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1. Úvod

Činnost TyfloCentra Olomouc, o. p. s. byla fakticky zahájena začátkem roku 2001
a bezprostředně navázala na činnost odborných středisek Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS), působících v regionu střední Moravy, konkrétně
střediska Tyflotechnických pomůcek a služeb a střediska integračních aktivit. Přes
značný nápor, kladený na pracovníky pověřené zahájením činnosti TyfloCentra
v souvislosti se zajištěním vlastní organizace služeb, vlastní ekonomiky, personální
agendy, později pak přijímání nových pracovníků a především zajiš»ování finančních
zdrojů na veškerou činnost, nedošlo k narušení úrovně poskytovaných služeb, takže se
významné změny klientů TyfloCentra nikterak negativně nedotkly.

Musíme zdůraznit, že k úspěšnému zahájení a dalšímu rozvíjení služeb v průběhu
roku 2001 přispěla nejen atmosféra nadšení pro věc uvnitř naší OPS, ale i podpora ze
strany orgánů Magistrátu města Olomouce, zejména odboru sociálního a zdravotního i
představitelů Rady města Olomouce, okresních úřadů a také ze strany pracovníků nově
vzniklého Krajského úřadu. Porozumění jsme našli i na olomouckém Úřadu práce a
v Nadaci prof. Vejdovského. Hlavním zdrojem finanční podpory pak byla dotace
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Ke konci roku jsme získali významnou finanční
podporu formou grantu od Nadace rozvoje občanské společnosti, která poskytuje
prostředky z programu Phare, jenž je předstupním fondem Evropské unie. Tyto
prostředky však budou čerpány až v letech 2002 a 2003.

Díky uvedené podpoře bylo možno plynule přejít na nový systém poskytování
některých sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany Olomouckého kraje a
některé okresy přilehlých krajů, v průběhu roku pak i některé služby rozšířit a nově
zavést.

Domníváme se, že nově vzniklá obecně prospěšná společnost se úspěšně zařadila
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do systému sociálních služeb poskytovaných těžce zrakově postiženým občanům a dnes
již je jeho důležitou a nezbytnou součástí. V druhé polovině roku jsme zahájili
poskytování služeb i dalším skupinám zdravotně postižených, konkrétně sluchově
postiženým a vozíčkářům. Tato činnost je v souladu se zakládací listinou OPS. V tomto
trendu budeme pokračovat i v budoucnosti.

Touto cestou děkujeme všem donátorům a sponzorům, kteří finančně podpořili
námi poskytované služby. Ceníme si i podpory ze strany ostatních organizací a institucí i
ze strany sdělovacích prostředků. Poděkování patří i všem členům Správní i Dozorčí rady
OPS, na jejichž bedrech leží rozhodování o klíčových otázkách spojených s hladkým
chodem společnosti a poskytováním sociálních služeb pro zdravotně postižené občany
středomoravského regionu.

Hedvika Rašková, předsedkyně Správní rady
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2. Historie společnosti

V roce 2000 byla zahájena reforma sociálních služeb, která v oblasti péče o
zrakově postižené vyústila v restrukturalizaci odborných služeb v rámci SONS. Bylo
nutné přihlédnout k zahájení regionalizace státní správy a samosprávy a budoucímu
regionálnímu financování. Z tohoto důvodu se SONS rozhodla založit dceřinné
regionální organizace v podobě obecně prospěšných společností (dále jen OPS). Takto
vznikla i obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Olomouc.

OPS byla založena 11. srpna 2000 zakládací listinou. Jako právní subjekt vznikla
28. srpna 2000 registrací u Krajského soudu v Ostravě. Vznikem TyfloCentra byly
sloučeny všechny sociální služby, které předcházejí nebo navazují na služby Tyfloservisu
- sociální služby typu vzdělávacích, klubových a aktivačních činností, poradenství,
depistáže atd. Jde i o poskytování specifických informací specifickým způsobem, to jest
v mediích vhodných pro nevidomé a slabozraké osoby. Do TyfloCentra přešli i
pracovníci, kteří v dřívějších službách po několik let pracovali. Nyní tvoří jádro nové
organizace. Fakticky zahájila OPS činnost 1. ledna 2001.

5

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. – Výroční zpráva za rok 2001

3. Přehled činností vykonávaných v roce 2001

Výčet služeb a aktivit TyfloCentra bude rozdělen do dvou částí v souvislosti
s vnitřním členěním OPS. Jedná se o služby Střediska integračních služeb a Střediska
informatiky a digitalizace. Ve třetí části budou následovat činnosti společně realizované
pracovníky řídícího útvaru i uvedených středisek.

3.1 Integrační služby
K základním úkolům pracovníků tohoto střediska je nejrůznějšími metodami
vyhledávat osoby, u kterých došlo k vážnému poškození zraku, poskytnout jim základní
informace o možnostech v oblasti sociálních služeb a adaptace na nové, změněné životní
podmínky. Zaměřili jsme se zejména na oblasti ve kterých byla tato činnost na nízké
úrovni, zejména na okresy Kroměříž a Prostějov.

Nově bylo zavedeno psychologické poradenství, prováděné individuální formou
psycholožkou TyfloCentra, která byla přijata na krátký úvazek.

V průběhu letních měsíců proběhlo školení všech pracovníků TyfloCentra,
zaměřené zejména na psychologické aspekty práce s klienty a systém sociálních služeb
pro zrakově postižené. Psychologickou část vedla uvedená psycholožka - Mgr. Lenka
Nejeschlebová.

Lidem osamělým a dalším zájemcům byly poskytovány průvodcovské a
předčitatelské služby, např. doprovod k lékaři, na úřady, na nákupy, předčítání domácí
administrativy apod. Tuto službu zajiš»uje pracovník civilní služby, event. dobrovolníci
z řad Mládeže Českého červeného kříže a studenti olomouckých škol.

Bylo navázáno na činnost zájmových klubů a jazykových kurzů. V průběhu
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roku byl zahájen kurz vaření a dva relaxační kurzy vedené psycholožkou TyfloCentra.

Ve spolupráci s Okresní odbočkou SONS v Olomouci byly uspořádány dva
rekondiční a jeden rekreační pobyt se zaměřením na výuku esperanta, rehabilitaci
kombinovaně postižených a regeneraci fyzických i psychických sil.

V průběhu roku došlo k rozvoji tandemové cyklistiky zájemců z řad mládeže a
příslušníků střední generace. Bylo uspořádáno několik jednodenních cyklovýletů, další
zájemci mají možnost zapůjčení tandemu k individuálním vyjížďkám.

Byly také uspořádány dva turistické výlety do Nízkého Jeseníku s cílem získat
další zájemce o pěší turistiku.

Probíhá individuální výuka plavání nevidomých klientů pod odborným vedením.

Pokračovali jsme v činnosti sportovního klubu zaměřeného na showdown. Jsou
pořádány pravidelné tréninkové dny ve spolupráci s oddílem ZP sportovců SK Sigma
MŽ. Jsou pořádány tradiční turnaje pro začátečníky i vyspělé hráče tohoto velmi
vhodného sportu.

Ve spolupráci s odbočkou SONS, zejména pro seniory jsou pořádány společné
návštěvy kulturních akcí, divadelních představení, koncertů a prohlídky historických
památek města Olomouce.

Přednášková činnost patří také k zavedeným aktivitám. Přednášky a besedy se
konají vždy jednou týdně.

Ve spolupráci s Tyfloservisem byla v červnu uspořádána soutěž ve čtení a psaní
bodového písma, psaní na kancelářském stroji a obsluze osobního počítače.

TyfloCentrum

navázalo

na

tradiční

7

spolupráci

při

odstraňování
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architektonických a dopravních bariér se zřetelem na potřeby zrakově postižených
občanů. Aktivně jsme se zapojili do práce pracovní skupiny pro realizaci projektu
"Bezbariérová Olomouc". Zástupce TyfloCentra se podílí jako konzultant na
připomínkování důležitých staveb v Olomouci i v místech v rámci Olomouckého kraje.
Bylo dosaženo uspokojivých výsledků při realizaci celé řady staveb a stav. úprav,
zejména pak došlo k dohodě s ČSAD BUS Olomouc o vybavení autobusů povelovými
soupravami a hlásiči stanic. K realizaci záměru dojde začátkem roku 2002.

Všechny výše uvedené činnosti byly realizovány dle čl. III., bod 1a, Zakládací
listiny OPS).

3.2 Služby tyflotechnické pomoci
Nevidomým a slabozrakým zájemcům byly poskytovány poradenské služby
z oblasti náročných elektronických pomůcek pro nevidomé i osoby se zbytky zraku a
slabozraké, zejména při výběru těchto pomůcek. Informace byly poskytovány také o
vhodném SW a přídavných zařízeních (skener, tiskárna, braillská tiskárna, monitor
s velkou úhlopříčkou apod).

Okresním úřadům v regionu byla vypracována doporučení žadatelů o
elektronické pomůcky podle vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb.

Byly realizovány dlouhodobé základní kurzy obsluhy pomůcek na bázi
výpočetní techniky a krátkodobé rozšiřující kurzy. Tyto kurzy probíhají individuálním
způsobem.

Kromě toho se uskutečnil v měsíci srpnu týdenní pobytový kurz v Petrovicích,
okr. Bruntál, kde byly soustředěni klienti z celého regionu za účelem rozvíjení
v individuálních kurzech získaných dovedností.

Pokračovali jsme v digitalizaci textů, zejména studijních, včetně převodů do
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Braillova písma. Tato činnost podporuje zejména zrakově postižené studenty
integrované na běžných středních a vysokých školách.

Byl proveden tisk bodové verze katalogu k výstavě "Dotyk sochy a Bible",
kterou pořádalo Muzeu umění v Olomouci.

Všechny výše uvedené činnosti byly realizovány dle čl. III., bod 1c, Zakládací
listiny OPS).

3.3 Informace a propagace
Za účelem poskytování specifických informací pro zrakově postižené občany byl i
nadále vydáván informační zpravodaj Majáček (v průběhu roku 2001 tři čísla) ve
zvětšeném typu písma, v bodovém písmu, na audio kazetách i v digitální formě.
V obdobích mezi jednotlivými vydáními jsou rozesílány elektronickou poštou aktuální
informace, zprávy a pozvánky na akce.

Byla

vytvořena

nová

internetová

stránka

TyfloCentra

zaměřená

na

informovanost široké veřejnosti i poskytování specifických informací pro zrakově
postižené, zejména z oblasti Střední Moravy. Stránka je koncipována tak, aby ji mohli
sledovat i zcela nevidomí zájemci.

Byl vydán nabídkový leták jako propagační materiál pro širokou veřejnost i
zrakově postižené.

Uskutečnily se tři Dny otevřených dveří v únoru, září a listopadu pro širokou
veřejnost a školy. Účast byla velmi dobrá.

V únoru se uskutečnilo v rámci zahájení činnosti TyfloCentra, setkání klientů
s představiteli kraje a senátorem prof. Mezihorákem. Zúčastnili se ho pracovníci
TyfloCentra, Tyfloservisu, Nadace prof. Vejdovského a president SONS, pan M. Pešák.
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Hlavním tématem byly současné problémy nevidomých a slabozrakých občanů v našem
regionu.

TyfloCentrum Olomouc se zúčastnilo výstavy v rámci Dnů zdravotně
postižených na výstavišti Flora, kde prezentovalo své služby.

Pokračuje spolupráce se speciálními školami pro zrakově postižené a provádíme
besedy s mládeží na školách o životě nevidomých a jejich integraci do společnosti. Také
se uskutečňují exkurze žáků těchto škol v prostorách našich středisek.

Úzce spolupracujeme se všemi regionálními sdělovacími prostředky při
propagaci problematiky zrakově postižených mezi širokou veřejností i činnosti
TyfloCentra.

Všechny výše uvedené činnosti byly realizovány dle čl. III., bod 1d, Zakládací
listiny OPS).
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3.4 Kvantitativní vyhodnocení poskytovaných sociálních služeb
Středisko informatiky a digitalizace:
Sledovaná položka
Počet skutečných klientů

Počet
50

Využití

320

Počet doporučení na pomůcky

30

Počet dlouhodobých kurzů (50 hodin)

20

Počet krátkodobých kurzů (10-15 hodin)

15

Počet konzultací ve středisku a u klientů v trvání 1-5 hodin

28

Počet konzultací po telefonu nebo e-mailem

60

Počet klientů digitalizace

13

Počet stran digitalizace

1700

Počet listů vytištěných v Braillově písmu

10000

Středisko integračních služeb:
Sledovaná položka
Počet skutečných klientů

Počet
350

Využití

2300

Počet účastníků klubů (socioterapeutické kluby)

65

Počet účastníků vzdělávacích kurzů

20

Počet účastníků přednášek

70

Počet účastníků ostatních akcí

200

Počet klientů, kteří využili poradenských služeb

120

Počet osob, kterým je zasílán informační zpravodaj Majáček

900

Počet klientů využívajících průvodcovské a předčitatel. služby
Počet doprovodů

50
250
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Celkem TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. za rok 2001:
Sledovaná položka
Počet skutečných klientů

Počet
380

Využití

2620
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4. Roční účetní závěrka za rok 2001

Součástí roční účetní závěrky jsou v souladu s ustanovením paragrafu 18 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. První dva
dokumenty jsou uvedeny níže ve zkrácené verzi. V plné podobě jsou pak přiloženy
k výroku auditora - viz Přílohu č. 1 této Výroční zprávy. Příloha účetní závěrky je
k dispozici členům Správní rady a Dozorčí rady v řídícím útvaru OPS.

4.1 Rozvaha
Bilanční suma TyfloCentra Olomouc, o. p. s. vzrostla z počátečních 1,6 tis. Kč
k 1. 1. 2001 na konečnou částku 1,7 mil. Kč k 31. 12. 2001. Přitom stálá aktiva dosahují
výše 695 tis. Kč a oběžná aktiva výše 1023 tis. Kč. Vlastní zdroje krytí jsou ve výši 996
tis. Kč, a převyšují tedy objem stálých aktiv. Cizí zdroje krytí majetku OPS byly
k 31. 12. 2001 ve výši 160 tis. Kč, což představuje 9,33 % bilanční sumy. Ostatní pasiva
jsou tvořena výnosy příštích období ve výši 561,5 tis. Kč.
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Následující tabulka představuje zkrácenou verzi Rozvahy:
Částka v Kč

Položka rozvahy
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

9,437.00 Kč

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

229,253.20 Kč

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

456,286.40 Kč

112 - Materiál na skladě

28,826.00 Kč

211 - Pokladna 1)

2,548.90 Kč

213 - Ceniny

172.80 Kč

221 - Bankovní účty 1)

940,839.82 Kč

314 - Poskytnuté provozní zálohy 2)

42.00 Kč

335 - Pohledávky za zaměstnanci 3)

130.00 Kč

341 - Daň z příjmů 4)

541.00 Kč

348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů
územních samosprávných celků 5)
Aktiva celkem

50,375.00 Kč
1,718,452.12 Kč

321 - Dodavatelé

9,216.90 Kč

325 - Ostatní závazky 6)

2,779.50 Kč

331 - Zaměstnanci 7)

87,640.00 Kč

333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům 8)

200.00 Kč

336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění 7)

50,979.00 Kč

342 - Ostatní přímé daně 7)

9,500.00 Kč

384 - Výnosy příštích období 9)

561,516.34 Kč

901 - Vlastní jmění

718,302.60 Kč

931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

278,750.14 Kč

932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Pasiva celkem

-432.36 Kč
1,718,452.12 Kč

Poznámky:
1) Podrobný přehled viz část 6 - Přehled o peněžních příjmech a výdajích.
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2) Přeplatek na zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním
úrazu nebo nemoci z povolání.
3) Omylem dvakrát vyplacený závazek vůči zaměstnanci.
4) Zúčtování srážkové daně z příjmů.
5) Dotace na pokrytí mzdových nákladů z úřadů práce.
6) Částky zaplacené studenty za digitalizaci textů TyfloCentrem, které jim mají být
vráceny na základě dohody s Nadací prof. Vejdovského.
7) Prosincové mzdy a z nich plynoucí sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a daň
z příjmů, které budou vyplaceny v lednu.
8) Soukromý vklad zaměstnance do pokladny TyfloCentra.
9) Dotace od Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu Phare, která byla
vyplacena v prosinci roku 2001, ale bude použita na realizaci projektu "Zvyšování kvality
specifických služeb pro nevidomé" až v roce 2002.
4.2 Výkaz zisku a ztráty
TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. dosáhla v roce 2001 výnosů v celkové výši 1,976
mil. Kč. Náklady za stejné období činily 1,697 mil. Kč. Rozdíl těchto dvou částek
představuje kladný hospodářský výsledek OPS ve výši 278,75 tis. Kč. Jde o první zisk
dosažený v historii existence OPS a svou výší mnohonásobně přesahuje ztrátu z roku
2000. V souladu s odstavcem 3, paragrafu 17 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, bude celý zisk
převeden do rezervního fondu, jehož část bude použita k úhradě ztráty vzniklé v roce
2000.
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Následuje zkrácená verze Výkazu zisku a ztráty:
Položka nákladů/výnosů
501 - Spotřeba materiálu 1)

Částka v Kč
340,925.74 Kč

502 - Spotřeba energie

7,676.70 Kč

511 - Opravy a udržování

24,940.70 Kč

512 - Cestovné

13,681.80 Kč

513 - Náklady na reprezentaci 2)

940.90 Kč

518 - Ostatní služby 3)

304,342.90 Kč

521 - Mzdové náklady

730,785.00 Kč

524 - Zákonné sociální pojištění

236,782.00 Kč

528 - Ostatní sociální náklady 4)

24,832.00 Kč

538 - Ostatní daně a poplatky 5)

333.00 Kč

542 - Ostatní pokuty a penále 6)

20.00 Kč

549 - Jiné ostatní náklady 7)

9,171.20 Kč

582 - Poskytnuté příspěvky 8)

2,779.50 Kč

Náklady celkem

1,697,211.44 Kč

602 - Tržby z prodeje služeb

101,189.00 Kč

644 - Úroky

5,287.41 Kč

649 - Jiné ostatní výnosy 9)

7,157.00 Kč

682 - Přijaté příspěvky

282,244.17 Kč

691 - Provozní dotace

1,580,084.00 Kč

Výnosy celkem

1,975,961.58 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2001

278,750.14 Kč

Poznámky:
1) Spotřebou materiálu se myslí také jednorázový účetní odpis majetku ve vstupní ceně
nižší než Kč 40.000,--.
2) Náklady na reprezentaci představují občerstvení na schůzích, radách a poradách
konaných na půdě TyfloCentra.
3) Účet 518: spoje, účetnictví, časopis Majáček, nájem, přeprava, SW, ...
4) Část odměny za civilní službu.
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5) Koncesionářské poplatky za rozhlas.
6) Penále za pozdní platbu OSSZ.
7) Účet zahrnuje: Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a bankovní poplatky.
8) Příspěvky studentům za digitalizaci textů
9) Vratky zdravotního pojištění a inventarizační přebytky.

5. Výrok auditora k roční účetní závěrce

Viz Příloha 1 této Výroční zprávy.

6. Přehled o peněžních příjmech a výdajích

K 1. 1. 2001 byl stav bankovního účtu OPS vedeného u GE Capital Bank
Kč 1.567,64, což byla jediná hotovost v držení účetní jednotky. Podrobný přehled
počátečních stavů, pohybů a konečných stavů jednotlivých účtů a pokladen nabízí
následující tabulka:
účet

Počáteční stav Příjmy celkem 2)

Výdaje celkem 2)

Konečný stav

Pokladna SIS

0.00 Kč

32,200.00 Kč

32,105.60 Kč

94.40 Kč

Pokladna SID

0.00 Kč

22,542.10 Kč

21,626.20 Kč

915.90 Kč

Pokladna
vedeni 3)

0.00 Kč

407,856.00 Kč

406,317.40 Kč

1,538.60 Kč

Ceniny 1)

0.00 Kč

18,374.00 Kč

18,201.20 Kč

172.80 Kč

1,567.64 Kč

2,476,755.78 Kč

1,740,575.64 Kč

737,747.78 Kč

0.00 Kč

203,633.04 Kč

541.00 Kč

203,092.04 Kč

1,567.64 Kč

3,161,360.92 Kč

2,219,367.04 Kč

943,561.52 Kč

Běžný účet
Revolvingový
účet
CELKEM

Poznámky:
1) Ceniny, které v případě TyfloCentra představují především poštovní známky a kupóny
pro mobilní telefony, jsou řazeny do peněz na základě právními předpisy předepsaného
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obsahu přehledu o peněžních příjmech a výdajích.
2) Obraty jednotlivých účtů zahrnují vedle peněžních převodů mezi OPS a jinými
fyzickými či právnickými osobami (např. výdaj na nákup majetku) také převody mezi
jednotlivými účty OPS (např. výběr z banky do pokladny).
3) Vysoký obrat pokladny je způsoben tím, že jsou přes ni vypláceny hotovostní části
mezd zaměstnanců.

7. Přehled výnosů v členění podle zdrojů

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. dosáhla v roce 2001 výnosů v celkové výši 1,976
mil. Kč. Jejich podrobný přehled v členění podle zdrojů je uveden v následující tabulce:
Zdroj výnosu

Výnos v Kč

Klienti 1)

101,189.00 Kč

Banka 2)

5,287.41 Kč

SONS

216,045.17 Kč

Nadace prof. Vejdovského

25,199.00 Kč

Fyzické osoby

1,000.00 Kč

Úřady práce

522,084.00 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

792,500.00 Kč

Statutární město Olomouc

305,500.00 Kč

Ostatní 3)

7,157.00 Kč

CELKEM

1,975,961.58 Kč

Poznámky:
1) Výnosy od klientů představují především z prodeje služeb - tisk ve slepeckém
bodovém písmu a kurzy obsluhy kompenzačních pomůcek.
2) Výnosy od banky tvoří výhradně kreditní úroky
3) Do výnosů z ostatních zdrojů je zahrnut zejména inventarizační rozdíl - zjištění
přebytku vybavení kanceláří při inventuře 31. 12. 2001.
Dalšími výnosy jsou dary, dotace, granty, nadační příspěvky apod.
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8. Vývoj a konečný stav fondů OPS

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. dosud nevytvořila žádné fondy.

9. Stav a pohyb majetku a závazků OPS

K 1. 1. 2001 vlastnila OPS pouze hotovost na bankovním účtu ve výši 1,6 tis. Kč.
Jak vyplývá z podrobné tabulky v části 6 - Přehled o peněžních příjmech a výdajích, ke
konci roku bylo v jejím držení 943,6 tis. Kč. Celková účetní hodnota majetku ve
vlastnictví OPS (včetně pohledávek) k 31. 12. 2001 činila 2,019 mil. Kč, z čehož
vyplývá, že došlo k jeho navýšení na více než tisícinásobek. Struktura majetku je
zachycena v následující tabulce:
Položka majetku

Hodnota v Kč

Hmotný majetek a materiál

714,365.60 Kč

Nehmotný majetek

9,437.00 Kč

Odepsaný hmotný a nehmotný majetek

300,416.80 Kč

Finanční majetek

943,561.52 Kč

Pohledávky

51,088.00 Kč

Majetek celkem

2,018,868.92 Kč

Závazky OPS činily k 31. 12. 2001 celkem Kč 160.315,40, z čehož Kč 148.119,-- se
vztahuje k prosincovým mzdám a odvodům z nich. Všechny závazky vznikly
běžným hospodařením OPS a budou v prvních měsících roku 2002 vyrovnány.
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10. Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně
prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a náklady na vlastní činnost
(správu) OPS

OPS vynaložila v roce 2001 na své činnosti prostředky v celkové výši 1,697 mil.
Kč. Doplňková činnost přitom nebyla provozována. Následující tabulka dává přehled o
rozdělení vynaložených nákladů na plnění obecně prospěšných služeb a na vlastní
činnost (správu) OPS:
Skupina nákladů

Náklady v Kč

Drobný majetek do Kč 3000,--

37,095.80 Kč

Literatura

818.20 Kč

Materiál

5,880.20 Kč

Tabulky v bodovém písmu

650.00 Kč

Slepecký papír

33,498.74 Kč

Drobný majetek nad Kč 3000,--

150,445.80 Kč

Tandemové kolo

32,248.00 Kč

Informační zpravodaj Majáček

24,692.50 Kč

Spotřeba energie 1)
Opravy a udržování

5,757.53 Kč
13,000.00 Kč

Cestovné

12,531.80 Kč

Telekomunikace

27,844.20 Kč

Nájemné

13,437.00 Kč

Software

55,388.00 Kč

Mzdy a jiné osobní náklady

771,903.78 Kč

Náklady na obecně prospěšné služby celkem
Drobný majetek do Kč 3000,--

1,185,191.55 Kč
27,290.90 Kč

Literatura

430.00 Kč

Materiál

12,159.80 Kč

Drobný majetek nad Kč 3000,--

40,408.30 Kč

Spotřeba energie 1)
Opravy a udržování

1,919.18 Kč
11,940.70 Kč
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Skupina nákladů

Náklady v Kč

Cestovné

1,150.00 Kč

Reprezentace, propagace

19,301.70 Kč

Telekomunikace

24,541.20 Kč

Účetnictví, audit

81,822.00 Kč

Poštovné

2,594.00 Kč

Nájemné

4,479.00 Kč

Software

14,458.50 Kč

Ostatní služby

36,725.70 Kč

Mzdy a jiné osobní náklady 2)

220,495.22 Kč

Další náklady

12,303.70 Kč

Náklady na vlastní činnost (správu) celkem 3)
Náklady celkem

512,019.90 Kč
1,697,211.44 Kč

Poznámky:
1) Rozpočítáno v poměru 3:1 ve prospěch obecně prospěšných služeb, což přibližně
odpovídá podílu plošné výměry kanceláře řídícího útvaru na prostorách pronajatých
TyfloCentru okresní odbočkou SONS.
2) Hrubé mzdy zaměstnanců Řídícího útvaru zvýšené o odvody na sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem. Náklady na pana Příborského jsou
započítány z 60 %, nebo» přibližně 40 % času věnuje na obecně prospěšné služby
(odstraňování bariér apod.).
3) Vysoké náklady na správu byly způsobeny nutností technického vybavení.
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11. Změny Zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku
2001

Ke změnám Zakládací listiny TyfloCentra Olomouc, o. p. s. v roce 2001 nedošlo.
Složení Dozorčí rady zůstalo stejné. Členům Správní rady, Mgr. Veronice Haiclové a
PaedDr. Zbyňku Janečkovi, skončil jednoroční mandát a oba byli usnesením Správní
rady jmenováni na další funkční období.

12. Výhled na rok 2002

V roce 2002 bude OPS pokračovat v poskytování sociálních služeb dle Zakládací
listiny. Bude usilovat o další zvyšování jejich kvality intenzivním proškolováním svých
zaměstnanců. Snaha bude upřena také na zvýšení kvantity poskytovaných služeb
získáváním nových klientů. Výhledově se bude vedení OPS snažit získat nové prostory,
které by umožnily realizovat také zcela nové služby. Ačkoliv zisk společnosti v roce
2001 je výrazem dobrého hospodaření, budou hledány cesty k dalšímu zefektivnění práce
OPS.

Bude

změněn

způsob

pořizování

ekonomických

z dodavatelského (externí ekonomka) na zaměstnanecký.
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13. Závěr

Přes všechny počáteční komplikace se započetím vlastního provozu, zajištěním
plynulého financování a personálním obsazením se podařilo zabezpečit bezproblémový
přechod služeb, a tím i klientů, ze SONS na TyfloCentrum. Některé služby se podařilo
rozšířit a další nově zavést. Majetek OPS vzrostl z počátečních Kč 1.567,64 na
konečných Kč 2.018.868,92 a bylo dosaženo zisku ve výši Kč 278.750,14, který bude
použit k dalšímu rozvoji sociálních služeb. Rok 2001 lze tedy z hlediska OPS obecně
hodnotit jako úspěšný.

Výroční zprávu připravil na základě podkladů od vedoucích a ekonomických
pracovníků ředitel OPS, Jan Příborský.

Přílohy:
1.Výrok auditora k účetní závěrce za rok 2001
2.Obrazová příloha
3.Publikace "Bezpečný pohyb nevidomého v ulicích města Olomouce"
4.Informační zpravodaj Majáček, čísla 52 - 54
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