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1. Úvodní slovo p ředsedkyn ě Správní rady 

Rok 2003 byl Evropským rokem osob se zdravotním postižením. To bylo určující 

pro mnohé aktivity i celkové zkvalitnění služeb a naší práce. Mezi tyto aktivity patřila 

účast TyfloCentra na akci Magistrátu města Olomouce nazvané Pevnost Cup. Jednalo se 

o vícekolovou soutěž smíšených družstev. Hlavním cílem bylo sblížení s jinými 

skupinami zdravotně postižených, ale zejména informování široké veřejnosti o životě 

zdravotně postižených. 

Pokud jde o zkvalitnění služeb TyfloCentra, byl tomuto účelu určen projekt 

dotovaný z programu PHARE 2000 "Zvyšování kvality specifických služeb pro 

nevidomé". Projekt byl 18měsíční a byl ukončen 18. června 2003. Projekt byl úspěšný po 

všech stránkách, ať jde o proškolení pracovníků TyfloCentra a partnerských organizací, 

vydání propagační publikace "Moravská TyfloCentra se představují", tak pokud jde 

o získání cenných informací a zkušeností ze zahraničí, konkrétně z Dánska. 

Vedení TyfloCentra se podařilo získat dostatečné finanční prostředky na krytí 

nákladů spojených s činností TyfloCentra, ale nad rámec byly prostřednictvím 2 projektů 

získány další finanční prostředky. 

Krajský úřad Olomouckého kraje podpořil náš projekt "Nevidomí v našem kraji". 

I tento projekt byl naším přispěním k Evropskému roku osob se zdravotním postižením 

a jeho cílem bylo seznámení veřejnosti s problematikou nevidomých a slabozrakých. 

V rámci veřejné soutěže vyhlášené Krajským úřadem jsme získali finanční 

prostředky na projekt "Osobní asistence a doprovodné služby pro nevidomé". Jde 

o zavedení služby pro nevidomé žijící samostatně bez rodinných příslušníků, která 

podpoří jejich integraci do běžné společnosti. Veřejná zakázka byla schválena až ke 

konci roku, a proto nová služba bude realizována až v průběhu roku 2004. 
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Mám-li charakterizovat průběh uplynulého roku, domnívám se, že byl rokem 

relativně úspěšným. Určitě má na tom podíl i dobrá spolupráce s Magistrátem 

statutárního města Olomouce, Krajským úřadem a dalšími organizacemi a institucemi. 

Představitelům jmenovaných úřadů a institucí patří náš dík nejen za finanční podporu, ale 

i za vstřícnost pracovníků dotčených odborů. Relativně klidný průběh r. 2003 narušil 

pocit nejistoty do budoucna vyvolaný legislativním chaosem kolem zákona 

o rozpočtovém určení daní a neexistencí pravidel pro poskytování dotací na sociální 

služby a absence zákona o sociálních službách, který se připravuje více než 10 let. 

Slova uznání patří všem, kteří zabezpečovali každodenní chod naší společnosti, 

zejména pak řediteli panu J. Příborskému, který zde uplatňoval své zkušenosti 

z dlouholeté práce pro zrakově postižené. Bez poctivé a svědomité práce všech 

pracovníků TyfloCentra by nebyl rok 2003 tak úspěšný. 

Děkuji rovněž členům Správní a Dozorčí rady za dosavadní spolupráci a jejich 

podněty a názory, které napomohly ke zkvalitnění a rozvoji služeb pro zrakově postižené.  

Zvláště bych chtěla poděkovat PaeDr. Zbyňku Janečkovi a PhDr. Haně Blahové, jimž 

končí poslední volební období, za jejich dosavadní práci ve prospěch o. p. s. 

Závěrem bych chtěla popřát řediteli, pracovníkům TyfloCentra i členům Správní 

a Dozorčí rady, aby se nám práce dařila i v letošním roce a přinesla prospěch všem 

zrakově postiženým klientům. 

 

 

Hedvika Rašková, předsedkyně Správní rady
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2. Vznik, vývoj a cíle spole čnosti 

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. 

V roce 2001 až 2003 byly poskytovány sociální služby v souladu se Zakládací 

listinou. Jsou poskytovány služby, které vznikly již v odborných střediscích SONS, ale 

také služby nové nebo rozšiřující. Důležité je reflektovat potřeby a přání klientů a také 

vývoj v sousedních regionech i v celé České republice. Na druhé straně je však rozsah 

služeb a do jisté míry i jejich trvalá kvalita závislá na systému financování sociálních 

služeb. 
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Mezi hlavní cíle společnosti patří zejména: 

�motivovat nevidomé a slabozraké (NS) občany k samostatnému životu, poskytovat jim 

v tomto jejich úsilí informace, psychologickou podporu a odbornou pomoc i vedení, 

�poskytovat praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů NS občanů v situacích, 

které vybočují z rámce jejich dovedností na daném stupni jejich rehabilitace 

a integrace, aby nedocházelo ke krizovým jevům, 

�v daném regionu ve spolupráci s pracovišti zaměřenými na základní rehabilitaci, 

rekvalifikaci, zajistit úplnost a návaznost sociálních služeb, 

�vybavením informacemi, dovednostmi potřebnými pro život s trvalým zrakovým 

handicapem a následnou integrací NS minimalizovat psychické, zdravotní, sociální 

a ekonomické důsledky zrakového postižení. 

 

3. Přehled činností vykonávaných v roce 2003 

3.1 Aktiva ční a integra ční služby 

�K základním úkolům pracovníků Střediska integračních služeb 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. Úzce rovněž spolupracujeme s dalšími organizacemi 

poskytujícími v našem regionu sociální služby pro zrakově postižené. Naše služby 

předcházejí nebo navazují na služby Tyfloservisu, jehož klienti se pak stávají našimi 

klienty nebo naopak. 
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�Lidem osamělým a dalším zájemcům byly poskytovány průvodcovské 

a předčitatelské služby, např. doprovod k lékaři, na úřady, na nákupy, předčítání 

domácí administrativy apod. Dále načítání krátkých informačních textů na kazety 

a studijních textů pro nevidomé studenty, které z technických důvodů nejdou 

digitalizovat. 

�Pokračovala činnost PC klubu, dámského a sportovního klubu. Ve své činnosti 

pokračoval klub nevidomých s vodicími psy. 

�V prvním pololetí byl dokončen konverzační kurz angličtiny . 

�V průběhu roku jsme dále podpořili úspěšný rozvoj tandemové cyklistiky. Bylo 

uspořádáno několik jednodenních cyklovýletů. Bylo uspořádáno další týdenní 

soustředění zájemců o tandemovou cykloturistiku na Jesenicku. Zúčastnilo se jej 15 

dvojic (vidomý řidič a nevidomý spolujezdec). Další zájemci mají možnost zapůjčení 

tandemu k individuálním vyjížďkám. 

�Byly také uspořádány dva turistické výlety  do Nízkého Jeseníku.
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�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 pro zrakově postižené. 

�Pod odborným vedením proběhlo rehabilitační cvičení v prvním i druhém pololetí. 

�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 a obsluze PC. 

�Bylo uspořádáno jednodenní soustředění majitelů vodících psů z Olomouckého kraje. 

Jeho součástí byla i beseda s veterinárním lékařem včetně prohlídky psů. Soustředění 

se zúčastnilo 15 majitelů a jejich vodící psi. 

�V září proběhl dvoudenní kurz komunika čních dovedností zaměřený na zájemce 

o zaměstnání z řad našich klientů. 

 

3.2 Služby tyflotechnické pomoci 

�Nevidomým a slabozrakým zájemcům byly Střediskem informatiky a digitalizace 

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.) 

�Městským úřadům v regionu byla vypracovávána doporučení pro poskytnutí příspěvku 

žadatelům o elektronické pomůcky podle Vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. 
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�Byly realizovány dlouhodobé základní kurzy obsluhy pomůcek na bázi výpočetní 

techniky a krátkodobé rozšiřující kurzy. Tyto kurzy probíhají individuálním 

způsobem. 

�Pokračovali jsme v digitalizaci textů, zejména studijních, včetně převodů do Braillova 

písma. Tato činnost podporuje zejména ZP studenty integrované na běžných, středních 

a vysokých školách. 

 

3.3 Informace a propagace 

�Za účelem poskytování specifických informací pro zrakově postižené byl i nadále 

vydáván informační zpravodaj Majáček (v průběhu roku 2003 čtyři čísla) ve 

zvětšeném typu písma, v bodovém písmu, na audio kazetách i v digitální formě. 

V obdobích mezi jednotlivými vydáními jsou zájemcům rozesílány elektronickou 

poštou aktuální informace, zprávy a pozvánky na akce. 

�I nadále jsou provozovány internetové stránky TyfloCentra (www.tyflocentrum-ol.cz) 

zaměřené na informovanost široké veřejnosti i poskytování specifických informací pro 

zrakově postižené, zejména z oblasti Střední Moravy. Stránky jsou koncipovány tak, 

aby je mohli sledovat zcela nevidomí i těžce slabozrací zájemci. 

�V rámci akce 30 dnů pro občanský sektor byla uspořádána beseda o sociálních 

službách pro pracovníky městských úřadů. 

�TyfloCentrum Olomouc se zúčastnilo výstavy v rámci Dnů zdravotně postižených na 

výstavišti Flora, kde prezentovalo své služby. 

�Společně s dalšími organizacemi zdravotně postižených jsme se organizačně zapojili do 

celoroční soutěže Pevnost - Cup pořádané Magistrátem města Olomouce. 
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�V říjnu a listopadu 2003 byl realizován projekt Nevidomí v našem kraji, jako náš 

příspěvek k Evropskému roku zdravotně postižených. Cílem projektu financovaného 

převážně z prostředků Krajského úřadu Olomouckého kraje byla propagace 

problematiky nevidomých a slabozrakých ve veřejnosti. Součástí projektu byla 

úspěšná výstava Viděno srdcem, které se zúčastnil fotograf Jindřich Štreit a dva 

nevidomí autoři (keramika). Výstava byla také součástí Týdne duševního zdraví. 

�V rámci projektu byly vyrobeny také dva videofilmy. Vidění srdcem pojednává 

o čtyřech nevidomých z našeho regionu, kteří překonali svůj handicap, žijí běžným 

životem jako ostatní a ledacos dokáží i navíc. Druhý videofilm TyfloCentrum se 

představuje je prezentací činnosti naší OPS. 

�V průběhu Evropského roku ZP jsme vydali dva propagační letáky, simulační papírové 

brýle a v rámci projektu Zvyšování kvality specifických služeb pro nevidomé 

financovaného z programu Phare byla vydána reprezentační publikace. 

�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. 

Byly uspořádány dvě tiskové besedy, jejichž výsledkem bylo zveřejnění několika 

článků v regionálním tisku a reportáží v regionálním rozhlasovém a televizním 

vysílání. 

�Ke Dni nevidomých byl společně s ostatními středisky uspořádán Den otevřených 

dveří. Návštěvníci včetně pracovnic několika městských úřadů v regionu měli 

možnost zhlédnout videofilm Vidění srdcem, kompenzační pomůcky a některé 

činnosti TC. 
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3.4 Odstra ňování architektonických a dopravních bariér 

�TyfloCentrum pokračovalo i v  roce 2003 velmi intenzivně v aktivitách přispívajících 

k odstraňování architektonických a dopravních bariér se zřetelem na potřeby zrakově 

postižených občanů. Aktivně působíme v rámci pracovní skupiny pro realizaci 

projektu Bezbariérová Olomouc. 

�Pracovníci TyfloCentra se podílejí na připomínkování důležitých staveb v Olomouci 

i v dalších místech v rámci Olomouckého kraje. Také díky tomu bylo dosaženo 

uspokojivých výsledků při realizaci celé řady staveb a stavebních úprav. 

�Ve spolupráci s Metodickým centrem odstraňování architektonických bariér při SONS 

připomínkujeme také bezbariérové úpravy v rámci výstavby železničního koridoru . 

�Z prostředků poskytnutých magistrátem bylo zakoupeno několik digitálních hlasových 

majáčků a tyto byly instalovány u vchodů do různých institucí. 

�Z naší iniciativy a za naší finanční spoluúčasti byl v prostorách hlavního vlakového 

nádraží v Olomouci nainstalován informační displej pro slabozraké. Je umístěn ve 

výši očí a jsou na něm zvětšeným písmem zobrazeny odjezdy vlaků, čímž je 

umožněno slabozrakým osobám pohodlně zjistit potřebné informace. Protože byl tento 

projekt úspěšný, uvažuje se o jeho rozšíření i na další vlaková nádraží. 

�TyfloCentrum Olomouc se zúčastnilo pilotního projektu, jehož cílem bylo zmapování 

stavu odstraněnosti bariér pro zdravotně postižené v Olomouci. Projekt se 

uskutečnil z iniciativy Spolku Trend vozíčkářů, za spolupráce Pedagogické fakulty 

University Palackého a s podporou Magistrátu města Olomouce. 
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�Bylo dokončeno přepracování sekce našich internetových stránek, která se zabývá 

problematikou odstraňování architektonických bariér. 

3.5 Proškolování pracovník ů TyfloCentra 

�Trvalým požadavkem za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb je zvyšování 

kvalifikace pracovníků. Děje se to prostřednictvím školení pořádaných naším 

TyfloCentrem, ale i účastí na školení organizovaných jinými institucemi. 

�I v letošním roce proběhlo intenzivní proškolování pracovníků. To bylo možné jednak 

díky finančním prostředkům získaným z grantu programu Phare 2000, ale také díky 

široké nabídce organizací, které školení poskytují zdarma. 

 

3.6 Kvantitativní vyhodnocení poskytovaných sociáln ích služeb 

Středisko informatiky a digitalizace: 

Sledovaná položka rok 2001 rok 2002 rok 2003 
Počet skutečných klientů 50 75 78 
Využití 320 489 468 
Počet doporučení na pomůcky 30 59 65 
Počet dlouhodobých kurzů (50 hodin) 20 475 hod. 1050 hod. 
Počet střednědobých kurzů (20 hodin) - 12 hod. - 
Počet krátkodobých kurzů (10-15 hodin) 15 10 hod. 60 hod. 
Počet kurzů pro osoby s jiným postižením - 60 hod. - 
Počet dlouhodobých konzultací - 160 hod. 175 hod. 

Počet konzultací ve středisku a u klientů 

v trvání 1-5 hodin 
28 20 - 

Počet konzultací po telefonu nebo e-mailem 60 113 - 
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Sledovaná položka rok 2001 rok 2002 rok 2003 
Počet klientů digitalizace 13 10 8 
Počet stran digitalizace 1700 2554 2959 
Počet listů vytištěných v Braillově písmu 10000 5763 4921 
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Středisko integračních služeb: 

Sledovaná položka rok 2001 rok 2002 rok 2003 
Počet skutečných klientů 350 370 380 
Využití 2300 2400 2280 
Počet účastníků klubů (socioterapeutické kluby) 65 70 75 
Počet účastníků vzdělávacích kurzů 20 30 20 
Počet účastníků přednášek 70 85 90 
Počet účastníků ostatních akcí 200 220 230 
Počet klientů, kteří využili poradenských služeb 120 120 150 
Počet osob, kterým je zasílán informační 

zpravodaj Majáček 
900 1050 1100 

Počet klientů využívajících průvodcovské 

a předčitatelské služby 
50 50 120 

Počet doprovodů 250 250 250 

 

Celkové kvantitativní vyhodnocení sociálních služeb poskytovaných společností 

TyfloCentrum Olomouc za roky 2001 až 2003: 

Sledovaná položka rok 2001 rok 2002 rok 2003 
Počet skutečných klientů * 

380 420 448 
Využití 

2620 2889 2748 

Poznámka (*): Počet skutečných klientů v této tabulce není prostým součtem 

stejnojmenných položek z tabulek SID a SIS, neboť někteří klienti využívají služeb obou 

středisek.
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4. Výhled na rok 2004 

1. května 2004 vstoupí Česká republika do Evropské unie. V případě TyfloCentra 

bude vstup znamenat možnost získat nové zdroje financování, a to ze Strukturálních 

fondů Evropské unie. To však bude klást vysoké nároky na management TyfloCentra. 

Bude nutno absolvovat náročná školení, jejichž cílem bude orientovat se ve 

Strukturálních fondech EU, sledovat jednotlivé programy a priority a především naučit se 

nové terminologii a náročné administrativě při podávání žádostí. 

Kromě zavedených služeb soustředíme naši pozornost na realizaci nové služby - 

osobní asistence. Ta patří k moderním a progresivním službám podporujícím integraci 

nevidomých, kteří žijí samostatně v přirozeném prostředí. Služba bude poskytována 

uživatelům ze všech regionů Olomouckého kraje. 

Vzhledem k tomu, že se neustále snižuje zaměstnanost zrakově postižených, 

chceme zaměřit své úsilí v roce 2004 směrem k řešení tohoto ožehavého problému. 

Věříme, že překonáme úskalí roku 2004, kterými bude především zajištění 

dostačujících finančních prostředků. Důležité bude, zda představitelé Kraje dodrží svůj 

slib, že finanční prostředky převedené z MPSV budou v plné výši poskytnuty na dotace 

pro organizace poskytující sociální služby. Významným krokem bude zajisté 

připravované schválení Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením. Tento i námi připomínkovaný materiál může pozitivně ovlivnit 

oblast poskytování sociálních služeb a vůbec ovlivnit podmínky života zdravotně 

postižených v našem kraji. 
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5. Změny Zakládací listiny a složení řídicích 
orgán ů, k nimž došlo v pr ůběhu roku 2003 

Ke změnám Zakládací listiny TyfloCentra Olomouc, o. p. s. v roce 2003 nedošlo. 

Na červnovém jednání Správní rady byly kooptovány Hedvika Rašková a Prof. Jarmila 

Koluchová, kterým skončil mandát za první funkční období. V dozorčí radě skončil 

v červnu mandát Renatě Jandrtové. I ona byla zvolena na další funkční období. 

 

6. Zpráva o hospoda ření v roce 2003 

V hospodaření OPS se v roce 2003, podobně jako v letech předcházejících, 

nevyskytly žádné mimořádné události. V souladu se všemi platnými závaznými předpisy 

bylo účetnictví OPS za rok 2003 podrobeno auditu, který skončil výrokem "bez výhrad" 

(viz příloha 1). Dalším auditem prošlo účetnictví OPS v souvislosti s vyúčtováním grantu 

z prostředků Phare. Z účetního hlediska dosud nebyly vytvořeny žádné fondy. OPS 

neprovozovala doplňkovou (hospodářskou) činnost. 

 

6.1 Rozvaha 

Bilanční suma TyfloCentra Olomouc, o. p. s. mírně vzrostla z počátečních 

1,356 mil. Kč k 1. 1. 2003 na konečnou částku 1,388 mil. Kč k 31. 12. 2003. Stálá aktiva 

(tj. majetek dlouhodobé povahy) dosáhla výše 742 tis. Kč a oběžná aktiva (tj. majetek 

krátkodobé povahy) výše 646 tis. Kč. Vlastní zdroje krytí (tj. jmění OPS) jsou ve výši 

1,266 mil. Kč, a významně tak převyšují objem stálých aktiv. Cizí zdroje krytí majetku 

OPS (tj. závazky) byly k 31. 12. 2003 ve výši 122 tis. Kč (z toho 111 tis. Kč mzdy před 

lhůtou splatnosti), což představuje pouhých 8,8 % bilanční sumy. Z finančního hlediska 
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tak lze společnost označit za zdravou. 

Zkrácená verze Rozvahy k 31. 12. 2003: 

Položka rozvahy Částka v Kč 
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 181 422,00 Kč
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  280 943,20 Kč
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 475 075,40 Kč
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -171 985,00 Kč
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -23 500,00 Kč
211 - Pokladna 7 764,40 Kč
213 - Ceniny 252,00 Kč
221 - Bankovní účty 578 134,17 Kč
311 - Odběratelé 20 000,00 Kč
314 - Poskytnuté provozní zálohy 7 340,00 Kč
335 - Pohledávky za zaměstnanci 7 155,00 Kč
346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 22 065,62 Kč
348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 
územních samosprávných celků 3 000,00 Kč

Aktiva celkem 1 387 666,79 Kč
321 - Dodavatelé 927,00 Kč
325 - Ostatní závazky 200,00 Kč
331 - Zaměstnanci 60 105,00 Kč
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a ZP 44 475,00 Kč
341 - Daň z příjmů -106,00 Kč
342 - Ostatní přímé daně 6 420,00 Kč
389 - Dohadné účty pasivní 9 780,00 Kč
901 - Vlastní jmění 691 265,60 Kč
931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 105 387,77 Kč
932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 469 212,42 Kč
Pasiva celkem 1 387 666,79 Kč
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6.2 Výsledovka 

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. dosáhla v roce 2003 výnosů v celkové výši 

2,019 mil. Kč. Náklady za stejné období činily 1,913 mil. Kč. Rozdíl těchto dvou částek 

představuje kladný hospodářský výsledek OPS (zisk) ve výši 105,4 tis. Kč. Pokračoval 

pozitivní trend v růstu výnosů společnosti z vlastní činnosti, tentokráte o 34 %. 

Položka nákladů/výnosů Částka v roce 2002 Částka v roce 2003 
501 - Spotřeba materiálu 283 495,21 Kč 188 441,05 Kč 
502 - Spotřeba energie 35 206,24 Kč 45 134,60 Kč 
511 - Opravy a udržování 32 391,90 Kč 18 087,40 Kč 
512 - Cestovné 151 402,90 Kč 32 607,20 Kč 
513 - Náklady na reprezentaci 19 054,30 Kč 1 496,20 Kč 
518 - Ostatní služby 506 982,05 Kč 443 318,76 Kč 
521 - Mzdové náklady 841 125,00 Kč 858 247,00 Kč 
524 - Zákonné sociální pojištění 263 474,50 Kč 272 879,22 Kč 
528 - Ostatní sociální náklady 31 866,00 Kč 17 085,00 Kč 
538 - Ostatní daně a poplatky 444,00 Kč 444,00 Kč 
545 - Kursové ztráty 1 668,20 Kč 0,00 Kč 
546 - Dary 5 000,00 Kč 0,00 Kč 
549 - Jiné ostatní náklady 19 320,20 Kč 18 655,53 Kč 
582 - Poskytnuté příspěvky 7 208,50 Kč 17 000,00 Kč 
Náklady celkem 2 198 639,00 Kč 1 913 395,96 Kč 
602 - Tržby z prodeje služeb 220 806,00 Kč 336 735,50 Kč 
644 - Úroky 11 274,24 Kč 1 096,47 Kč 
649 - Jiné ostatní výnosy 1 050,00 Kč 2 357,20 Kč 
682 - Přijaté příspěvky 112 300,00 Kč 99 951,20 Kč 
691 - Provozní dotace 2 044 103,40 Kč 1 578 643,36 Kč 
Výnosy celkem 2 389 533,64 Kč 2 018 783,73 Kč 
Hospodářský výsledek za rok 190 894,64 Kč 105 387,77 Kč 

 

6.3 Přehled výnos ů v členění podle zdroj ů 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že v roce 2003 došlo k výrazným změnám jak 

v celkové výši výnosů (tedy pokles o 371 tis. Kč), tak u některých zdrojů. Především jde 

o nárůst dotace od Statutárního města Olomouc a velký pokles podpory ze strany Úřadů 
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práce. Pozitivní je jistě opětovný nárůst výnosů od klientů, který odráží zvýšení jejich 

zájmů o služby společnosti, i když byly některé nově zpoplatněny. 

Odpadl výnos od Nadačního fondu Českého rozhlasu, neboť celostátní sbírku Bílá 

pastelka pořádá od roku 2003 SONS. Projekt financovaný z grantu od NROS se 

vztahoval jen na první pololetí, a proto je výnos z tohoto zdroje oproti předchozímu roku 

zhruba poloviční. Novým zdrojem prostředků pro OPS se stal Olomoucký kraj. 

Zdroj výnosu Výnos v roce 2002 Výnos v roce 2003 
Klienti 195 806,00 Kč 230 235,50 Kč
Banka 11 274,24 Kč 1 096,47 Kč
SONS 47 300,00 Kč 78 600,00 Kč
Nadace prof. Vejdovského 10 000,00 Kč 15 000,00 Kč
Fyzické osoby 0,00 Kč 6 351,20 Kč
Nadační fond Českého rozhlasu 80 000,00 Kč 0,00 Kč
Nadace rozvoje občanské společnosti 697 790,40 Kč 333 902,36 Kč
Úřady práce 217 213,00 Kč 32 741,00 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 832 100,00 Kč 832 000,00 Kč
Olomoucký kraj 0,00 Kč 106 500,00 Kč
Statutární město Olomouc 277 000,00 Kč 380 000,00 Kč
Ostatní 21 050,00 Kč 2 357,20 Kč
CELKEM 2 389 533,64 Kč 2 018 783,73 Kč
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6.4 Úplný objem náklad ů v členění na náklady vynaložené pro pln ění 
obecn ě prosp ěšných služeb a náklady na vlastní činnost (správu) OPS 

Skupina nákladů Náklady za rok 2002 Náklady za rok 2003 
501 - Spotřeba materiálu 243 505,62 Kč 173 428,65 Kč
502 - Spotřeba energie 19 305,06 Kč 43 960,80 Kč
511 - Opravy a udržování 32 391,90 Kč 18 087,40 Kč
512 - Cestovné 147 875,40 Kč 31 048,20 Kč
513 - Náklady na reprezentaci 17 906,00 Kč 0,00 Kč
518 - Ostatní služby 362 440,31 Kč 295 639,70 Kč
521 - Mzdové náklady 595 050,16 Kč 616 845,00 Kč
524 - Zákonné sociální pojištění 174 231,19 Kč 199 679,56 Kč
528 - Ostatní sociální náklady 31 866,00 Kč 300,00 Kč
546 - Dary 5 000,00 Kč 0,00 Kč
549 - Jiné ostatní náklady 13 735,00 Kč 320,00 Kč
582 - Poskytnuté příspěvky 7 208,50 Kč 17 000,00 Kč
Celkem na obecně prospěšné služby 1 650 515,14 Kč 1 396 309,31 Kč
501 - Spotřeba materiálu 39 989,59 Kč 15 012,40 Kč
502 - Spotřeba energie 15 901,18 Kč 1 173,80 Kč
512 - Cestovné 3 527,50 Kč 1 559,00 Kč
513 - Náklady na reprezentaci 1 148,30 Kč 1 496,20 Kč
518 - Ostatní služby 144 541,74 Kč 147 679,06 Kč
521 - Mzdové náklady 246 074,84 Kč 241 402,00 Kč
524 - Zákonné sociální pojištění 89 243,31 Kč 73 199,66 Kč
528 - Ostatní sociální náklady 0,00 Kč 16 785,00 Kč
538 - Ostatní daně a poplatky 444,00 Kč 444,00 Kč
545 - Kursové ztráty 1 668,20 Kč 0,00 Kč
549 - Jiné ostatní náklady 5 585,20 Kč 18 335,53 Kč
Celkem na vlastní činnost (správu) 548 123,86 Kč 517 086,65 Kč
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Podíl nákladů na správu vůči celkovým nákladům OPS v roce 2003 mírně vzrostl 

z 24,93 % na 27,02 %. I tak je to méně než v roce 2001, kdy režijní náklady 

představovaly 30,17 % všech nákladů. Jak patrno absolutní pokles nákladů OPS se 

odrazil jak na správě, tak i obecně prospěšných službách. 

 

6.5 Přehled o pen ěžních p říjmech a výdajích v roce 2003 

účet Počáteční stav Příjmy celkem Výdaje celkem Konečný stav 
Pokladna SIS 0,00 Kč 130 436,20 Kč 125 783,30 Kč 4 652,90 Kč
Pokladna SID 14 993,20 Kč 0,00 Kč 14 993,20 Kč 0,00 Kč
Pokladna vedeni 7 098,30 Kč 466 864,00 Kč 470 850,80 Kč 3 111,50 Kč
Ceniny 51,20 Kč 40 655,20 Kč 40 454,40 Kč 252,00 Kč
Běžný účet 194 551,11 Kč 2 528 705,76 Kč 2 206 697,90 Kč 516 558,97 Kč
Revolvingový účet 210 933,05 Kč 300 748,15 Kč 450 106,00 Kč 61 575,20 Kč
CELKEM 427 626,86 Kč 3 467 409,31 Kč 3 308 885,60 Kč 586 150,57 Kč
 

7. Závěr 

Máme-li hodnotit uplynulý rok 2003, pokud jde o činnost TyfloCentra Olomouc, 

můžeme říct, že přinesl mnoho pozitivního, ale nechyběly ani problémy. K problémům 

patřily především personální změny v průběhu roku – z důvodu nízkých mezd i osobních 

důvodů odešli 2 klíčoví pracovníci. Bylo nutno se s touto realitou vyrovnat a domníváme 

se, že se nám to podařilo. Díky tomu jsme zvládli nejen všechny základní úkoly při 

poskytování služeb, ale celá řada aktivit proběhla nad jejich rámec, např. realizace 

projektů Zvyšování kvality specifických služeb pro nevidomé nebo Nevidomí v našem 

kraji. 

Pokud šlo o finanční zajištění provozu TyfloCentra, byl rok 2003 rokem mírně 

nadprůměrným. O to více s jistými obavami hledíme do budoucna, protože pravidla 

financování neziskových organizací poskytující sociální služby stále ještě nikdo neurčil. 
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Věříme, že se i přes toto úskalí dokážeme do budoucna přenést. Nakonec na 

nesystematičnost ve financování neziskového sektoru jsme si do jisté míry již zvykli. 

Věříme také, že zákon o sociálních službách, jehož poslední připravovaná verze se zdá 

být akceptovatelná, bude v blízké budoucnosti dopracován a parlamentem schválen. 

 

 

Výroční zprávu připravil na základě podkladů od vedoucích a ekonomických 

pracovníků ředitel OPS, Jan Příborský. 

 


