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1 O TyfloCentrum �R, o.p.s. 

1.1 Vznik spole�nosti 
TyfloCentrum �R, o.p.s. je nestátní, nezisková organizace, která byla založena Zakládací 
listinou podle zákona �. 248/1995 Sb., o obecn� prosp�šných spole�nostech. Jako právní 
subjekt byla spole�nost zapsána dne 14. b�ezna 2002 v rejst�íku obecn� prosp�šných 
spole�ností u Krajského soudu v Ostrav� pod spisovou zna�kou O.138. 

1.2 Poslání TyfloCentra �R, o.p.s. 
Posláním TyfloCentra �R je pomáhat lidem se zdravotním postižením, senior�m a osobám 
v krizi (osobám dlouhodob� nezam�stnaným nebo ohroženým dlouhodobou nezam�stnaností) 
vést samostatný, plnohodnotný a d�stojný život ve spole�nosti. Toto poslání je napl�ováno 
nabídkou kvalitních sociálních služeb a rozvojem sociálního podnikání, které vytvá�í pracovní 
místa pro osoby se zdravotním postižením. 

1.3 Cíl TyfloCentra �R, o.p.s. 
Cílem spole�nosti je poskytovat komplexní nabídku sociálních služeb pro ob�any se 
zrakovým, sluchovým a t�lesným postižením, senior�m a dlouhodob� nezam�stnaným nebo 
osobám ohroženým dlouhodobou nezam�stnaností a na území okresu Karviná a v p�ilehlém 
okolí. Dalším cílem je vytvá�ení trvalých pracovních míst pro zdravotn� postižené ob�any 
nebo jejich zprost�edkování. 

1.4 Cílová skupina TyfloCentra �R, o.p.s. 
Sociální služby jsou poskytovány lidem se zrakovým, sluchovým a t�lesným postižením bez 
v�kového omezení, v�etn� d�tí od 7 let a osobám dlouhodob� nezam�stnaným nebo 
ohroženým dlouhodobou nezam�stnaností a senior�m. Služby jsou poskytovány uživatel�m 
z Karviné, Haví�ova, Orlové, T�ince, Bohumína, �eského T�šína a p�ilehlých lokalit. 

1.5 �innost TyfloCentra �R, o.p.s. 
Spole�nost TyfloCentrum �R v roce 2011 realizovala všechny své aktivity v rámci hlavní 
�innosti, nebo� všechny její aktivity napl�ují poslání spole�nosti.  

V roce 2011 realizovala spole�nost tyto �innosti 
Sociální služby: 

• Sociální rehabilitace 
• Odborné sociální poradenství (do 1.4.2011) 
• Sociáln� aktiviza�ní služby 

Specializovaná individuální doprava pro osoby se zdravotním postižením 
Masérské, rekondi�ní a regenera�ní služby 
Prodej kompenza�ních pom�cek 
Pracovní agentura 
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2 Realizované projekty 

2.1 Sociální rehabilitace 

Služba sociální rehabilitace, která je poskytována spole�ností Tyflocentrum �R je ur�ena 
dv�ma cílovým skupinám. První skupinu tvo�í osoby se zrakovým �i sluchovým handicapem, 
kterým pomáhá dosáhnout samostatnosti, nezávislosti a sob�sta�nosti a to rozvojem jejich 
specifických schopností a dovedností, posilováním návyk� a nácvikem výkon� b�žných a pro 
samostatný život nezbytných schopností, potenciál� a kompetencí.  

Služba pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením je poskytována ambulantn� i terénn�
formou individuální práce s uživatelem. V rámci této služby jsou nabízeny p�evážn� tyto 
aktivity: 

• nácvik dovedností pro zvládání pé�e o vlastní osobu a domácnosti (sebeobsluha), 
• kurz výuky na digitálních pom�ckách pro zrakov� postižené na bázi PC, 
• nácvik samostatného pohybu v�etn� orientace ve vnit�ním i venkovním prostoru, 
• doprovázení zrakov� postižených, 
• poradenství v oblasti kompenza�ních pom�cek, v�etn� technického poradenství. 

Druhou cílovou skupinu, pro kterou jsou ur�eny služby sociální rehabilitace jsou osoby 
v krizi. Osoby v krizi jsou lidé, kte�í jsou dlouhodob� nezam�stnaní nebo jsou dlouhodobou 
nezam�stnaností ohroženi. Posláním této služby je pomáhat lidem bez zam�stnání v tom, aby 
dokázali vlastními silami a vlastním úsilím pracovat na zlepšení svého života a své sociální 
situace, v níž se nacházejí, a kterou cht�jí zm�nit.  
Tato služba je poskytována ambulantní formou a její hlavní cíle jsou návrat klienta na 
pracovní trh, rozší�ení a rozvoj jeho schopností, dovedností a znalostí pot�ebných pro 
uplatn�ní na trhu práce, aktivní a smysluplné využívání volného �asu, upevn�ní b�žných 
návyk� a pomoc zorientovat se v životní situaci a pomoci ujasnit si cíle. V rámci této služby 
jsou nabízeny klientovi p�evážn� tyto aktivity: 

• pomoc p�i vyhledávání volných pracovních míst, 
• pomoc p�i tvorb� životopisu, motiva�ního dopisu, 
• nácvik p�ijímacího pohovoru 
• základy práce s PC, 
• základy práce s internetem, 
• základy anglického a n�meckého jazyka, 
• základy korespondence, 
• psaní všem deseti, 
• tréninkové aktivity (základy komunikace, poznej sám 

sebe, vyhledávání volných pracovních míst). 
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2.2 Sociáln� aktiviza�ní služby 

Sociáln� aktiviza�ní služby mají za cíl za�le�ovat osoby se zdravotním postižením a seniory 
do spole�nosti, pomáhat jim navazovat spole�enské kontakty, motivovat je k rozvíjení jejich 
schopností a dovedností, pozitivn� rozvíjet jejich 
sebev�domí. V rámci t�chto služeb povzbuzujeme 
klienta v t�ch aktivitách, které i p�es sv�j handicap �i 
stá�í m�že aktivn� vykonávat a pomáháme mu tak 
neztratit nebo znovu nalézt smysl života a radost ze 
sebe. 

2.3 Odborné sociální poradenství 

Odborné sociální poradenství pomáhalo zrakov�, sluchov� i t�lesn� postiženým ob�an�m 
k získání základních i odborných informací z oblasti sociálního práva, sociálních systém�, 
vzd�lávání a v oblasti kompenza�ních pom�cek. Z d�vodu nedostatku finan�ních prost�edk�
na provoz byla tato službu k 1. 4. 2011 zrušena. Poradenství a technická pomoc v oblasti 
kompenza�ních pom�cek byla zachována v rámci služby sociální rehabilitace. 

2.4 Specializovaná individuální doprava 

Specializovaná individuální doprava pro osoby se zdravotním 
postižením v okrese Karviná zahájila svoji �innost na konci roku 
2010. Tato služba je ur�ena pro osoby se zdravotním postižením, 
kte�í vlastní pr�kaz TP, ZTP, ZTP/P. Uživatelé si mohou odvoz 
osobní individuální dopravou objednat obdobn� jako taxi službu 
s tím rozdílem, že služba je výrazn� levn�jší a provozují ji speciáln� proškoleni �idi�i, kte�í 
klient�m rovn�ž asistují p�i doprav� k automobilu a z automobilu. Tuto službu využívají 
p�edevším osoby, které mají problémy s využíváním m�stské hromadné dopravy. 
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KVANTITATIVNÍ VYHODNOCENÍ 

Název služby Po�et 
uživatel�

Po�et intervencí 
a kontakt�

Sociální rehabilitace pro zdravotn� postižené 114 2 728
Sociální rehabilitace pro osoby v krizi  99 5 473
Sociáln� aktiviza�ní služby 43 ----
Specializovaná individuální doprava 79 ----

2.5 Masérské centrum Karviná 

TyfloCentrum �R, o.p.s. otev�elo 1. prosince 2008 sociální podnik - Masérské centrum pro 
ve�ejnost na území m�sta Karviné. V sou�asné dob� Masérské centrum v Karviné zam�stnává 
osm zdravotn� postižených osob. V roce 2011 se poda�ilo pro toto centrum získat finan�ní 
prost�edky od Nadace OKD a Moravskoslezského 
kraje a to na rozší�ení Masérského centra. Projekt 
m�l za cíl zvýšit kapacitu Masérského centra  
a zajistit tak v�tší finan�ní stabilitu. Tohoto cíle 
bylo dosaženo díky dobré propagaci, která 
p�ilákala v�tší po�et zákazník�. Aby Masérské 
centrum bylo schopno pojmout v�tší po�et 
zákazník�, bylo nutné zvýšit jeho absorp�ní 
schopnost. Toho bylo dosaženo nákupem nového 
vybavení (masérského lehátka, lymfodrenážního 
p�ístroje, lávových kamen� atd.) Dále se všichni 
zrakov� postižení masé�i povinn� vzd�lávali a rozší�ili si tak svou kvalifikaci o nové druhy 
masáží. Zam�stnanci z Masérského centra nabízeli své služby také na ve�ejných akcích a to na 
festivalu Colours of Ostrava, Hornických slavnostech v Karviné a Váno�ních trzích na 
�editelství ArcelorMittal. Díky provozu masérských služeb na t�chto ve�ejných akcích 
docházelo ke zvyšování pov�domí o práci osob se zdravotním postižením a zvyšováním 
prestiže této práce. 
   

2.6 Prodej kompenza�ních pom�cek 

V rámci sociálního podnikání se spole�nost TyfloCentrum �R v�nuje rovn�ž prodeji 
kompenza�ních pom�cek pro ob�any se zrakovým postižením. Tato �innost p�ináší 
spole�nosti p�edevším finan�ní zdroje a zárove� dopl�uje komplexnost sociálních služeb pro 
osoby se zrakovým postižením. 

2.7 Pracovní agentura 

Pracovní agentura TyfloCentra �R vznikla za ú�elem zam�stnávání zdravotn� postižených 
nebo znevýhodn�ných osob u uživatel� (firem). Cílem této pracovní agentury je ukázat, že 
zam�stnanec se zdravotním postižením, pokud se pro n�ho zvolí vhodné pracovní místo a 
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doba výkonu práce, je také plnohodnotným pracovníkem, který je navíc za možnost pracovat 
velmi vd��ný. Tato pracovní agentura vznikla v zá�í 2009 v Karviné, tedy v okrese s nejvyšší 
nezam�stnanosti práv� zdravotn� postižených a znevýhodn�ných osob. Pro lidi se zdravotním 
postižením nebo omezením je v tomto okrese tém�� nemožné naleznout jakékoliv pracovní 
uplatn�ní. 
Bohužel s novelou zákoníku práce a zákona o zam�stnanosti v roce 2012 p�icházejí zm�ny, 
kdy pracovní agentura již nebude moci zam�stnávat osoby se zdravotním postižením za 
ú�elem zprost�edkování práce k uživateli za úplatu. Podle novely bude moci zprost�edkovávat 
zam�stnání, ale pracovní smlouva bude muset být podepsána se subjektem, jemuž bude 
pracovník zprost�edkován. Zde se obáváme poklesu zájmu o zam�stnání osob se zdravotním 
postižením.

2.8 Masérské centrum Haví�ov 

Nejv�tším projektem realizovaným spole�ností v roce 2011 byl projekt s názvem „Vznik 
sociálního podniku - Masérského centra v Haví�ov�“. Realizace projektu byla zahájena  
1. 6. 2011 a bude ukon�ena 31. 8. 2012. 

Cílem projektu je vytvo�it ziskový, konkurenceschopný sociální podnik - Masérské centrum 
ve m�st� Haví�ov, v okrese Karviná. Masérské centrum bude nabízet zejména klasické  
a sportovní masáže, ba�kování, masáže lávovými kameny, lymfodrenáže, parafín. V rámci 
tohoto sociálního podniku bylo vytvo�eno 7 nových pracovních míst ur�ených výhradn� pro 
osoby se zdravotním omezením. Krom� nov� vytvo�ených pracovních míst pro osoby se 
zdravotním omezením má Masérské centrum další p�ínosy a to, že slouží jako „dobrý p�íklad“ 
pro ve�ejnost a zam�stnavatele v p�ístupu ke zdravotn� postiženým lidem a jejich 
zam�stnávání a dále ekonomický p�ínos pro rozvoj TyfloCentra �R, o.p.s. v dalších letech. 
Sou�ástí projektu je rovn�ž posílení a zkvalitn�ní �ízení TyfloCentra �R, o.p.s. První �ást 
projektu byla zam��ena na z�ízení a p�ípravu Masérského centra k provozu. V rámci projektu 
došlo k vybavení prostor Masérského centra, p�ijetí nových zam�stnanc�, zahájení vzd�lávání 
zam�stnanc�, tvorbu propaga�ních materiál� a webových stránek Masérského centra. 
Masérské centrum v Haví�ov� bylo slavnostn� otev�eno 3. �íjna 2011. Již v prvních týdnech 
provozu si Masérské centrum získalo desítky spokojených zákazník�, jejichž �ady se stále 
rozr�stají.  
V rámci další realizace projektu bude zahájena intenzivní propagace služeb, nadále bude 
probíhat školení zam�stnanc� a bude rozši�ována nabídka poskytovaných masérských služeb. 
V pr�b�hu celé doby trvání projektu probíhají aktivity zam��ené na posílení a zkvalitn�ní 
�ízení TyfloCentra �R, o.p.s. - budou vytvo�eny nové propaga�ní materiály a nové webové 
stránky spole�nosti, vedoucí zam�stnanci absolvují vzd�lávací kurzy, budou zakoupeny  
3 po�íta�e pro vedení spole�nosti a budou vytvo�eny nové vnit�ní sm�rnice organizace. 
Projekt byl podpo�en �ástkou 1 792 799,- K�. 

Podpo�eno z Programu švýcarsko-�eské spolupráce. 
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3 Lidé ve spole�nosti 

3.1 Organiza�ní struktura spole�nosti 

3.2 Správní a dozor�í rada 

Složení správní rady TyfloCentrum �R, o.p.s. k 31.12.2011 

P�edseda: Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. 
�lenové: MUDr. Marcela Vyvijalová 
  Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. 
  Mgr. Petr Bi�ej 
  Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. 
  JUDr. Jaromír Richter 

Zm�ny ve složení správní rady v pr�b�hu roku 2011 

Dne 22. února 2011 zanikla funkce �lena správní rady p. Tomáše Hanzla, který z funkce 
odstoupil. K výmazu z rejst�íku došlo 9. dubna 2011. Dne 22. února 2011 vznikla funkce 
�lena správní rady, který jej nahradil a to p. Mgr. Petra Bi�eje. K zápisu do rejst�íku 
došlo 9. dubna 2011. 

Složení dozor�í rady TyfloCentra �R, o.p.s. k 31. 12. 2011 

P�edseda: Doc. Ing. Marie Godulová, CSc. 

SPRÁVNÍ RADA DOZOR�Í RADA 

�EDITEL

FINAN�NÍ  
MANAŽER 

ASISTENTKA, 
ADMINISTRATIVNÍ 

PRACOVNÍK, 
Ú�ETNÍ 

SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍCI, 

LEKTO�I, SERVISNÍ 
TECHNIK 

MASÉ�I, 
RECEP�NÍ, 
POMOCNÝ 
PERSONÁL 

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 

VEDOUCÍ 
MASÉRSKÉHO 

CENTRA

�IDI�I 
INDIVIDUÁLNÍ 

DOPRAVY

VEDOUCÍ 
PRACOVNÍ 
AGENTURY
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�lenové: Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. 
  Ing. Radana Fichnová 
V roce 2011 nedošlo k žádným zm�nám ve složení dozor�í rady.  

3.3 Zam�stnanci spole�nosti 

Tabulka: P�ehled zam�stnanc� v �len�ní dle pracovních pozic k 31. 12. 2011 
Za�azení Po�et zam�stnanc�

�ídící a administrativní pracovníci 6 
Pracovníci v sociálních službách 6 
Pomocný personál 1 
Masérské služby 14 
Zam�stnanci v pracovní agentu�e 4 
�idi�i 2 
Sou�et 33 

Graf: P�ehled zam�stnanc� v �len�ní dle pracovních pozic k 31. 12. 2011 

Tabulka: P�ehled zam�stnanc� v �len�ní dle zdravotního omezení k 31. 12. 2011 
Po�et zam�stnanc�

Zam�stnanci bez zdravotního omezení 9 
Zam�stnanci zdravotn� postižení (OZZ, invalidní d�chod 1. a 2. stupn�) 19 
Zam�stnanci t�žce zdravotn� postižení (invalidní d�chod 3. stupn�) 5 
Sou�et 33 
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Graf: P�ehled zam�stnanc� v �len�ní dle zdravotního omezení k 31. 12. 2011 

4 Hospoda�ení 

4.1 Hospoda�ení k 31.12.2011 

Výsledek hospoda�ení k 31.12.2011 �iní  236 tis. K�. Statutární orgán navrhuje správní rad�
p�evést dosažený zisk do rezervního fondu.   

Finan�ní výkazy spole�nosti a popis stavu a pohybu majetku a závazk�, vývoje  
a kone�ného stavu jm�ní a rezervního fondu, náklad� a výnos� jsou uvedeny a popsány 
v P�íloze k ú�etní záv�rce k 31.12.2011, která je spolu s Výkazem zisku a ztrát a Rozvahou 
nedílnou sou�ástí této Výro�ní zprávy. 

4.2 Zdroje financování  

V roce 2011 spole�nost obdržela dotace ve výši 2 269 tis. K� a dary ve výši 1 317 tis. 
K�.  

V roce 2011 spole�nost obdržela následující investi�ní a neinvesti�ní dotace:  

Poskytovatel dotace Ú�el dotace Výše 

dotace  

Ve 

výnose

ch 2011 

(691) 

P�eú�tová

no na 

vlastní 

jm�ní 

(901) 

Statutární m�sto Karviná I  Sociální rehabilitace pro osoby se 

zrakovým a sluchovým postižením 

68 68 

Statutární m�sto Karviná II Sociální rehabilitace pro osoby v krizi 48 48 

Statutární m�sto Karviná III Sociáln� aktiviza�ní služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

20 20 

Statutární m�sto Karviná IV Zvýšení kvality služeb sociální 60  60
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rehabilitace pro zrakov� a sluchov�

postižené 

Statutární m�sto Karviná V Sociáln� aktiviza�ní služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

8 8 

M�sto Orlová Sociální rehabilitace pro zdravotn�

postižené 

5 5 

Ministerstvo práce a sociálních 

v�cí

Sociáln� aktiviza�ní služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením

149 149 

Ministerstvo práce a sociálních 

v�cí 

Odborné sociální poradenství* 38 0 

Ú�ad práce Karviná P�ísp�vek na zam�stnávání osob se 

zdravotním postižením 

1 579 1 579 

Moravskoslezský kraj Podpora rozvoje sociálního podniku – 

Masérského centra v Karviné 

52 52 

Moravskoslezský kraj Zvýšení kvality služeb sociální 

rehabilitace pro zrakov� a sluchov�

postižené

280 76 204

S o u � e t  2 307 2 005 264

*Dotace vrácena, služba sociální poradenství byla zrušena 

V roce 2011 spole�nost p�ijala následující dary: 

Dárce Výše daru - provozní  Výše daru - 

investi�ní 

Dalkia �eská republika, a.s. 5

Lékárna Fortuna, Haví�ov 5

Nada�ní fond �eského rozhlasu 30

Pastva Richard, �eský T�šín 10

Bekaert Bohumín s.r.o. 15

Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. 

3

Nadace OKD 84

Nada�ní fond J&T 20

Nadace Partnerství 1065

Nada�ní fond J&T (smlouva podepsána 

2010) 

50

Nadace OKD (smlouva podepsána 2010) 30

Sou�et 1 217 100

Dary celkem: 1 317 
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D�KUJEME ZA FINAN�NÍ PODPORU 

           

                  

  Bekaert Bohumín s.r.o.      Lékárna FORTUNA s.r.o 
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1. OBECNÉ ÚDAJE 

1.1. Založení a charakteristika obecn� prosp�šné spole�nosti 

TyfloCentrum �R, o.p.s. (dále jen „Spole�nost“) byla založena zakladatelskou 
listinou jako obecn� prosp�šná spole�nost a vznikla zapsáním do rejst�íku 
obecn� prosp�šných spole�ností Krajského soudu v Ostrav�, oddíl O, vložka 
138 dne 14.3.2002. 

Spole�nosti bylo p�id�leno identifika�ní �íslo 259 02 148. 

Spole�nost poskytuje tyto obecn� prosp�šné služby: 

– Poskytování sociálních služeb (Registrace u Krajského ú�adu 
Moravskoslezského kraje) 

– Silni�ní motorová doprava – vnitrostátní p�íležitostní osobní (koncese ze 
dne 8.12.2010) 

– Zprost�edkování zam�stnání (Povolení MPSV ke zprost�edkování ze dne 
15.9.2009) 

– Masérské, rekondi�ní a regenera�ní služby (živnostenský list ze dne 
22.11.2006) 

– Výroba, obchod a služby neuvedené v p�ílohách 1 až 3 (živnostenský list 
ze dne 23.1.2006) 

– Organizování rekondi�ních pobyt�

Dopl�ková �innost poskytovaná spole�ností: 

– Spole�nost neposkytuje dopl�kovou �innost. 

1.2. Statutární orgán  

Statutárním orgánem spole�nosti je od 1.1.2011 �editel spole�nosti  - Ing. Bc. 
David Jelínek 

1.3. Založení a vklady do vlastního jm�ní  

Zakladatelem spole�nosti je Ing.Bc. David Jelínek.  

Vklad zakladatele:  vklad hotovosti – 10 tis. K�

    nepen�žitý vklad - majetek v hodnot� 300 tis. K�
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1.4. Významné události, které se staly ve sledovaném období 

V roce 2011 došlo k následujícím zm�nám ve složení správní rady: 

Dne 22. února 2011 zanikla funkce �lena správní rady p. Tomáše Hanzla, který 
z funkce odstoupil. K výmazu z rejst�íku došlo 9. dubna 2011. Dne 22. února 
2011 vznikla funkce �lena správní rady, který jej nahradil a to p. Mgr. Petra 
Bi�eje. K zápisu do rejst�íku došlo 9. dubna 2011. 

V roce 2011 došlo ke zm�n� statutárního orgánu: 

V souladu s novelou zákona o obecn� prosp�šných spole�nostech �. 231/2010 
Sb. s ú�inností od 1.1.2011 nahradil správní radu v roli statutárního orgánu 
�editel spole�nosti. Statutárním orgánem spole�nosti se tak stal od 1.1.2011 
�editel spole�nosti – Ing. David Jelínek. K zápisu do rejst�íku došlo 20. kv�tna 
2011. 

V roce 2011 došlo ke zm�n� sídla spole�nosti: 

P�vodní sídlo: U Svobodáren 1300/8, 735 06 Karviná – Nové M�sto 
Nové sídlo: Žižkova 2364/56, 733 01 Karviná – Mizerov 

K zápisu do rejst�íku došlo 20. kv�tna 2011. 

V roce 2011 došlo ke zm�n� popisu poskytovaných obecn� prosp�šných 
služeb spole�ností: 
P�vodní zn�ní definice poskytované služby:  

Obecn� prosp�šné služby: 
• centrum pom�cek, informatiky a sociálních služeb pro nevidomé a ostatní 

postižené; 
• poradenství a konzultace p�i výb�ru kompenza�ních pom�cek 

na zpracování informací (PC) a jejich p�edvedení, v�etn� písemného 
potvrzení o vhodnosti zvolené pom�cky p�i žádosti o finan�ní p�ísp�vek 
na pom�cky a to nejen pro zrakov� postižené, ale i pro ostatní zdravotn�
postižené klienty se specifickými pot�ebami v Karviné, pop�. jiném kraji; 

• p�ípravné, základní a nástavbové kurzy obsluhy t�chto pom�cek, v�etn�
práce s Internetem; 



P�íloha k ú�etní záv�rce za rok 2011 dle vyhlášky �. 504/2002 Sb. 
TyfloCentrum �R, o.p.s. 

   6

• služby digitalizace a úpravy text�, slepecký a zv�tšený tisk, vyhledávání 
na Internetu; 

• technické poradenství v oblasti informa�ních a komunika�ních 
technologií se speciální úpravou pro zdravotn� postižené osoby 
se specifickými pot�ebami;  

• dispe�ink asistentských služeb: pr�vodcovské, p�ed�itatelské a ostatní 
asistentské služby (pomoc p�i nákupech samostatn� žijícím nevidomým, 
p�i jednáních na ú�adech atd.) jednorázové i opakované; 

• terénní služby sociální pé�e pro zrakov� postižené seniory a imobilní 
ob�any (poradenství, p�ed�itatelská služba, dopl�kové formy rehabilitace 
p�ímo v domácím prost�edí); 

• zprost�edkování bezplatného sociálního a pracovn� právního poradenství 
zrakov� postiženým ob�an�m, zejména v Karviné a jejím okolí; 

• socioterapeutické služby pro t�žce postižené ob�any s dopl�kovými 
formami sociální rehabilitace, program pro nezam�stnané z této sociáln�
zdravotní skupiny. 

Dopl�ková �innost poskytovaná spole�ností: 
• Výroba, obchod a služby neuvedené v p�ílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona (živnostenský list ze dne 23.1.2006) 
• Masérské, rekondi�ní a regenera�ní služby (živnostenský list ze dne 

22.11.2006) 
• Zprost�edkování zam�stnání (Povolení MPSV ke zprost�edkování ze dne 

15.9.2009) 
• Silni�ní motorová doprava – vnitrostátní p�íležitostná osobní (koncese ze 

dne 8.12.2010) 

Nové zn�ní definice poskytovaných služeb: 

Obecn� prosp�šné služby: 
• Poskytování sociálních služeb (Registrace u Krajského ú�adu 

Moravskoslezského kraje) 
• Silni�ní motorová doprava – vnitrostátní p�íležitostní osobní (koncese ze 

dne 8.12.2010) 
• Zprost�edkování zam�stnání (Povolení MPSV ke zprost�edkování ze dne 

15.9.2009) 
• Masérské, rekondi�ní a regenera�ní služby (živnostenský list ze dne 

22.11.2006) 
• Výroba, obchod a služby neuvedené v p�ílohách 1 až 3 (živnostenský list 

ze dne 23.1.2006) 
• Organizování rekondi�ních pobyt�

Dopl�kové služby spole�nost již neposkytuje. 

K zápisu do rejst�íku došlo 20. kv�tna 2011. 
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2. Ú�ETNÍ METODY A OBECNÉ Ú�ETNÍ ZÁSADY 

Ú�etnictví spole�nosti je vedeno a ú�etní záv�rka byla sestavena v souladu se zákonem 
�. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, vyhláškou �. 504/2002 Sb., kterou se provád�jí n�která 
ustanovení zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pro 
ú�etní jednotky, u kterých hlavním p�edm�tem �innosti není podnikání. 

Ú�etnictví respektuje obecné ú�etní zásady, p�edevším zásadu o oce�ování majetku 
historickými cenami a vybraných složek aktiv a závazk� reálnou hodnotou p�ípadn�
ekvivalen�ní hodnotou k rozvahovému dni, zásadu ú�tování ve v�cné a �asové 
souvislosti, zásadu opatrnosti a p�edpoklad o schopnosti ú�etní jednotky pokra�ovat 
ve svých aktivitách. 

Ú�etní záv�rka je sestavována za období 1.1.2011 – 31.12.2011 

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Ocen�ní 

Dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek s dobou použitelnosti delší než 
jeden rok a v ocen�ní nad 60 tis K� v jednotlivém p�ípad�.  

Dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok 
a v ocen�ní nižším než 60 tis. K� se zaú�tuje na ú�et 518200 – Ostatní služby 
a k tomuto majetku bude vedena podrozvahová evidence. 

Dlouhodobým hmotným majetkem je majetek s dobou použitelnosti delší než 
jeden rok a v ocen�ní nad 40 tis. K�.  

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) s dobou použitelnosti delší než 
jeden rok a v ocen�ní 10 000,00 – 40 000,00 K� se zaú�tuje na ú�et 501300 – 
Spot�eba materiálu a k tomuto majetku je vedena podrozvahová evidence. 

Spot�ební majetek (SM) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocen�ní 
nižším než 10 tis. K� se zaú�tuje na ú�et 501200 – Spot�eba materiálu a 
k tomuto majetku je vedena podrozvahová evidence. 

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je ocen�n po�izovacími 
cenami. 
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Ú�etní odpisy 

Dlouhodobý majetek je odpisován lineárn� od následujícího m�síce po za�azení 
do užívání. Doba odpisování je stanovena na období odpovídající zákonu �. 
586/1992 Sb. o daních z p�íjm� s tím, že ú�etní odpisy jsou rozpo�ítány na 
jednotlivé m�síce.   

Zp�sob tvorby opravných položek 

V roce 2011 nebyly na základ� inventarizace vytvo�eny opravné položky 
k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, protože vyhláška �. 
504/2002 Sb. neumož�uje tvorbu ú�etních opravných položek a zákonné 
opravné položky nebylo možné tvo�it. 

2.2. Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oce�ovány po�izovacími cenami. Po�izovací cena 
zahrnuje cenu po�ízení a vedlejší po�izovací náklady.  

Zásoby vytvo�ené vlastní �inností se oce�ují vlastními náklady, které zahrnují 
p�ímé náklady a �ást nep�ímých náklad� p�ímo souvisejících s vytvo�ením 
zásoby. 

Výdeje zásob ze skladu jsou ú�továny metodou FIFO. O zásobách je ú�továno 
zp�sobem B. 

Zp�sob tvorby opravných položek 

V roce 2011 nebyly vytvo�eny opravné položky k zásobám. Na sklad� nebyly 
evidovány zásoby neprodejné nebo poškozené, u kterých došlo ke snížení 
hodnoty.  

2.3. Pohledávky 

Ocen�ní 

Pohledávky jsou sledovány v nominální hodnot�. V p�ípad� úplatného nabytí 
pohledávky je ocen�na v cen� po�ízení. 

Zp�sob tvorby opravných položek 

V roce 2011 nebyly vytvo�eny opravné položky k pohledávkám.  
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2.4. Úv�ry 

Ocen�ní  

Úv�ry jsou sledovány v nominální hodnot�. Za krátkodobý úv�r se považuje 
i �ást dlouhodobých úv�r�, která je splatná do jednoho roku od data ú�etní 
záv�rky. 

2.5. Rezervy 

Rezervy jsou vytvá�eny na potencionální rizika známy k datu ú�etní záv�rky a 
budoucí ztráty známé k datu ú�etní záv�rky. V roce 2011 spole�nost 
nevytvo�ila žádné rezervy, vzhledem k tomu, že si není v�doma žádných rizik a 
ztrát, na které by rezervy m�la tvo�it.  

2.6. P�epo�ty údaj	 v cizích m�nách na �eskou m�nu 

Ú�etní operace v cizích m�nách provád�né b�hem roku jsou ú�továny denním 
kurzem �eské národní banky stanoveným ke dni uskute�n�ní ú�etního p�ípadu.  

Všechna pen�žní aktiva a pasiva vedená v cizích m�nách jsou k datu ú�etní 
záv�rky p�epo�teny dle platného kurzu vyhlášeného �eskou národní bankou 
k tomuto datu.  Nerealizované kurzové zisky z p�epo�tu hotovosti, bankovních 
ú�t� a krátkodobého finan�ního majetku jsou vykázány ve výkazu zisku 
a ztráty. Ostatní nerealizované kurzové rozdíly jsou vykázány v rozvaze. 

2.7.    Zp	sob stanovení reálné hodnoty majetku a závazk	

V ú�etnictví spole�nosti se nevyskytuje žádný majetek ani závazky ocen�né 
reálnou hodnotou.  

2.8. Odchylky od ú�etních metod stanovených zákonem 

Spole�nost v roce 2011 nepoužila žádné odchylky od ú�etních metod 
stanovených zákonem. 
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3. DOPL�UJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISK� A ZTRÁT 
(V TIS. K�) 

3.1. Dlouhodobý majetek 

3.1.1. Dlouhodobý hmotný majetek 

Po�izovací cena 
(údaje v tis. K�) 

Stav k 31.12.10 P�ír	stky Úbytky 
Stav k 

31.12.11 

Pozemky 0 0 0 0

Budovy, haly a stavby 0 0 0 0

Samostatné movité v�ci 1297 324 160 1462

Nedokon�ené hmotné investice 0 0 0 0

Celkem 1297 324 160 1462

Oprávky 
(údaje v tis. K�) 

Stav k 31.12.10 P�ír	stky Úbytky 
Stav k 

31.12.11 

Pozemky 0 0 0 0

Budovy, haly a stavby 0 0 0 0

Samostatné movité v�ci 605 160 282 727

Nedokon�ené hmotné investice 0 0 0 0

Celkem 605 160 282 727

Z�statková cena 
(údaje v tis. K�) 

Stav k 31.12.10 Stav k 31.12.11 

Pozemky 0 0

Budovy, haly a stavby 0 0

Samostatné movité v�ci 692 735

Nedokon�ené hmotné investice 0 0

Celkem 692 735
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Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2011 �inily 2 tis. K�. 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2011 �inily 282 tis. K�,  v roce 
2010 �inily 191 tis. K�. 

3.1.2. Finan�ní investice 

Spole�nost v roce 2011 založila spole�nost s ru�ením omezeným se základním 
kapitálem 200 000 K�, který byl složen na b�žný ú�et nov� založené 
spole�nosti. Spole�nost s ru�ením omezeným nebyla do doby ú�etní záv�rky 
zapsána do obchodního rejst�íku. 

3.2. Zásoby 

Spole�nost eviduje na zásobách drobné p�edm�ty – kompenza�ní pom�cky 
k prodeji klient�m a kosmetické výrobky a drobný materiál (pravítka) za 
ú�elem distribuce p�i ve�ejných sbírkách. K 31.12.2011 spole�nost evidovala 
zásoby zboží v hodnot� 78 tis. K� a zásoby drobného materiálu v hodnot� 9 tis. 
K�.  

3.3. Pohledávky 
    (údaje v tis. K�) 

Stav k 31.12.2010 Stav k 31.12.2011 

Dlouhodobé pohledávky 0 0

Krátkodobé pohledávky 1766 1482

- odb�ratelé 1018 860

- poskytnuté provozní zálohy 443 132

- nároky na dotace a ostatní zú�t. 

se stát. rozpo�tem 

305 490

- jiné pohledávky 0 0

Pohledávky po splatnosti, opravné položky 

Spole�nost k 31.12.2011 a 31.12.2010 neevidovala pohledávky po splatnosti.  

3.3.1. Pohledávky v	�i institucím sociálního a zdravotního pojišt�ní a  místn�
p�íslušných finan�ních orgán	. 

Spole�nost neeviduje k 31.12.2011 pohledávky v��i institucím sociálního a 
zdravotního pojišt�ní a místn� p�íslušným finan�ním orgán�m. 
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3.3.2. Pohledávky v	�i dotacím a zú�tování se státním rozpo�tem 

K 31.12.2011 spole�nost neevidovala závazky z titulu dotací a zú�tování se 
státním rozpo�tem.  

3.3.3. Krátkodobý finan�ní majetek 
    (údaje v tis. K�) 

Stav k 31.12.10 Stav k 31.12.11 

Pokladna  16 121

Ceniny 1 19

B�žné ú�ty 382 63

Finan�ní majetek celkem 399 203

3.4. �asové rozlišení aktiv 

P�íjmy p�íštích období k 31.12.2011 – na ú�tu je 0,- K� z�statek.  

Vlastní zdroje 

3.4.1. Pohyby vlastních zdroj	
 (údaje v tis. K�) 

Vlastní 

jm�ní 

PS 

Rezervní 

fond 

Výsledek 

hospoda�ení ve 

schvalovacím 

�ízení 

Neuhrazený 

zisk/ztráta 

minulých let 

Vlastní 

jm�ní KZ 

Z	statek k 

31.12. 10 

714 72 342 0 1128

P�ír�stky 284 342 236 0 862

Úbytky 205 0 342 0 547

Z	statek k 

31.12. 11 

793 414 236 0 1443

PS – po�áte�ní stav, KZ – kone�ný z�statek 

V roce 2011 došlo k nár�stu vlastního jm�ní z titulu p�ijetí dotací a dar� na 
po�ízení dlouhodobého majetku. Vlastní jm�ní celkov� výrazn� stouplo rovn�ž 
z d�vodu vytvo�ení zisku v roce 2011.  

Ztráta roku 2008 ve výši -39 tis. K� byla p�evedena do rezervního fondu, zisk 
roku 2009 v �ástce 72 tis. K� a zisk roku 2010 v �ástce 342 tis. K� byl 
v souladu se zákonem �. 248/1995 Sb. taktéž p�eveden do rezervního fondu, 
který k 31.12.2011 �iní 414 tis. K�. 
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3.5. Závazky 

3.5.1. Struktura závazk	
    (údaje v tis. K�) 

Stav k 31.12.2010 Stav k 31.12.2011 

Dlouhodobé závazky 0 0

- jiné závazky 0 0

- p�ijaté zálohy 0 0

Krátkodobé závazky 1743 1 151

- dodavatelé 436 451

- závazky ke spole�ník�m 0 0

- závazky stát a pojiš�ovny 79 121

- závazky z titulu nevyplacených mezd   170 269

- p�ijaté zálohy 1052 148

- ostatní p�ímé dan� 6 7

- da� z p�idané hodnoty 0 0

- krátkodobé bankovní úv�ry 0 105

- závazky ve vztahu k stát. rozpo�tu 0 0

- jiné závazky 0 2

- dohadné ú�ty pasivní 0 48

P�ijatá záloha ve výši 972 tis. K� byla p�ijata v roce 2009 na základ�  Smlouvy o 
poskytování sociálních služeb �. 02726/2008/K� uzav�ené s Moravskoslezským 
krajem na období  2009 – 2011. Záloha byla proú�tována v roce 2011 a z�statek 
ú�tu je 0 K�. 
Krátkodobý závazek v��i dodavatel�m vznikl v d�sledku  dodavatelské smlouvy 
se Slezskou diakonií, od které v rámci smlouvy odebírá TyfloCentrum �R, o.p.s. 
sociální služby. Závazek v��i Slezské diakonii ve výši 413 tis. K� byl uhrazen 
v únoru 2012. Zbytek krátkodobých závazk� v �ástce 38 tis. K� je – nájemné 
RPG, Telefonica O2 CZ. Krátkodobý bankovní úv�r byl v lednu 2012 splacený. 

3.5.2. Závazky k zam�stnanc	m,  

Závazky v��i zam�stnanc�m ve výši 269 tis. K� z titulu nevyplacených mezd 
za prosinec 2011, byly uhrazeny v lednu 2012. 

3.5.3. Závazky ze zdravotního pojišt�ní a v	�i Správ� sociálního zabezpe�ení  

Závazky ze zdravotního pojišt�ní ve výši 29 tis. K� a závazky v��i správn�
sociálního zabezpe�ení ve výši 92 tis. K�, byly zaú�továny z titulu 
nevyplacených mezd za prosinec 2011 a byly uhrazeny v lednu 2012. 
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3.6. Závazky z dotací a zú�tování se státním rozpo�tem 

K 31.12.2011 spole�nost neevidovala závazky z titulu dotací a zú�tování se 
státním rozpo�tem.  

3.7. �asové rozlišení pasiv 

K 31.12.2011 spole�nost eviduje výnosy p�íštích období v celkové výši 120 tis. 
K� a to z titulu �asového rozlišení pom�rné �ásti výnos� z prodeje 
permanentek.  

Výdaje p�íštích období ve výši 5 tis. K� jsou tvo�eny z titulu služeb spojených 
s nájemným nebytových prostor a spot�ebou energie a z titulu 
telekomunika�ních služeb.  

4. VÝSLEDEK HOSPODA�ENÍ V �LEN�NÍ DLE JEDNOTLIVÝCH 
DRUH� �INNOSTÍ 

Výsledek hospoda�ení za hlavní �innost:      236 tis. K�
Celkový výsledek hospoda�ení:       236 tis. K�
Spole�nost v roce 2011 nerealizovala vedlejší �innost. 

5. POSKYTNUTÉ DOTACE, P�IJATÉ DARY, VE�EJNÉ SBÍRKY 

5.1. Dotace 

V roce 2011 spole�nost obdržela následující investi�ní a neinvesti�ní dotace:  
          (údaje v tis. K�) 

Poskytovatel dotace Ú�el dotace Výše 

dotace  

Ve 

výnose

ch 

2011 

(691) 

P�eú�tová

no na 

vlastní 

jm�ní 

(901) 

Statutární m�sto Karviná I  Sociální rehabilitace pro osoby se 

zrakovým a sluchovým postižením 

68 68 

Statutární m�sto Karviná II Sociální rehabilitace pro osoby v krizi 48 48 

Statutární m�sto Karviná III Sociáln� aktiviza�ní služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

20 20 

Statutární m�sto Karviná IV Zvýšení kvality služeb sociální 

rehabilitace pro zrakov� a sluchov�

postižené 

60  60

Statutární m�sto Karviná V Sociáln� aktiviza�ní služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

8 8 
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M�sto Orlová Sociální rehabilitace pro zdravotn�

postižené 

5 5 

Ministerstvo práce a sociálních 

v�cí

Sociáln� aktiviza�ní služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením

149 149 

Ministerstvo práce a sociálních 

v�cí 

Odborné sociální poradenství* 38 0 

Ú�ad práce Karviná P�ísp�vek na zam�stnávání osob se 

zdravotním postižením 

1 579 1 579 

Moravskoslezský kraj Podpora rozvoje sociálního podniku – 

Masérského centra v Karviné 

52 52 

Moravskoslezský kraj Zvýšení kvality služeb sociální 

rehabilitace pro zrakov� a sluchov�

postižené

280 76 204

S o u � e t  2 307 2 005 264

*Dotace vrácena, služba sociální poradenství byla zrušena 

5.2. Dary poskytnuté spole�nosti 

V roce 2011 spole�nost p�ijala následující dary: 
                                                                (údaje v tis. K�) 

Dárce Výše daru - provozní  Výše daru - 

investi�ní 

Dalkia �eská republika, a.s. 5

Lékárna Fortuna, Haví�ov 5

Nada�ní fond �eského rozhlasu 30

Pastva Richard, �eský T�šín 10

Bekaert Bohumín s.r.o. 15

Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. 

3

Nadace OKD 84

Nada�ní fond J&T 20

Nadace Partnerství 1065

Nada�ní fond J&T (smlouva podepsána 

2010) 

50

Nadace OKD (smlouva podepsána 2010) 30

Sou�et 1 217 100

Dary celkem: 1 317 

5.3. Ve�ejné sbírky  

Ve�ejné sbírky nebyly realizovány. 




