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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 zalo�ena Zakládací 
listinou podle zákona �. 248/1995 Sb., o obecn� prosp��ných spole�nostech. Jako právní 
subjekt byla spole�nost zapsána dne 14. b�ezna 2002 v rejst�íku obecn� prosp��ných 
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 posti�ením, senior�m a osobám 
v krizi (osobám dlouhodob� nezam�stnaným nebo ohro�eným dlouhodobou nezam�stnaností) 
vést samostatný, plnohodnotný a d�stojný �ivot ve spole�nosti. Toto poslání je napl�ováno 
nabídkou kvalitních sociálních slu�eb a rozvojem sociálního podnikání, které vytvá�í pracovní 
místa pro osoby se zdravotním posti�ením. 

1.3 Cíl TyfloCentra �R, o.p.s. 
Cílem spole�nosti je poskytovat komplexní nabídku sociálních slu�eb pro ob�any se 
zrakovým, sluchovým a t�lesným posti�ením, senior�m a dlouhodob� nezam�stnaným nebo 
osobám ohro�eným dlouhodobou nezam�stnaností a na území okresu Karviná a v p�ilehlém 
okolí. Dal�ím cílem je vytvá�ení trvalých pracovních míst pro zdravotn� posti�ené ob�any 
nebo jejich zprost�edkování. 

1.4 Cílová skupina TyfloCentra �R, o.p.s. 
Sociální slu�by jsou poskytovány lidem se zrakovým, sluchovým a t�lesným posti�ením bez 
v�kového omezení, v�etn� d�tí od 7 let a osobám dlouhodob� nezam�stnaným nebo 
ohro�eným dlouhodobou nezam�stnaností a senior�m. Slu�by jsou poskytovány u�ivatel�m 
z Karviné, Haví�ova, Orlové, T�ince, Bohumína, �eského T��ína a p�ilehlých lokalit. 

1.5 �innost TyfloCentra �R, o.p.s. 
Spole�nost TyfloCentrum �R v roce 2010 realizovala hlavní a vedlej�í �innost. Hlavní 
�innost je nezisková a tvo�ilo ji p�edev�ím poskytování sociálních slu�eb. V rámci vedlej�í 
�innosti provozovala spole�nost tzv. sociální podnikání, jeho� cílem je vytvá�et ú�elná a 
trvalá pracovní místa pro osoby se zdravotním posti�ením a zárove� zajistit dal�í finan�ní 
p�íjmy pro provoz i rozvoj spole�nosti. Ve�kerý zisk z vedlej�í �innosti je reinvestován do 
dal�ího rozvoje sociálního podnikání a na realizaci obecn� prosp��ných projekt�. 

Hlavní �innost 
V roce 2010 byly poskytovány tyto sociální slu�by: 

• Sociální rehabilitace 
• Odborné sociální poradenství 
• Sociáln� aktiviza�ní slu�by 
• Specializovaná individuální doprava pro osoby se zdravotním posti�ením 

Vedlej�í �innost 
• Masérské, rekondi�ní a regenera�ní slu�by 
• Prodej kompenza�ních pom�cek 
• Pracovní agentura 
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2 Realizované projekty 

2.1 Sociální rehabilitace 

Slu�ba 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��ných a pro 
samostatný �ivot nezbytných schopností, potenciál� a kompetencí.  

Slu�ba pro osoby se zrakovým a sluchovým posti�ením je poskytována ambulantn� i terénn�
formou individuální práce s u�ivatelem. V rámci této slu�by jsou nabízeny p�evá�n� tyto 
aktivity: 

• nácvik dovedností pro zvládání pé�e o vlastní osobu a domácnosti (sebeobsluha), 
• kurz výuky na digitálních pom�ckách pro zrakov� posti�ené na bázi PC, 
• nácvik samostatného pohybu v�etn� orientace ve vnit�ním i venkovním prostoru, 
• doprovázení zrakov� posti�ených. 

Druhou cílovou skupinu, pro kterou jsou ur�eny slu�by sociální rehabilitace jsou osoby 
v krizi. Osoby v krizi jsou lidé, kte�í jsou dlouhodob� nezam�stnaní nebo jsou dlouhodobou 
nezam�stnaností ohro�eni. Posláním této slu�by je pomáhat lidem bez zam�stnání v tom, aby 
dokázali vlastními silami a vlastním úsilím pracovat na zlep�ení svého �ivota a své sociální 
situace, v ní� se nacházejí, a kterou cht�jí zm�nit.  
Tato slu�ba je poskytována ambulantní formou a její hlavní cíle jsou návrat klienta na 
pracovní trh, roz�í�ení a rozvoj jeho schopností, dovedností a znalostí pot�ebných pro 
uplatn�ní na trhu práce, aktivní a smysluplné vyu�ívání volného �asu, upevn�ní b��ných 
návyk� a pomoc zorientovat se v �ivotní situaci a pomoci ujasnit si cíle. V rámci této slu�by 
jsou nabízeny klientovi p�evá�n� tyto aktivity: 

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

sebe, vyhledávání volných pracovních míst). 
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2.2 Sociáln� aktiviza�ní slu�by 
Sociáln� aktiviza�ní slu�by mají za cíl za�le�ovat osoby se zdravotním 
posti�ením 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 slu�eb povzbuzujeme klienta v t�ch 
aktivitách, které i p�es sv�j handicap �i stá�í m��e 
aktivn� vykonávat a pomáháme mu tak neztratit nebo 
znovu nalézt smysl �ivota a radost ze sebe. 

2.3 Odborné sociální poradenství 
Odborné sociální poradenství pomáhá zrakov�, sluchov� i t�lesn� posti�eným ob�an�m 
k získání základních i odborných informací z oblasti sociálního práva, sociálních systém� a 
vzd�lávání.  
Na�im klient�m nabízíme p�edev�ím: 

• informace, podporu a pomoc p�i �e�ení nep�íznivé 
�ivotní situace, 

• poradenství týkající se sociálních výhod pro 
zdravotn� posti�ené (p�ísp�vky na pé�i, 
mimo�ádné výhody pro zdravotn� posti�ené, 
p�ísp�vky na zakoupení kompenza�ních pom�cek 
apod.), 

• pomoc p�i zpracování �ádosti, podání a odvolání 
ur�ených orgán�m ve�ejné správy ve v�cech 
sociálních výhod pro zdravotn� posti�ené, 

• informace o mo�nostech získávání rehabilita�ních a kompenza�ních pom�cek, 
• zprost�edkování navazujících sociálních a ve�ejných slu�eb. 

2.4 Specializovaná individuální doprava 
Specializovaná individuální doprava pro osoby se zdravotním posti�ením v okrese Karviná 
zahájila svoji �innost na konci roku 2010. Tato slu�ba je ur�ena p�edev�ím pro osoby 
s pohybovými problémy a pro osoby se zrakovým posti�ením. U�ivatelé si mohou odvoz 
osobní individuální dopravou objednat obdobn� jako taxi slu�bu s tím rozdílem, �e slu�ba je 
výrazn� levn�j�í a provozují ji speciáln� pro�koleni 
�idi�i, kte�í klient�m rovn�� asistují p�i doprav�
k automobilu a z automobilu. Tuto slu�bu vyu�ívají 
p�edev�ím osoby, pro které jé tém�� nemo�né vyu�ívat 
m�stskou hromadnou dopravu. 
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KVANTITAIVNÍ VYHODNOCENÍ 

Název slu�by Po�et 
u�ivatel�

Po�et intervencí a 
kontakt�

Sociální rehabilitace pro zdravotn� posti�ené 32 1 630
Sociální rehabilitace pro osoby v krizi  83 3 210
Odborné sociální poradenství 40 98
Sociáln� aktiviza�ní slu�by 54 ----

2.5 Masérské a regenera�ní slu�by 
TyfloCentrum �R, o.p.s. otev�elo 1. prosince 
2008 Masérské centrum pro ve�ejnost na území 
m�sta Karviné. Toto masérské centrum má 
podobou chrán�né dílny. V�ichni jeho pracovníci 
jsou osobami se zdravotním posti�ením (masé�i, 
recep�ní, pomocný personál atd.). Z pohledu 
ve�ejnosti se jedná o osv�tový projekt, díky 
kterému se ka�dý náv�t�vník regenera�ního centra 
má mo�nost seznámit se schopnostmi lidí 
s handicapem a pro zam�stnavatele je vzorem 
zam�stnávání handicapovaných osob. V centru 
také dochází k neustálému roz�i�ování slu�eb a zvy�ování jejich kvality. Toho docilujeme 
zvy�ováním a prohlubováním kvalifikace jednotlivých masér�. 
K 31. prosinci 2010 byli v masérském centru zam�stnáni �ty�i masé�i se zrakovým 
posti�ením, t�i recep�ní a jeden pomocný pracovník. Hlavním úkolem recep�ních je p�ebírat 
ve�kerou administrativu za maséry, pro které by byla tato práce práv� kv�li jejich handicapu 
velmi obtí�ná.  

2.6 Prodej kompenza�ních pom�cek 
V rámci sociálního podnikání se spole�nost TyfloCentrum �R v�nuje rovn�� prodeji 
kompenza�ních pom�cek pro ob�any se zrakovým posti�ením. Tato �innost p�iná�í 
spole�nosti p�edev�ím finan�ní zdroje a zárove� dopl�ují komplexnost sociálních slu�eb. 

2.7 Pracovní agentura 
Pracovní agentura TyfloCentrum �R vznikla za ú�elem zam�stnávání zdravotn� posti�ených 
nebo znevýhodn�ných osob u u�ivatel� (firem). Cílem této pracovní agentury je ukázat, �e 
zdravotn� posti�ený zam�stnanec, pokud se pro n�ho zvolí vhodné pracovní místo a doba 
výkonu práce, je také plnohodnotným pracovníkem, který je navíc za mo�nost pracovat velmi 
vd��ný.  
Tato pracovní agentura vznikla v zá�í 2009 v Karviné, tedy v okrese s nejvy��í 
nezam�stnanosti práv� zdravotn� posti�ených a znevýhodn�ných osob. Pro �lov�ka se 
zdravotním posti�ením nebo omezením je v tomto okrese tém�� nemo�né naleznout jakékoliv 
pracovní uplatn�ní. 
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3 Lidé ve spole�nosti 

3.1 Organiza�ní struktura spole�nosti 

3.2 Správní a dozor�í rada 

Slo�ení správní rady TyfloCentrum �R, o.p.s. k 31.12.2010 

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

Správní rada je statutárním orgánem spole�nosti. Jménem TyfloCentra �R, o.p.s. má právo 
jednat p�edseda správní rady.  

Zm�ny ve slo�ení správní rady v pr�b�hu roku 2010 
5. listopadu 2010 vznikla funkce �lena správní rady. Novým �lenem se stal JUDr. Jaromír 
Richter. 

Slo�ení dozor�í rady TyfloCentra �R, o.p.s. k 31.12.2010 

P�edseda: Doc. Ing. Marie Godulová, CSc. 
�lenové: Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. 
  Ing. Radana Fichnová 

V roce 2010 nedo�lo k �ádným zm�nám ve slo�ení dozor�í rady.  

SPRÁVNÍ RADA DOZOR�Í RADA 

�EDITEL

FINAN�NÍ  
MANA�ER 

ASISTENTKA, 
ADMINISTRATIVNÍ 

PRACOVNÍK, 
Ú�ETNÍ 

SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍCI, 

LEKTO�I, SERVISNÍ 
TECHNIK 

MASÉ�I, 
RECEP�NÍ, 
POMOCNÝ 
PERSONÁL 

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH 
SLU�EB 

VEDOUCÍ 
MASÉRSKÉHO 

CENTRA

�IDI�I 
INDIVIDUÁLNÍ 

DOPRAVY

VEDOUCÍ 
PRACOVNÍ 
AGENTURY
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3.3 Zam�stnanci spole�nosti 

Tabulka: P�ehled zam�stnanc� v �len�ní dle pracovních pozic k 31.12.2010 
Za�azení Po�et zam�stnanc�

�ídící a administrativní pracovníci 6 
Pracovníci v sociálních slu�bách 5 
Pomocný personál 2 
Masérské slu�by 8 
Zam�stnanci v pracovní agentu�e 1 
�idi� 1 
Sou�et 23 

Graf: P�ehled zam�stnanc� v �len�ní dle pracovních pozic k 31.12.2010 
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pracovní agentu�e

�idi�

Tabulka: P�ehled zam�stnanc� v �len�ní dle zdravotního omezení k 31.12.2010 
 Po�et zam�stnanc�

Zam�stnanci bez zdravotního omezení 7 
Zam�stnanci zdravotn� posti�ení (OZZ, invalidní d�chod 1. a 2. 
stupn�) 

13 

Zam�stnanci t��ce zdravotn� posti�ení (invalidní d�chod 3. 
stupn�) 

3 

Sou�et 23 

Graf: P�ehled zam�stnanc� v �len�ní dle zdravotního omezení k 31.12.2010 
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stupn�)
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D�KUJEME ZA FINAN�NÍ PODPORU 

           
                  

Lékárna Aqua             Lydie JA�KOVÁ, Karviná       MIRPAL, s.r.o. 
  

Petr Noga � �eznictví    Lékárna FORTUNA s.r.o        Drogerie Al&Pa 



Dluhové cenné papíry dr�ené do splatnosti

Podíly v osobách pod podstatným vlivem

Ozna!ení AKTIVA

a b

A. Dlouhodobý majetek celkem

A.  I. 1.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Ocenitelná práva

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokon!ený dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Pozemky

2.

3.

6.

7.

2.

3.

4.

5.

9.

Stavby

Samostatné movité v"ci a soubory movitých v"cí

P"stitelské celky trvalých porost#

Základní stádo a ta�ná zví$ata

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Nedokon!ený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Podíly v ovládaných a $ízených osobách

Dlouhodobý finan!ní majetek celkem

Název a sídlo ú!etní jednotky

ROZVAHA

I%

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Stav k poslednímu dni 
ú!etního období

ke dni

(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)

(sou!et A.III.1. a� A.III.7.)

(sou!et A.II.1. a� A.II.10.)

Ostatní dlouhodobé p#j!ky

Ostatní dlouhodobý finan!ní majetek

3.

4.

5.

6.

7. Po$izovaný dlouhodobý finan!ní majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Um"lecká díla, p$edm"ty a sbírky

P#j!ky organiza!ním slo�kám

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

A.  I.

A. II. 1.

A. II.

10.

A. III. 1.

A.III.

(sou!et A.I.1. a� A.I.7.)

Stav k prvnímu dni ú!etního 
období

1 2

v plném rozsahu

pro nevýd!le"né organizace

31.12.2010

2 5 9 0 2 1 4 8

(v celych tisících Kc)´ ˇ

TyfloCentrum  CR, o.p.s. ˇ

U Svobodaren 1300´

Karvina - Nove Mesto´ ´ ˇ

735 06

494

10

0

0

0

10

0

0

0

871

0

0

0

871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

695

10

0

0

0

10

0

0

0

1 297

0

0

0

1 297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.cz�



Oprávky k dlouhod. majetku celkem

Oprávky k nehmotným výsledk#m výzkumu a vývoje

Oprávky k softwaru

Oprávky k ocenitelným práv#m

Oprávky kdrobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodogému nehmotnému majteku

Oprávky k stavbám

Oprávky k samostatným movitým v"cem a soubor#m

Opávky k p"slitelským celk#m trvalých porost#

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

2.

3.

4.

5.

2.

3.

4.

5.

2.

3.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky k základnímu stádu a ta�ným zvi$at#m

Krátkodobý majetek celkem

Zásoby celkem

Nedokon!ená výroba

Polotovary vlastní výroby

Výrobky

Zví$ata

Zbo�í na sklad" a v prodejnách

Zbo�í na cest"

Poskytnuté zálohy na zásoby

Pohledávky celkem

Poskytnuté provozní zálohy

Ostatní pohledávky

8.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

A.IV.

6.

4.

5.

6.

7.

Pohledávky za zam"stnanci

Da  z p$íjm#

Ostatní p$ímé dan"

Da  z p$idané hodnoty

9.

(!.I. + !.II. + !.III. + !.IV.)

(sou!et !.II.1 a� !.II.19)

(sou!et !.I.1. a� !.I.9.)

(sou!. A.IV.1. a� A.IV.11.)

10.

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe!ení a ve$ejného

I%"

Odb"ratelé

8.

Sm"nky k inkasu

9.

6.

#ateriál na sklad"

7.

#ateriál na cest"

A.IV.1.

7.

8.

9.

10.

11.

movitých v"cí

!.   I.

!.   I.1.

!.  II.

!.  II.1.

!.

zdravotního poji$t"ní

Ozna!ení AKTIVA

a b

Stav k poslednímu dni 
ú!etního období

Stav k prvnímu dni ú!etního 
období

1 2

25902148

-387

0

-1

0

0

0

0

-386

0

0

0

0

2 067

50

19

0

0

0

0

0

31

0

0

1 409

998

0

0

411

0

0

0

0

0

0

-612

0

-7

0

0

0

0

-605

0

0

0

0

2 325

65

9

0

0

0

0

0

56

0

0

1 766

1 018

0

0

443

0

0

0

0

0

0
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Ostatní dan" a poplatky

Nároky na dotace a ostatní zú!tování se státním rozpo!tem

Nároky na dotace a ostatní zú!ování s rozpo!tem orgán#

Pohledávky za ú!astníky sdru�ení

Pohledávky z pevných termínovaných operací

Pohledávky z vydaných dluhopis#

%iné pohledávky

Dohadné ú!ty aktivní

Opravná polo�ka k pohledávkám

Pokladna

12.

13.

14.

15.

2.

3.

4.

5.

2.

3.

&eniny

Krátkodobý finan!ní majetek celkem

'!ty v bankách

#ajetkové cenné papíry k obchodování

Po$izovaný krátkodobý finan!ní majetek

Peníze na cest"

%iná aktiva celkem

Náklady p$í$tích období

P$íjmy p$í$tích období

Kursové rozdíly aktivní

AKTIVA &*-K*#

16.

(sou!et !.IV.1. a� !.IV.3.)

(sou!et !.IV.1. a� !.IV.8.)

I%"

8.

6.

Dluhové cenné papíry k obchodování

7.

Ostatní cenné papíry

17.

18.

19.

!. III.

!. III.1.

!.IV.

!.IV.1.

11.

územních samosprávních celk#

A. + !.)

Ozna!ení AKTIVA

a b

Stav k poslednímu dni 
ú!etního období

Stav k prvnímu dni ú!etního 
období

1 2

25902148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

268

48

3

217

0

0

0

0

0

340

0

340

0

2 561

0

305

0

0

0

0

0

0

0

399

16

1

382

0

0

0

0

0

95

15

80

0

3 020
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PASIVA

Vlastní zdroje celkem

%m"ní celkem

A.

Výsledek hospoda$ení celkem

'!et výsledku hospoda$ení

Výsledek hospoda$ení ve schvalovacím $ízení

Nerozd"lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

/ezervy celkem

/ezervy

A.   I.

A.  II.

A.  II. 1.

!.

!.   I.

2.

3.

Dlouhodobé závazky celkem

Vydané dluhopisy

Závazky z pronájmu

P$ijaté dlouhodobé zálohy

Dlouhodobé sm"nky k úhrad"

Dohadné ú!ty pasivní

Ostatní dlouhodobé závazky

Krátkodobé závazky celkem

Dodavatelé

Sm"nky k úhrad"

Ostatní závazky

2.

3.

12.

13.

14.

5. Zam"stnanci

Ostatní závazky v#!i zam"stnanc#m

Závazky k institucím sociálního zabezpe!ení a ve$ejného zdrav. poji$t"ní

Da  z p$íjm#

Ostatní p$ímé dan"

Vlastní jm"ní

:ondy

A.   I. 1.

2.

Da  z p$idané hodnoty

6.

(A. I. + A. II.)

(A. II. 1. + A. II. 2. + A. II. 3.)

(!. I.1.)

(sou!et !. II. 1. a� !. II. 7.)

(sou!et !.III.1. a� !.III.23.)

(A. I. 1. + A. I. 2. + A. I. 3.)

4.

P$ijaté zálohy

3. Oce ovací rozdíly z p$ecen"ní majetku a závazk#

I%"

Ostatní dan" a poplatky

7.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpo!tu

8.

Závazky ze vztahu k rozpo!tu orgán# územních samosprávných celk#

9.

&izí zdroje celkem

10.

Dlouhodobé bankovní úv"ry

!.   I. 1.

!.  II.

!.  II. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

!. III.

!. III. 1.

11.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papír# a podíl#

(!. I. + !. II. + !. III. + !. IV.)

b

Ozna!ení

a

Stav k poslednímu dni 
ú!etního období

Stav k prvnímu dni ú!etního 
období

3 4

25902148

581

509

509

0

0

72

0

72

0

1 980

0

0

972

0

0

0

972

0

0

0

821

458

0

0

0

177

0

78

0

3

14

1

83

0

0

1 128

786

714

72

0

342

0

342

0

1 892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 743

436

0

1 052

0

170

0

79

0

6

0

0

0

0

0
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735 06
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67

76

0

0

1 541

0

21

1

1 519

2 123

1 598
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0
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0

4

2

0

2
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0

3

0

0

0
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0
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0

3
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1 186

911
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0

8

0
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2

0
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6

0

1

0

0

0
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0

5
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0
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0
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778

0
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0
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0
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0

0

0
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1. OBECNÉ ÚDAJE 

1.1. Zalo�ení a charakteristika obecn� prosp��né spole�nosti 

TyfloCentrum �R, o.p.s. (dále jen �Spole�nost�) byla zalo�ena zakladatelskou 
listinou jako obecn� prosp��ná spole�nost a vznikla zapsáním do obchodního 
rejst�íku Krajského soudu v Ostrav�, oddíl O, vlo�ka 138 dne 14.3.2002. 

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

Spole�nost poskytuje tyto obecn� prosp��né slu�by: 

� centrum pom�cek, informatiky a sociálních slu�eb pro nevidomé a ostatní 
posti�ené; 

� 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 �ádosti o finan�ní p�ísp�vek 
na pom�cky a to nejen pro zrakov� posti�ené, ale i pro ostatní zdravotn�
posti�ené 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; 

� slu�by digitalizace a úpravy text�, slepecký a zv�t�ený tisk, vyhledávání 
na Internetu; 

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

� dispe�ink asistentských slu�eb: pr�vodcovské, p�ed�itatelské a ostatní 
asistentské slu�by (pomoc p�i nákupech samostatn� �ijícím nevidomým, 
p�i jednáních na ú�adech atd.) jednorázové i opakované; 

� terénní slu�by sociální pé�e pro zrakov� posti�ené seniory a imobilní 
ob�any (poradenství, p�ed�itatelská slu�ba, dopl�kové formy rehabilitace 
p�ímo v domácím prost�edí); 

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

� socioterapeutické slu�by pro t��ce posti�ené ob�any s dopl�kovými 
formami sociální rehabilitace, program pro nezam�stnané z této sociáln�
zdravotní skupiny. 
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Dopl�ková �innost poskytovaná spole�ností: 

� Výroba, obchod a slu�by neuvedené v p�ílohách 1 a� 3 �ivnostenského 
zákona (�ivnostenský list ze dne 23.1.2006) 

� Masérské, rekondi�ní a regenera�ní slu�by (�ivnostenský 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�íle�itostná osobní (koncese ze 
dne 8.12.2010) 

1.2. Statutární orgán  

Statutárním orgánem spole�nosti je správní rada.  

P�edseda správní rady: Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. 

�lenové správní rady: MUDr. Marcela Vyvijalová 

    Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. 

    Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. 

    Tomá� Hanzel 

    JUDr. Jaromír Richter 

Jménem spole�nosti má právo jednat p�edseda správní rady 

1.3. Zalo�ení a vklady do vlastního jm�ní  

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

Vklad zakladatele:  vklad hotovosti � 10 tis. K�

    nepen��itý vklad - majetek v hodnot� 300 tis. K�

1.4. Významné události, které se staly ve sledovaném období 

V roce 2010 do�lo k následujícím zm�nám ve slo�ení správní rady: 

Dne 5. listopadu 2010 vznikla funkce �lena správní rady. Novým �lenem se stal  
JUDr. Jaromír Richter. K zápisu do rejst�íku do�lo 14. ledna 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, vyhlá�kou �. 504/2002 Sb., kterou se provád�jí n�která 
ustanovení zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, pro 
ú�etní jednotky, u kterých hlavním p�edm�tem �innosti není podnikání. 

Ú�etnictví respektuje obecné ú�etní zásady, p�edev�ím zásadu o oce�ování majetku 
historickými cenami a vybraných slo�ek 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 1.1.2010 � 31.12.2010 

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Ocen�ní

Dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek s dobou pou�itelnosti del�í ne� 
jeden rok a v ocen�ní nad 60 tis K� v jednotlivém p�ípad�.  

Dlouhodobý nehmotný majetek s dobou pou�itelnosti del�í ne� jeden rok 
a v ocen�ní ni��ím ne� 60 tis. K� se zaú�tuje na ú�et 518 � Ostatní slu�by 
a k tomuto majetku bude vedena podrozvahová evidence. 

Dlouhodobým hmotným majetkem je majetek s dobou pou�itelnosti del�í ne� 
jeden rok a v ocen�ní nad 40 tis. K�.  

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) s dobou pou�itelnosti del�í ne� 
jeden rok a v ocen�ní 10 000,00 � 39 999,00 K� se zaú�tuje na ú�et 501400 � 
Spot�eba materiálu a k tomuto majetku je vedena podrozvahová evidence. 

Spot�ební majetek (SM) s dobou pou�itelnosti del�í ne� jeden rok a v ocen�ní 
ni��ím ne� 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 m�síce za�azení do u�ívání. 
Doba odpisování v letech je stanovena dle zákona �. 586/1992 Sb, o daních 
z p�íjm� ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� (da�ové odpisy = ú�etní odpisy). 

Zp�sob tvorby opravných polo�ek

V roce 2010 nebyly na základ� inventarizace vytvo�eny opravné polo�ky 
k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, proto�e vyhlá�ka �. 
504/2002 Sb. neumo��uje tvorbu ú�etních opravných polo�ek a zákonné 
opravné polo�ky nebylo mo�né tvo�it. 

2.2. Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oce�ovány po�izovacími cenami. Po�izovací cena 
zahrnuje cenu po�ízení a vedlej�í 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 polo�ek

V roce 2010 nebyly vytvo�eny opravné polo�ky k zásobám. Na sklad� nebyly 
evidovány zásoby neprodejné nebo po�kozené, u kterých by do�lo k do�asnému 
sní�ení 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 polo�ek

V roce 2010 nebyly vytvo�eny opravné polo�ky k pohledávkám.  
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2.4. Úv�ry 

Ocen�ní 

Úv�ry jsou sledovány v nominální hodnot�. Za krátkodobý úv�r se pova�uje 
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 rizika a budoucí ztráty známé k datu ú�etní záv�rky. 
V roce 2010 spole�nost nevytvo�ila �ádné rezervy, a� u� zákonné �i ostatní.   

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.  

V�echna pen��ní aktiva a pasiva vedená v cizích m�nách jsou k datu ú�etní 
záv�rky p�epo�teny dle platného kurzu vyhlá�eného �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 �ádný majetek ani závazky ocen�né 
reálnou hodnotou.  

2.8. Odchylky od ú�etních metod stanovených zákonem 

Spole�nost v roce 2010 nepou�ila �ádné 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 31.12.09 P�ír	stky Úbytky 
Stav k 

31.12.10 

Pozemky 0 0 0 0

Budovy, haly a stavby 0 0 0 0

Samostatné movité v�ci 871 426 0 1297

Nedokon�ené hmotné investice 0 0 0 0

Celkem 871 426 0 1297

Oprávky

(údaje v tis. K�) 

Stav k 31.12.09 P�ír	stky Úbytky 
Stav k 

31.12.10 

Pozemky 0 0 0 0

Budovy, haly a stavby 0 0 0 0

Samostatné movité v�ci 386 219 0 605

Nedokon�ené hmotné investice 0 0 0 0

Celkem 386 219 0 605

Z�statková cena

(údaje v tis. K�) 

Stav k 31.12.09 Stav k 31.12.10 

Pozemky 0 0

Budovy, haly a stavby 0 0

Samostatné movité v�ci 485 692

Nedokon�ené hmotné investice 0 0

Celkem 485 692
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Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2010 �inily 6 tis. K�. 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2010 �inily 219 tis. K�,  v roce 
2009 �inily 191 tis. K�. 

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 31.12.2010 spole�nost evidovala 
zásoby zbo�í v hodnot� 56 tis. K� a zásoby drobného materiálu v hodnot� 9 tis. 
K�.  

3.3. Pohledávky 
    (údaje v tis. K�) 

Stav k 31.12.2009 Stav k 31.12.2010 

Dlouhodobé pohledávky 0 0

Krátkodobé pohledávky 1326 1766

- odb�ratelé 998 1018

- poskytnuté provozní zálohy 411 443

- nároky na dotace a ostatní zú�t. 

se stát. rozpo�tem 

-83 305

- jiné pohledávky 0 0

Pohledávky po splatnosti, opravné polo�ky

Spole�nost k 31.12.2010 a 31.12.2009 neevidovala pohledávky po splatnosti.  

3.3.1. Pohledávky v	�i institucím sociálního a zdravotního poji�t�ní a  místn�
p�íslu�ných finan�ních orgán	. 

Spole�nost neeviduje k 31.12.2010 pohledávky v��i institucím sociálního a 
zdravotního poji�t�ní a místn� p�íslu�ným finan�ním orgán�m. 

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

Stav k 31.12.09 Stav k 31.12.10 

Pokladna  48 16

Ceniny 3 1

B��né ú�ty 217 382

Finan�ní majetek celkem 268 399
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3.5. �asové rozli�ení aktiv 

P�íjmy p�í�tích období k 31.12.2010 �iní 80 tis. K�. Jedná se o dar od 
Nadace OKD ve vý�i 30 tis. K� a dar od Nadace J&T ve vý�i 50 tis. K�. 

3.6.  Vlastní zdroje 

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

Vlastní 

jm�ní 

Fondy Výsledek 

hospoda�ení

Výsledek 

hospoda�ení ve 

schvalovacím 

�ízení 

Neuhrazený 

zisk/ztráta 

minulých 

let 

Vlastní 

zdroje 

celkem 

Z	statek k 

31.12. 09 

509 0 72 0 581

P�ír�stky 427 72 342 0 841

Úbytky 222 0 72 0 294

Z	statek k 

31.12. 10 

714 72 342 0 1 128

V roce 2010 do�lo k nár�stu vlastního jm�ní z titulu po�ízení investi�ního 
majetku (osobního vozidla) z dotací a dar�. Vlastní zdroje celkov� výrazn�
stouply rovn�� z d�vodu zisku v roce 2010.  

Výsledek hospoda�ení roku 2008 ve vý�i -39 tis. K� byl hrazen z rezervního 
fondu, zisk roku 2009 v �ástce 72 tis. K� byl v souladu se zákonem �. 248/1995 
Sb. p�eveden do rezervního fondu, který k 31.12.2010 �iní 72 tis. K�. 

3.7. Závazky 

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

Stav k 31.12.2009 Stav k 31.12.2010 

Dlouhodobé závazky 972 0

- jiné závazky 0 0

- p�ijaté zálohy 972 0

Krátkodobé závazky 821 1 743

- dodavatelé 458 436

- závazky ke spole�ník�m 0 0

- závazky stát a poji��ovny 78 79

- závazky z titulu nevyplacených 

 mezd   

177 170

- p�ijaté zálohy 0 1 052

- ostatní p�ímé dan� 3 6
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- da� z p�idané hodnoty 14 0

- ostatní dan� a poplatky 1 0

- závazky ve vztahu k stát. rozpo�tu 83 0

- dohadné ú�ty pasivní 7 0

P�ijatá dlouhodobá záloha ve vý�i 972 tis. K� byla p�ijata v roce 2009 na základ�  
Smlouvy o poskytování sociálních slu�eb �. 02726/2008/K� uzav�ené 
s Moravskoslezským krajem na období  2009 � 2011. Záloha bude proú�tována 
v roce 2011, z tohoto d�vodu byla záloha p�eú�tována k 31.12.2010 mezi 
krátkodobé závazky na ú�et 324 � p�ijaté zálohy.  
Krátkodobý závazek v��i dodavatel�m vznikl v d�sledku  dodavatelské smlouvy 
se Slezskou diakonií, v rámci smlouvy odebírá TyfloCentrum �R, o.p.s. sociální 
slu�by. Závazek v��i Slezské diakonii ve vý�i 430 tis. K� byl uhrazen v únoru 
2011. 

3.7.2. Závazky k zam�stnanc	m,  

Závazky v��i zam�stnanc�m ve vý�i 170 tis. K� z titulu nevyplacených mezd 
za prosinec 2010, byly uhrazeny v lednu 2011. 

3.7.3. Závazky ze zdravotního poji�t�ní a v	�i Správ� sociálního zabezpe�ení  

Závazky ze zdravotního poji�t�ní ve vý�i 19 tis. K� a závazky v��i správn�
sociálního zabezpe�ení ve vý�i 60 tis. K�, byly zaú�továny z titulu 
nevyplacených mezd za prosinec 2010 a byly uhrazeny v lednu 2011. 

3.8. Nároky na dotace a zú�tování se státním rozpo�tem 

K 31.12.2010 spole�nost neevidovala závazky z titulu dotací a zú�tování se 
státním rozpo�tem. 

3.9. �asové rozli�ení pasiv 

K 31.12.2010 spole�nost eviduje výnosy p�í�tích období v celkové vý�i 83 tis. 
K� a to z titulu �asového rozli�ení pom�rné �ásti výnos� z prodeje 
permanentek.  

Výdaje p�í�tích období ve vý�i 66 tis. K� jsou tvo�eny �ástkou 61 tis. K�
z titulu slu�eb spojených s nájemným nebytových prostor a spot�ebou energie a 
dále 5 tis. K� z titulu tel. hovorného.  

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

Výsledek hospoda�ení za hlavní �innost:     271  tis. K�
Výsledek hospoda�ení za dopl�kovou �innost:      71  tis. K�
Celkový výsledek hospoda�ení:      342  tis. K�



P�íloha k ú�etní záv�rce za rok 2010 dle vyhlá�ky �. 504/2002 Sb. 
TyfloCentrum �R, o.p.s. 

   13

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

5.1. Dotace 

V roce 2010 spole�nost obdr�ela následující investi�ní a neinvesti�ní dotace:  

 (údaje v tis. K�) 

Poskytovatel dotace Ú�el dotace Vý�e 

dotace  

Ve 

výnose

ch 

2010 

(691) 

P�eú�tová

no na 

vlastní 

jm�ní 

(901) 

Statutární m�sto Karviná 

I  

Odborné sociální poradenství pro 

zrakov�, sluchov� a t�lesn� posti�ené 

ob�any  

50 50 

Statutární m�sto Karviná 

II 

Sociální rehabilitace pro u�ivatele se 

zrakovým a sluchovým posti�ením 

35 35 

Statutární m�sto Karviná 

III 

Sociáln� aktiviza�ní slu�by pro osoby 

se zdravotním posti�ením 

20 20 

Statutární m�sto Karviná 

IV 

Sociální rehabilitace pro osoby v krizi 80 80 

Fond primátora m�sta 

Karviná 

Vytvo�ení specializované dopravy pro 

lidi se zdravotním posti�ením 

40  40

Fond primátora m�sta 

Karviná

Pracovní uplatn�ní t��ce zrakov�

posti�ené masérky 

20 20 

Ministerstvo práce a 

sociálních v�cí I 

Odborné sociální poradenství 110 110 

Ministerstvo práce a 

sociálních v�cí II 

Sociáln� aktiviza�ní slu�by pro 

seniory a osoby se zdravotním 

posti�ením 

170 170 

Moravskoslezský kraj Vytvo�ení specializované dopravy pro 

lidi se zdravotním posti�ením 

200 15 185

Ú�ad práce P�ísp�vek na podporu zam�stnávání 

osob se zdravotním posti�ením 

1 261 1 261 

Sou�et  1 986 1 761 225
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5.2. Dary poskytnuté spole�nosti 

V roce 2010 spole�nost p�ijala následující dary: 

                              (údaje v tis. K�) 

Dárce Vý�e daru 

Ja�ková, Karviná-6, ul. Osvobození1764 1

Lékárna AQUA, Albrechtice 640 5

Drogerie AL&PA, Karviná-6 0,5

Lékárna Fortuna, Haví�ov 5

Petr Noga, Karviná 1

MIRPAL, Karviná 2

Ocumed s.r.o., Ostrava 16

Nadace OKD 150

Monlycke Health Care Klinipro s.r.o., Karviná 15

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 3

Nada�ní fond J&T 50

Nadace Preciosa 40

Sou�et 288,5

5.3. Ve�ejné sbírky 

V roce 2010 prob�hla ve�ejná sbírka pod názvem �Plamínek�. Sbírka byla 
povolena Krajským ú�adem Moravskoslezského kraje, Odborem vnit�ních v�cí 
pro období 9.9.2007 � 9.8.2010. Sbírka byla po�ádána za ú�elem financování 
provozních náklad�, na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
spojeného s poskytováním sociálních, volno�asových a vzd�lávacích slu�eb pro 
zdravotn� posti�ené osoby, p�edev�ím zrakov� a sluchov� posti�ené. Celkový 
výt��ek sbírky za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 �inil 27.016,- K�. 

6. ZAM�STNANCI, VEDENÍ SPOLE�NOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY 

Pr�m�rný p�epo�tený po�et zam�stnanc� v roce 2010  �inil 15,25 zam�stnanc�. 
K 31.12.2010 spole�nost zam�stnávala 13 zam�stnanc� se zdravotním  
posti�ením a 3 zam�stnance se zvlá�� t��kým zdravotním posti�ením. 

Osobní náklady za rok 2010 �inily 3 287 tis. K�, z toho mzdové náklady �inily 
2 509 tis. K� a zákonné sociální poji�t�ní 778 tis. K�. 

  








