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1. Úvodní slovo p ředsedkyn ě Správní rady 

Předkládám tuto výroční zprávu za rok 2004. Dalo by se říct, že tento rok byl zcela 

běžným pracovním rokem a aktivity provozované naší obecně prospěšnou společností 

bychom mohli pojmenovat jako standardní, ať z hlediska potřeb a požadavků uživatelů 

služeb, čili našich klientů, ale také z hlediska vlastního chodu i personálního zabezpečení. 

Kvalita služeb nechť je posuzována těmi, pro něž služby vytváříme i těmi, kteří naši činnost 

dotují. 

Při čtení výroční zprávy zaznamenáte kromě jiného i dvě výrazné novinky. Jednak je 

to zavedení zcela nové služby – osobní asistence. Je to moderní služba pro nevidomé žijící 

samostatně bez rodinných příslušníků, která podpoří jejich integraci do běžné společnosti. 

Jedná se o pilotní program v rámci celé republiky pokud jde o způsob realizace této služby. 

Vycházeje z velkého zájmu ze strany klientů hodláme vynaložit veškeré úsilí na získání 

potřebných finančních prostředků na zabezpečení osobní asistence i do budoucna. 

Poprvé jsme v roce 2004 uspořádali benefiční koncert. Uskutečnil se 12. listopadu pod 

patronací primátora města Olomouce ing. Martina Tesaříka, s finanční podporou Krajského 

úřadu Olomouckého kraje a organizační podporou Českého rozhlasu Olomouc a Moravské 

filharmonie. Výtěžek z benefičního koncertu nebyl velký, ale význam této akce spatřujeme 

především v tom, že jde o velmi efektivní způsob propagace problematiky zrakově 

postižených směrem k veřejnosti i samosprávným a politickým strukturám města i kraje. 

Koncert byl současně i poděkováním všem organizacím a institucím i sponzorům, 

kteří se na něm podíleli, ale i těm, kteří dlouhodobě činnost TyfloCentra jakýmkoliv 

způsobem podporují. 

Náš dík chceme vyjádřit i při příležitosti vydání této výroční zprávy. 

Hedvika Rašková, předsedkyně Správní rady
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2. Historie 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. 

Sociální služby jsou poskytovány v souladu se Zakládací listinou. Jsou to 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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3. Cíle spole čnosti 

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

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

�Poskytování praktické pomoci 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. 

�Zajistit úplnost a návaznost sociálních služeb pro zrakově postižené v daném regionu ve 

spolupráci s pracovišti zaměřenými na základní rehabilitaci a rekvalifikaci. 

�Vybavení klientů informacemi a dovednostmi potřebnými pro život s trvalým zrakovým 

handicapem a následnou integrací NS minimalizovat psychické, zdravotní, sociální 

a ekonomické důsledky zrakového postižení. 

 

4. Přehled činností vykonávaných v roce 2004 

4.1 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. 

�Lidem osamělým a dalším zájemcům byly poskytovány průvodcovské a předčitatelské 

služby, např. doprovod k lékaři, na úřady, na nákupy, předčítání domácí administrativy 
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apod. Dále načítání krátkých informačních textů na kazety a studijních textů pro nevidomé 

studenty, které z technických důvodů nejdou digitalizovat. 

�Nově byla zavedena asistenční služba na podporu integrace samostatně žijících nevidomých 

v rámci celého kraje. 

�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  a na podzim byl zahájen další 

ročník. 

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

uspořádáno několik jednodenních cyklovýletů a další týdenní soustředění zájemců 

o tandemovou cykloturistiku v Pacově na Českomoravské vysočině. Zúčastnilo se jej 13 

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

tandemu k individuálním vyjížďkám. 

�Uspořádali jsme několik turistických výletů do Nízkého i Hrubého Jeseníku. 
 

�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. 

�Na podzim jsme od Krajského úřadu získali finanční prostředky na pořízení trenažéru 

simulované zvukové střelby. Tím byly vytvořeny možnosti pro zavedení nového 

sportovního odvětví pro zrakově postižené v našem regionu. Byla uspořádána první soutěž 

ve zvukové střelbě a byl zaveden pravidelný trénink. 

�Pod odborným vedením proběhlo rehabilitační cvičení v prvním i druhém pololetí. 
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�Přednášková činnost patří také k zavedeným aktivitám. Přednášky a besedy se konají vždy 

jednou týdně. 

�Ve spolupráci s Tyfloservisem byla v červnu uspořádána soutěž v prostorové orientaci - 

Tyflomobil . 

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

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

zúčastnilo 11 majitelů a jejich vodící psi. 

�Pozornost byla věnována podpoře pracovního uplatnění klientů. Za tímto účelem byla 

uspořádána beseda zájemců o zaměstnání s pracovnicí Úřadu práce. Byl také proveden 

dotazníkový průzkum za účelem zjištění stavu zaměstnanosti zrakově postižených. Situace 

v zaměstnávání zrakově postižených je velmi neutěšená a bude nutno jí věnovat zvýšenou 

pozornost i v budoucnu. V závěru roku jsme navázali kontakt s firmou, která má zájem 

zaměstnat zrakově postižené jako operátory. 

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

o zaměstnání z řad našich klientů. 

�V lednu byla ve spolupráci s rádiem Haná uspořádána diskotéka pro zrakově postiženou 

mládež. 

 

 

 

 

 



TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. - Výroční zpráva za rok 2004 

- 9 - 

4.2 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. 

�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. 

 

4.3 Informace a propagace 

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

informační zpravodaj Majáček (v průběhu roku 2004 čtyři čísla) ve zvětšeném typu 

písma (1000 výtisků), v bodovém písmu (65), na audio kazetách (70) i v digitální formě (e-

mailem na 110 adres). V obdobích mezi jednotlivými vydáními jsou zájemcům rozesílány 

elektronickou poštou aktuální informace, zprávy a pozvánky na akce. 

�I nadále jsou provozovány internetové stránky TyfloCentra Olomouc 

(http://www.tyflocentrum-ol.cz) zaměřené na poskytování specifických informací pro 

zrakově postižené a informovanost široké veřejnosti, zejména z oblasti střední Moravy. 

Stránky jsou koncipovány tak, aby je mohli sledovat zcela nevidomí i těžce slabozrací 
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zájemci. 

�V rámci akce 30 dnů pro občanský sektor byla uspořádána prezentace videofilmů 

"TyfloCentrum se představuje" a "Viděno srdcem", které byly vytvořeny v rámci projektu 

"Nevidomí v našem kraji". 

�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 zapojili do pokračování 

soutěže Pevnost - Cup pořádané Magistrátem města Olomouce. 

�V květnu a červnu byla ve spolupráci s Knihovnou města Olomouce a agenturou Akropolis 

uspořádána haptická výstava Doteky věčné krásy. 

�12. listopadu 2004 byl ve spolupráci s Českým rozhlasem Olomouc a Moravskou 

filharmonií uspořádán benefiční koncert, jeho hlavním posláním bylo oživit povědomí 

veřejnosti o potřebách zrakově postižených občanů a službách, které jsou jim poskytovány. 

V programu uváděném paní Hedou Čechovou vystoupili renomovaní umělci - prof. Štěpán 

Rak, prof. Jan Budín, Pavlína Jíšová a studenti speciálních škol pro zrakově postižené. 

Během koncertu byla odhalena bysta prof. Václava Vejdovského známého očního lékaře 

a zakladatele speciální školy v Litovli. Potěšující byla účast asi 300 diváků. 

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

 

4.4 Odstra ňování architektonických a dopravních bariér 

 

�TyfloCentrum pokračovalo i  v roce 2004 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. 

�Připomínkujeme také bezbariérová řešení v rámci výstavby železničního koridoru . 

�V srpnu došlo díky finanční podpoře Magistrátu města Olomouce k přestavbě 

informačního displeje pro slabozraké. Na základě zkušeností uživatelů s prototypem 

umístěným v prostorách hlavního nádraží už v říjnu 2003. Nový displej nyní sestává ze 

dvou obrazovek, které zobrazují tytéž informace jako hlavní displej nad vstupem do 

podchodu. Je umístěn ve výši očí, odjezdy vlaků jsou zobrazeny zvětšeným písmem, a tím 

je umožněno slabozrakým osobám pohodlně zjistit potřebné informace. Protože byl tento 

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

�Průběžně jsou aktualizovány informace na internetových stránkách s problematikou 

odstraňování architektonických bariér, jejíž odkaz je umístěn na internetových stránkách 

TyfloCentra. 
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4.5 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 školeních organizovaných jinými institucemi. 

�V roce 2004 proběhlo intenzivní proškolování pracovníků, a to hlavně díky široké nabídce 

organizací, které školení poskytují zdarma. 

 

 

4.6 Kvantitativní vyhodnocení poskytovaných sociáln ích služeb 

Středisko informatiky a digitalizace: 

Sledovaná položka rok 2002 rok 2003 rok 2004 
Počet skutečných klientů 75 78 81 

Využití 489 468 735 
Počet doporučení na pomůcky 59 65 45 
Dlouhodobé kurzy (50 hodin) 475 hod. 1050 hod. 942 hod. 
Krátkodobé kurzy (10-15 hodin) 10 hod. 60 hod. 22 hod. 
Dlouhodobé konzultace 160 hod. 175 hod. 160 hod. 
Počet klientů digitalizace 10 8 8 
Počet stran digitalizace 2554 2959 2640 
Počet listů vytištěných v Braillově písmu 5763 4921 4690 
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Středisko integračních služeb: 

Sledovaná položka rok 2002 rok 2003 rok 2004 
Počet skutečných klientů 370 380 375 
Využití 2400 2280 2150 
Počet účastníků klubů (socioterapeutické kluby) 70 75 80 
Počet účastníků vzdělávacích kurzů 30 20 20 
Počet účastníků přednášek 85 90 110 
Počet účastníků ostatních akcí 220 230 535 
Počet klientů poradenství 120 150 125 
Počet odběrtalů zpravodaje Majáček 1050 1100 1200 
Počet doprovodů 250 250 250 
Počet klientů osobní asistence - - 20 
Počet hodin osobní asistence - - 3450 

 

Celkové kvantitativní vyhodnocení sociálních služeb poskytovaných společností 

TyfloCentrum Olomouc za roky 2002 až 2004: 

Sledovaná položka rok 2002 rok 2003 rok 2004 
Počet skutečných klientů * 

420 448 456 
Využití 

2889 2748 2885 

 

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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5. Výhled na rok 2005 

Rok 2005 bude prvním rokem, kdy již nebudeme čerpat pravidelné finanční 

prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí. Financování provozu TyfloCentra bude 

převážně zajišťováno Krajským úřadem Olomouckého kraje a i nadále Magistrátem města 

Olomouce. Postupně by se měla měnit i struktura naší obecně prospěšné společnosti. 

Trendem se stává budování detašovaných pracovišť mimo sídlo společnosti. Kromě 

detašovaného pracoviště v Šumperku bude pravděpodobně uvažováno se zřízením centra 

v Přerově a, pokud uspějeme ve výběrovém řízení MPSV na dotaci z Evropského sociálního 

fondu z programu Rozvoje lidských zdrojů, budou zřízena centra i v dalších městech. V jejich 

působení by měla dominovat podpora zrakově postižených klientů při jejich uplatnění na trhu 

práce. 

Úsilí bude napřeno na udržení kvality stávajících služeb a získání finančních 

prostředků na osobní asistenci, která se pravděpodobně stane jednou z klíčových sociálních 

služeb TyfloCentra. Bude třeba věnovat zvýšenou pozornost standardům kvality sociálních 

služeb, protože v horizontu jednoho roku předpokládáme schválení zákona o sociálních 

službách. Ten předpokládá registraci těchto služeb na základě kriterií stanovených standardy 

sociálních služeb. 

V roce 2005 bude končit funkční období dokonce třem členům Správní rady. Věříme, 

že najdeme opět odborníky, kteří spolu se stávajícími členy vytvoří tým, který bude zárukou 

kvalitního řízení naší obecně prospěšné společnosti. 
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6. Změny Zakládací listiny a složení řídicích 
orgán ů, k nimž došlo v pr ůběhu roku 2004 

Ke změnám Zakládací listiny TyfloCentra Olomouc, o. p. s. v roce 2004 nedošlo. Na 

červnu 2004 skončil druhý mandát členovi správní rady PaedDr. Zbyňku Janečkovi 

a předsedkyni dozorčí rady PhDr. Haně Blahové. Novým členem správní rady byl kooptován 

nevidomý pan Kvído Sandroni. Řady dozorčí rady doplnila paní Květoslava Nejeschlebová. 

 

 

7. Zpráva o hospoda ření v roce 2004 

Hospodaření OPS se v roce 2004 obešlo mimořádné události. V souladu se všemi 

platnými závaznými předpisy bylo účetnictví OPS za rok 2004 podrobeno auditu, který 

skončil výrokem "bez výhrad" (viz příloha 1). Nedostatky nebyly shledány ani v rámci 

kontrol provedených ze strany finančního úřadu, krajského úřadu, magistrátu města 

Olomouce, úřadu práce a OSSZ. Z účetního hlediska dosud nebyly vytvořeny žádné fondy. 

OPS neprovozovala doplňkovou (hospodářskou) činnost. 

Společnost v roce 2004 hospodařila se ziskem 174.191,69 Kč. Správní rada rozhodla, 

že tento zisk bude využit na činnost společnosti v souladu se Zakládací listinou OPS. 

 

 

7.1 Rozvaha 

Bilanční suma TyfloCentra Olomouc, o. p. s. se zvýšila z 1,388 mil. Kč k 1. 1. 2004 

na konečnou částku 1,585 mil. Kč k 31. 12. 2004. Stálá aktiva (tj. majetek dlouhodobé 
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povahy) dosáhla výše 742 tis. Kč a oběžná aktiva (tj. majetek krátkodobé povahy) výše 

843 tis. Kč. Vlastní zdroje krytí (tj. jmění OPS) jsou ve výši 1,440 mil. Kč, a významně tak 

převyšují objem stálých aktiv. Cizí zdroje krytí majetku OPS (tj. závazky) dosáhly ke konci 

roku výše 145 tis. Kč (z toho 118 tis. Kč mzdy před lhůtou splatnosti), což představuje 

pouhých 9,2 % z bilanční sumy. Z finančního hlediska tak lze společnost označit za zdravou. 

Zkrácená verze Rozvahy k 31. 12. 2004: 

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 19 050,50 Kč
213 - Ceniny 216,50 Kč
221 - Bankovní účty 791 878,38 Kč
311 - Odběratelé 10 100,00 Kč
314 - Poskytnuté provozní zálohy 7 260,00 Kč
335 - Pohledávky za zaměstnanci 15 000,00 Kč
Aktiva celkem 1 585 460,98 Kč
321 - Dodavatelé 1 093,00 Kč
325 - Ostatní závazky 10 022,50 Kč
331 - Zaměstnanci 69 149,00 Kč
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a ZP 48 697,00 Kč
342 - Ostatní přímé daně 6 762,00 Kč
389 - Dohadné účty pasivní 9 680,00 Kč
901 - Vlastní jmění 691 265,60 Kč
931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 174 191,69 Kč
932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 574 600,19 Kč
Pasiva celkem 1 585 460,98 Kč
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7.2 Výsledovka 

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. dosáhla v roce 2004 výnosů v celkové výši 

2,191 mil. Kč. Náklady za stejné období činily 2,016 mil. Kč. Rozdíl těchto dvou částek 

představuje kladný hospodářský výsledek OPS (zisk) ve výši 174,2 tis. Kč. Zisk tak 

meziročně vzrostl o 65 %, výnosy z vlastní činnosti pak dokonce o 111 %. 

Položka nákladů/výnosů Částka v roce 2003 Částka v roce 2004 
501 - Spotřeba materiálu 188 441,05 Kč 197 781,20 Kč 
502 - Spotřeba energie 45 134,60 Kč 43 171,80 Kč 
511 - Opravy a udržování 18 087,40 Kč 11 990,00 Kč 
512 - Cestovné 32 607,20 Kč 110 461,80 Kč 
513 - Náklady na reprezentaci 1 496,20 Kč 22 339,50 Kč 
518 - Ostatní služby 443 318,76 Kč 246 441,79 Kč 
521 - Mzdové náklady 858 247,00 Kč 1 000 256,00 Kč 
524 - Zákonné sociální pojištění 272 879,22 Kč 323 521,36 Kč 
528 - Ostatní sociální náklady 17 085,00 Kč 7 625,00 Kč 
538 - Ostatní daně a poplatky 444,00 Kč 474,00 Kč 
545 - Kursové ztráty 0,00 Kč 18 561,27 Kč 
549 - Jiné ostatní náklady 18 655,53 Kč 24 523,95 Kč 
582 - Poskytnuté příspěvky 17 000,00 Kč 9 822,50 Kč 
Náklady celkem 1 913 395,96 Kč 2 016 970,17 Kč 
602 - Tržby z prodeje služeb 336 735,50 Kč 709 539,50 Kč 
644 - Úroky 1 096,47 Kč 4 063,36 Kč 
649 - Jiné ostatní výnosy 2 357,20 Kč 0,00 Kč 
682 - Přijaté příspěvky 99 951,20 Kč 182 059,00 Kč 
691 - Provozní dotace 1 578 643,36 Kč 1 295 500,00 Kč 
Výnosy celkem 2 018 783,73 Kč 2 191 161,86 Kč 
Hospodářský výsledek za rok 105 387,77 Kč 174 191,69 Kč 

 

 

7.3 Přehled výnos ů v členění podle zdroj ů 

Rok 2004 přinesl další změny jak ve výši a zdrojích výnosů. Především jde o pokles 

dotace od MPSV a naopak nárůst prostředků z krajských zdrojů. Zcela zmizely prostředky 

z EU, což je důsledkem mezidobí, kdy Phare již skončilo a fondy EU ještě nejsou připraveny 
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k čerpání. Dalším odpadnuvším zdrojem byl úřad práce. Pozitivní je naopak nárůst příjmů od 

klientů a soukromých dárců. 

Zdroj výnosu Výnos v roce 2003 Výnos v roce 2004 
Klienti 230 235,50 Kč 269 139,50 Kč
Banka 1 096,47 Kč 4 063,36 Kč
SONS 78 600,00 Kč 151 790,00 Kč
Nadace prof. Vejdovského 15 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Individuální dárci 6 351,20 Kč 49 069,00 Kč
Nadace rozvoje občanské společnosti 333 902,36 Kč 0,00 Kč
Úřady práce 32 741,00 Kč 0,00 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 832 000,00 Kč 578 500,00 Kč
Olomoucký kraj 106 500,00 Kč 756 600,00 Kč
Statutární město Olomouc 380 000,00 Kč 372 000,00 Kč
Ostatní 2 357,20 Kč 0,00 Kč
CELKEM 2 018 783,73 Kč 2 191 161,86 Kč
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7.4 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 2003 Náklady za rok 2004 
501 - Spotřeba materiálu 173 428,65 Kč 188 205,40 Kč
502 - Spotřeba energie 43 960,80 Kč 43 171,80 Kč
511 - Opravy a udržování 18 087,40 Kč 11 340,00 Kč
512 - Cestovné 31 048,20 Kč 108 217,80 Kč
513 - Náklady na reprezentaci 0,00 Kč 21 272,00 Kč
518 - Ostatní služby 295 639,70 Kč 180 956,99 Kč
521 - Mzdové náklady 616 845,00 Kč 739 061,00 Kč
524 - Zákonné sociální pojištění 199 679,56 Kč 234 040,66 Kč
528 - Ostatní sociální náklady 300,00 Kč 500,00 Kč
538 - Ostatní daně a poplatky 0,00 Kč 444,00 Kč
549 - Jiné ostatní náklady 320,00 Kč 1 543,00 Kč
582 - Poskytnuté příspěvky 17 000,00 Kč 9 822,50 Kč
Celkem na obecně prospěšné služby 1 396 309,31 Kč 1 538 575,15 Kč
501 - Spotřeba materiálu 15 012,40 Kč 9 575,80 Kč
511 - Opravy a údržba 0,00 Kč 650,00 Kč
512 - Cestovné 1 559,00 Kč 2 244,00 Kč
513 - Náklady na reprezentaci 1 496,20 Kč 1 067,50 Kč
518 - Ostatní služby 147 679,06 Kč 65 484,80 Kč
521 - Mzdové náklady 241 402,00 Kč 261 195,00 Kč
524 - Zákonné sociální pojištění 73 199,66 Kč 89 480,70 Kč
528 - Ostatní sociální náklady 16 785,00 Kč 7 125,00 Kč
538 - Ostatní daně a poplatky 444,00 Kč 30,00 Kč
545 - Kursové ztráty 0,00 Kč 18 561,27 Kč
549 - Jiné ostatní náklady 18 335,53 Kč 22 980,95 Kč
Celkem na vlastní činnost (správu) 515 912,85 Kč 478 395,02 Kč
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Podíl nákladů na správu OPS vůči celkovým nákladům v roce 2004 poklesl z 27,02 % 

na 23,72 %, což je nejnižší podíl za dobu existence společnost. Došlo přitom nejen 

k relativnímu, ale i absolutnímu poklesu nákladů na správu OPS. Také absolutní částka 

nákladů na správu je nejnižší od zahájení činnosti OPS. 

 

7.5 Přehled o pen ěžních p říjmech a výdajích v roce 2004 

účet Počáteční stav Příjmy celkem Výdaje celkem Konečný stav 
Pokladna SIS 4 652,90 Kč 80 888,00 Kč 79 918,40 Kč 5 622,50 Kč
Pokladna vedeni 3 111,50 Kč 654 995,00 Kč 644 678,50 Kč 13 428,00 Kč
Ceniny 252,00 Kč 5 905,00 Kč 5 940,50 Kč 216,50 Kč
Běžný účet 516 558,97 Kč 2 853 619,77 Kč 2 783 549,90 Kč 586 628,84 Kč
Revolvingový účet 61 575,20 Kč 853 674,34 Kč 710 000,00 Kč 205 249,54 Kč
CELKEM 586 150,57 Kč 4 449 082,11 Kč 4 224 087,30 Kč 811 145,38 Kč
 

 

 
 

8. Závěr 

Přečetli jste si výroční zprávu za rok 2004 a určitě jste mohli zjistit, že činnost 

TyfloCentra nestagnovala, ale naopak, že se jistým způsobem stále rozvíjí. Určitě jste 

zaznamenali mnoho zajímavých aktivit i zcela nové prvky naší činnosti. 

Mohli jste si také všimnout, že se stabilizovalo personální obsazení, i když tato otázka 

je vždy velmi složitá s ohledem na relativně omezené možnosti pokud jde o mzdovou politiku 

vyplývající z dosud nestabilního systému sociálních služeb v našem státě. 

Na tom, že bylo na sociální služby pro zrakově postižené v regionu střední Moravy 

nakonec dostatek finančních prostředků, mají zásluhu nejen Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, Krajský úřad Olomouckého kraje a Magistrát města Olomouce, ale i celá řada sponzorů 
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a dárců. Mezi ně patří: 

�Olterm & TD Olomouc, a. s. 

�agentura Rubico, s. r. o., Olomouc 

�SONS ČR, občanské sdružení, Praha 

�Zitta - výtahy, s. r. o., Slavkov u Brna 

�AMH, a. s., Mazda, Olomouc 

�Kvapil elektro, a. s., Olomouc 

�Ochranný svaz autorský, Praha 

�Nadace prof. Vejdovského, Bouzov 

Našimi podporovateli jsou také drobní dárci, ke kterým patří i naši klienti. Všem 

chceme touto cestou poděkovat za jejich podporu a přízeň. 

Výroční zprávu připravil na základě podkladů od vedoucích a ekonomických 

pracovníků ředitel OPS, Jan Příborský. 


