTOR
Kurzy a workshopy
Dotované obědy
Tábor pro děti zaměstnanců

Biopěstitelé
Spolupracujeme s pěstiteli z celého světa, a i přesto většinu z nich osobně známe.
Obchodujeme s nimi napřímo a díky tomu víme, že dostáváme surovinu nejvyšší kvality
a zároveň máme jistotu, že pěstitelé dostávají férově zaplaceno.
V České republice dlouhodobě spolupracujeme s 24 biopěstiteli, se kterými nás pojí
vzájemná důvěra a přátelské vztahy.
České SONNENTOR pěstitelské projekty

Velké Hostěrádky

Zahraniční SONNENTOR pěstitelské projekty

Kosovo, Německo, Nikaragua,
Rumunsko, Albánie, Řecko,
Portugalsko, Španělsko,
Tanzánie, Bulharsko, Peru, Nový Zéland

Ekologicky obhospodařovaná plocha
pro SONNENTOR

Rakousko cca 1000 ha
Česká republika cca 25 ha
(údaje z roku 2020)

Obchod
Prodejny

4 vlastní SONNENTOR prodejny
(Čejkovice, Brno, Praha – Jindřišská, Praha –
Sokolovská)
80 partnerských prodejen (9/2021)
Distribuce do prodejen s biopotravinami,
zdravých výživ, lékáren
Vlastní e-shop (www.sonnentor.cz)

Vývoz

56 zemí (například Rakousko, Německo, Švýcarsko,
Itálie, Holandsko, Řecko, Portugalsko, Španělsko,
Velká Británie, Island, Irsko, Slovensko, Polsko,
Rumunsko, Chorvatsko, Ukrajina, Maďarsko, Kanada,
Bali, Hongkong, Bahrain, Rusko, Japonsko aj.)

Produkty
Sortiment

cca 600 produktů

Obalové materiály
Z obnovitelných zdrojů
Z recyklovatelných
Udržitelný koloběh surovin

70 %
21 %
91 %

Kontrola kvality
kontrolní organizace

ABCert, státem schválená kontrolní organizace
kód CZ-BIO-002 na každé krabičce

senzorická kontrola
mikrobiologický rozbor
analýza reziduí pesticidů

vztahuje se na více než 600 látek zakázaných
v ekologickém zemědělství

Bylinkový ráj (turistický projekt)
Bylinkový ráj SONNENTOR je místem plným chutí, vůní a dobré nálady. Pro všechny
návštěvníky je připravena exkurze do výrobních prostor firmy, během níž uvidí, kde jsou
byliny skladovány, zpracovávány a mohou nahlédnout i do výroby samotných biočajů.
V čajovém salonu s kavárnou s názvem Čas na čaj mohou ochutnat nejen některý z
oblíbených čajů, ale třeba také kávu v biokvalitě, kterou vypěstovali farmáři v Nikaragui nebo
Peru. Vychutnat je možno originální dezert z těch nejlepších biosurovin. Terasa kavárny se
nachází v Bylinkové zahradě sv. Hildegardy a je součástí venkovního areálu. Stejně tak jako
Vyhlídka na výsluní s výhledem do okolí. Součástí Bylinkového ráje je i firemní prodejna,
kde najdete celý sortiment firmy, který čítá asi 600 produktů.
Exkurze

v provozu od r. 2012
komentovaná návštěva výrobních prostor firmy

Čas na čaj

čajový salon a kavárna
biočaje, biokáva, dezerty z biosurovin

Prodejna

cca 600 produktů

Vyhlídka na výsluní

rozhledna do okolí, fotopoint

Bylinková zahrada sv. Hildegardy od r. 2013 certifikovaná přírodní zahrada (certifikaci
udělila Nadace Veronica)
Návštěvnost

50 000 osob (r. 2019), 40 000 (r. 2020)

Akce a workshopy

Čejkovické bylinkové slavnosti
Předvelikonoční jarmark
Adventní mikulášský víkend
Sluneční školení (pro obchodní partnery)
Bylinkové léto
Bylinkobraní
Sluneční ochutnávání
Sluneční firma dokořán (pro odbornou veřejnost)

Ocenění
2020
2017

2015

E. ON Energy globe – 1. místo v kategorii Firma
Regionální potravina za produkt Tady roste radost,
bylinný čaj porcovaný
Zlatá chuť Jižní Moravy za produkt Tady roste radost,
bylinný čaj sypaný
Vodafone Firma roku Jihomoravského kraje
a Odpovědná firma Jihomoravského kraje

Důležité milníky
1992

Založení SONNENTORU (zakladatelé Johannes
Gutmann a Tomáš Mitáček)
Rekonstrukce budovy mlýna v Čejkovicích na
Hodonínsku
Výroba čtyř prvních sypaných čajů

1997

Výroba porcovaných čajů

1999

Koupě budovy starého kravína a přilehlých pozemků
Postupná rekonstrukce objektu

2009

Josef Dvořáček jednatelem společnosti

2012

Dobudování rekonstrukce objektu a přesídlení firmy do
nově zrekonstruované budovy bývalého kravína

2012

Turistický koncept Bylinkový ráj

2021

Zahájení stavby nové zelené budovy

