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Kontakty a důležité informace 

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 

I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc 

  585 423 737 

e-mail:  info@tyflocentrum-ol.cz 

web:  www.tyflocentrum-ol.cz 

  najdete nás i na facebooku 

Banka:  Fio banka, a.s. č. ú.: 2000580913/2010 

IČ:  25 86 22 94 

DIČ:  CZ 25 86 22 94 

Regionální střediska: 

Olomouc:   583 034 528 

Prostějov:   588 507 084 

Přerov:   583 034 527 

Šumperk:  588 508 059 

 

Sociální firma Ergones 

Heyrovského 421/35, 779 00 Olomouc 

  585 034 536 

e-mail:  info@ergones.cz 

web:  www.ergones.cz, www.ergones.eu 

Banka: Fio banka, a.s. č. ú.: 2200369872/2010  

Číslo živnostenského oprávnění: SMOL/109185/2013/OZIVN/Mur 

  

mailto:info@tyflocentrum-ol.cz
http://www.tyflocentrum-ol.cz/
mailto:info@ergones.cz
http://www.ergones.cz/
http://www.ergones.eu/
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Statutární orgány společnosti a jejich složení k 31. 12. 2015 

 

Správní rada 

 

Dozorčí rada 

Kvido Sandroni - předseda Jan Spurný - předseda 

Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. Mgr. Antonín Dočkal 

Mgr. Hana Skácelová Květoslava Nejeschlebová 

 

1. Změny Zakládací listiny a složení řídicích orgánů v průběhu roku 2015 

V roce 2015 došlo ke změně ve složení Dozorčí rady. Od 1. 1. 2015 se novým členem a předsedou stal 
Mgr. Jan Spurný. 
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Organizační struktura a personální obsazení k 31. 12. 2015 

 
 
 

Organizační struktura TyfloCentra Olomouc, o.p.s. 
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Personální obsazení k 31. 12. 2015 
 

Ředitel Mgr. Petr Zavadil 

Asistent ředitele, koordinátor dobrovolníků  Ing. Zlatuše Tomanová 

Administrativní pracovník  Jana Kvapilová 

Zástupce ředitele pro sociální služby Mgr. Věra Bartošová 

Zástupce ředitele pro sociální firmu Mgr. Petr Zavadil 

Sociálně aktivizační služby: 

Koordinátor sociálně aktivizační služby Mgr. Miroslava Chrastinová 

Vedoucí střediska informatiky Bc. Eva Bahounková 

Lektor výpočetní techniky Mgr. Lukáš Lacina 

Lektor výpočetní techniky Pavel Bárta 

Regionální sociální pracovník Olomouc Mgr. Miroslava Chrastinová 

Regionální sociální pracovník Prostějov Bc. Zuzana Znojilová 

Regionální sociální pracovník Šumperk Leona Šabršulová, DiS. 

Odborné sociální poradenství: 

Koordinátor odborného poradenství Bc. Eva Bahounková 

Sociální pracovník Bc. Eva Bahounková 

Pracovník v sociálních službách Pavel Bárta 

Sociální rehabilitace:  

Koordinátor sociální rehabilitace Mgr. Věra Bartošová 

Vedoucí sociální pracovník Mgr. Věra Bartošová 

Regionální sociální pracovník Prostějov Bc. Zuzana Znojilová 

Regionální sociální pracovník Olomouc Mgr. Miroslava Chrastinová 

Regionální sociální pracovník Přerov Mgr. Dagmar Staňková 

Regionální sociální pracovník Šumperk Leona Šabršulová, DiS. 

Doplňkové a ostatní služby:  

Pracovník technické podpory Pavel Ociepka 

Pracovník bariér Mgr. Petr Bradáč 
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Sociální firma Ergones: 

Zástupce ředitele pro sociální firmu Mgr. Petr Zavadil 

Administrativní pracovník Iveta Klemešová 

Marketingový zástupce Radka Miženková 

Prodejce/vedoucí Jiří Hladiš 

Prodejce Pavel Kolčava, DiS. 

Administrativní pracovník Ludmila Bednářová 

Obchodní zástupce Šárka Pečová 

Vedoucí keramiky/TyfloCar Ivan Kořenek 

Keramik Luboš Hrabal 

Lektor jazyků/vedoucí Mgr. Eva Daníčková 

Lektor jazyků Mgr. Petra Dvorská 

Lektor jazyků Bc. Zuzana Perrone Calábková 

Tiskař/pracovník úklidu Marcela Filasová 

Pracovník úklidu Alena Dočkalová 

Výstava (Ne)viditelná Olomouc 

Průvodce výstavou/vedoucí Mgr. Romana Hladišová 

Průvodce výstavou Marie Rezková 

Průvodce výstavou Jana Strnadová 
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2. Slovo úvodem 

 

Uplynul další rok a rádi bychom Vás seznámili s činností a s výsledky práce TyfloCentra Olomouc o.p.s. 

včetně sociální firmy Ergones. 

Rok 2015 byl jubilejní, neboť jsme si připomínali 15. výročí vzniku naší organizace. Během patnácti let 

existence jsme získali důvěru našich klientů, několika dalších olomouckých neziskových organizací 

a státních institucí. Tato důvěra nám byla potvrzena účastí klientů a zástupců různých subjektů 

na akcích k našim polokulatinám. 

Co se týče činnosti TyfloCentra v roce 2015, můžeme být spokojeni. Neprožili jsme rok velkých inovací, 

ale snažili jsme se, aby stávající služby a aktivity byly vylepšovány. 

Sociální rehabilitace pomohla dalším lidem, aby se prosadili na trhu práce, anebo aby se k tomuto kroku 

řádně připravovali. Tato služba funguje jak v Olomouci, tak i v regionálních střediscích. 

Na základě této dobré zpětné vazby jsme rozšířili do regionů i sociálně aktivační služby, které byly 

k dispozici pouze v Olomouci. Klienti přivítali toto rozhodnutí a hojně využívali těchto služeb.  

Sociální firma Ergones nám dělá radost a její nabízené služby a produkty jsou vyhledávány a kladně 

hodnoceny. Pozorovali jsme, že všechna oddělení si již vydělávají sama na sebe a jejich obrat je 

vyvážený.  

Výstava (Ne)viditelná Olomouc byla ukončena, ale uvědomme si, že doba trvání této výstavy byla o šest 

měsíců delší, než se původně plánovalo. Můžeme ji považovat za úspěšnou, ale již jsme nemohli 

očekávat, že by v dalších letech poutala tolik pozornosti, jak tomu bylo doposud, neboť potencionální 

počet návštěvníků na Olomoucku se už s největší pravděpodobností vyčerpal. 

Věřím, že po přečtení této výroční zprávy budete sdílet se mnou pocit spokojenosti s dosaženými 

výsledky, ale souhlasím i s těmi, kteří by chtěli upozornit nato, že by nebylo moudré usnout 

na vavřínech, protože neziskový sektor musí být stále připravený na neočekávané změny ve financování 

nebo ve výši dotací, jímž podléháme. 

Ano, vedení TyfloCentra Olomouce o.p.s. myslí důkladně na tyto faktory a zato jim patří moje upřímné 

poděkování jako předsedy i jako klienta. 

 

Kvido Sandroni 

předseda Správní rady 
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3. Odborné sociální poradenství 

 

Poslání služby 

 Podporuje lidi se zrakovou vadou, aby se zorientovali ve své nepříznivé situaci, hledali a nacházeli její 
řešení. 

Cíl služby 

 Poskytujeme podporu a informace při hledání řešení v problematické situaci v oblasti 

architektonických bariér, kompenzačních pomůcek a vzdělávání zvyšující samostatnost a uplatnění 

se ve společnosti. 

 Zprostředkováváme kontakty při hledání řešení v problematické situaci v oblasti návazných služeb 

společenského a pracovního uplatnění atd. 

 Poskytujeme informace a pomoc v oblasti sociálně právní, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí a napomáháme klientům nacházet optimální 

možnosti zvládání nebo řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Zásady poskytované služby 

 Nestrannost. 

 Respekt a důstojnost. 

 Flexibilita. 

 Komplexnost. 

Činnosti a aktivity 

 Sociální poradenství 

Součástí sociálního poradenství je základní informování, poskytování informací o jednotlivých 

sociálních službách poskytovaných TyfloCentrem Olomouc, o.p.s. a o zprostředkování kontaktů 

na návazné služby, jež poskytuje Tyfloservis, SONS a další instituce. Vedle základního poradenství 

poskytujeme odborné sociální poradenství zaměřené na specifické potřeby cílové skupiny. Důležitým 

prvkem poradenství je plánování sociální služby s uživatelem, který se musí sám rozhodnout, které 

z nabízených služeb bude využívat, a jakým způsobem budou probíhat.  

V rámci sociálního poradenství poskytujeme: 

 specifické informace klientům TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a dalším novým zájemcům: 

Z hlediska předmětu poradenství bylo poskytnuto: 

 93 intervencí týkajících se informací o TyfloCentru Olomouc, o.p.s. a jeho službách (obecné informace, 

podpora zaměstnávání, PC výuka, jazyky, bariéry aj.),  

 20 intervencí týkajících se sociálního poradenství (příspěvek na péči, vyřizování invalidity, sociální 

karta, změny v legislativě aj.), 

 30 intervencí ohledně kompenzačních pomůcek (kdy je nárok a kde vyřizovat – hůl, telefon, lupy, 

PC aj.),  

 125 intervencí z oblasti širší sociální problematiky.  
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 odborné poradenství pro zájemce o zaměstnání z řad zrakově postižených: 

Takto zaměřené poradenství se zabývá poskytováním informací pracovně právního charakteru 

a nasměrováním klienta na další pokračování při získávání informací, znalostí, dovedností s cílem 

orientace na trhu práce a vyhledání vhodného zaměstnání.  

Z oblasti podpory zaměstnávání TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. poskytlo v roce 2015 v rámci 

odborného poradenství celkem 61 poradenských intervencí ve prospěch klientů, týkajících se pracovně 

právního poradenství (zaměstnávání zdravotně postižených osob, aktivní politika zaměstnanosti, 

příspěvky ÚP, chráněné dílny aj.).  Odborné poradenství je poskytováno i pro klienty 4 regionálních 

středisek, které se zaměřují na podporu zaměstnávání: Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.  

 konzultace o náročných kompenzačních pomůckách: 

Odborný pracovník konzultuje se zájemci o kompenzační pomůcky jejich znalosti, schopnosti, 

možnosti (zrakové, motorické, sluchové, mentální …) jejich potřeby a způsobilost využití pomůcky. 

Společně s klientem vyzkouší různé typy zařízení s hlasovým či hmatovým výstupem, nebo 

zvětšovacími programy a pak dohodnou, který z těchto typů je pro klienta nejvhodnější 

s přihlédnutím na stupeň zrakové vady, na jeho studijní či pracovní zařazení, na další profesní zájem, 

na fakt, zda žije samostatně ve své domácnosti apod. Poté odborný pracovník zajistí 

u specializovaného dodavatele technickou specifikaci a cenovou nabídku navržené pomůcky. 

Na základě konzultace s klientem sestaví vyjádření k žádosti o příspěvek (který poskytuje Úřad práce) 

a zprostředkuje nákup pomůcky u vybrané dodavatelské firmy. Dále spolu s klientem dohodnou 

zařazení do školení - je dohodnuta délka školení v obsluze náročných pomůcek.  

V roce 2015 v rámci odborného poradenství jsme poskytli 210 poradenských intervencí. Toto odborné 

poradenství je poskytováno především pro klienty Olomouckého a Zlínského kraje. Pro klienty bylo 

vystaveno 30 vyjádření k žádosti o příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky poskytovaný Úřadem 

práce. 

Praktické informace: 

ODBORNÉ PORADENSTVÍ   

Uživatelé služby (včetně anonymních) počet osob 305 

Muži počet osob 159 

Ženy počet osob 146 

Kontakty počet 287 

Intervence počet 252 

 

 

Službu Odborné sociální poradenství v roce 2015 finančně podpořil Olomoucký kraj a statutární město 

Olomouc. 
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6. Sociálně aktivizační služby  

 

Poslání služby: 

Posláním sociálně aktivizační služby TyfloCentra Olomouc, o.p.s. je podpořit osoby se zrakovým 

postižením, aby získaly takové znalosti a dovednosti, které posilují jejich soběstačnost, a přispívají k jejich 

seberealizaci. 

Cíl služby: 

 Prostřednictvím vzdělávacích programů vybavit uživatele informacemi, znalostmi a dovednostmi, které 

povedou ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 Prostřednictvím socioterapeutických aktivit a smysluplným využitím volného času podpořit proces 

seberealizace a minimalizace závislosti na jiných osobách. 

 Poskytnutím podpory umožnit uplatnění práv a řešení běžných záležitostí uživatelů. 

Zásady poskytované služby: 

 Podpora. 

 Samostatnost. 

 Partnerství. 

 Aktivita. 

 

Činnosti a aktivity 

V roce 2015 byla činnost financována: 

 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje – Sociálně aktivizační služba. 

Regionální malé projekty 

 Město Olomouc: Sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým znevýhodněním. 

 Město Prostějov: Činnost TyfloCentra, o.p.s. regionálního pracoviště v Prostějově v roce 2015. 

 Město Šumperk: Provoz regionálního střediska Šumperk. 

 Realizaci jazykových kurzů (angličtina, němčina) v Prostějově podpořilo Město Prostějov.   

 ČSOB: Využívání moderních platebních metod osobami se zrakovým postižením. 

 

 Vzdělávací aktivity  

o Kurzy obsluhy náročných elektronických kompenzačních pomůcek 

Ve středisku informatiky a digitalizace pořádáme pro zájemce (naše klienty) kurzy obsluhy 

náročných elektronických kompenzačních pomůcek na bázi výpočetní techniky. 

Nabídka těchto kurzů je následující: přípravné, základní a nástavbové. 

Přípravné kurzy: jejich cílem je zjistit předpoklady pro samostatné ovládání speciálně upraveného 

počítače klientem a připravit jej na základní kurz. 

Základní kurzy: jejich cílem je naučit klienta začátečníka, který získává kompenzační pomůcku 

poprvé nebo přechází na zcela jiný speciální software, základům práce s PC. 
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Základní zkrácené kurzy: jde především o zaškolení klientů, kteří získávají opakovaně kompenzační 

pomůcku na bázi výpočetní techniky, a tudíž dochází ke změnám v operačním systému, v aplikacích 

a ve speciálních programech v důsledku nových verzí těchto programů. 

Nástavbové kurzy: mají za cíl klientům rozšířit dovednosti a znalosti, které získali v základním kurzu. 

o Využívání moderních platebních metod 

V roce 2015 jsme uspěli se svým projektem Využívání moderních platebních metod osobami se 

zrakovým postižením ve výběrovém řízení, které vyhlásila Československá obchodní banka, a. s. 

a v regionálních střediscích v Olomouci, Přerově, Šumperku a Prostějově jsme organizovali 

vzdělávací program pro osoby se zrakovým postižením, které chtějí získat informace a dovednosti 

v oblasti moderních platebních metod. 

 

Cílem projektu bylo: 

• Docílit snížení strachu osob se zrakovým postižením využívat moderních platebních metod. 

• Naučit osoby se zrakovým postižením pracovat s internetovým bankovnictvím za pomoci 

speciálního software, který ozvučí či zvětší prostředí na monitoru počítače. 

• Naučit nevidomé či slabozraké pracovat s ozvučeným bankomatem. 

• Zvýšit samostatnost osob při manipulaci se svými finančními prostředky prostřednictvím 

moderních platebních metod. 

• Informovat o rizicích půjček a úvěrů. 

 

Výuka účastníků probíhala skupinově (teorie) i individuálně (1 lektor na 1 klienta praktická výuka 

např. ovládání ozvučeného bankomatu). 

Účastníci vzdělávacího programu byli: 

a) teoretickou formou výuky seznamováni s: 

• používáním platebních karet, 

• ovládáním ozvučených bankomatů, 

• platbami kartou u obchodníků, 

• internetovým bankovnictvím, 

• internetovými platbami prostřednictvím platebních karet. 

b) praktickou formou výuky seznamováni s:  

• ovládáním ozvučených bankomatů, 

• manipulací s internetovým bankovnictvím se speciálním programem, který ozvučí či zvětší 

prostředí osobě se zrakovým postižením, 

• možnostmi ovládat svůj účet prostřednictvím mobilních aplikací na chytrých telefonech. 

 

V roce 2015 byly realizovány následující kurzy výpočetní techniky: 

 přípravný      1 osoba, 8 vyučovacích hodin 

 základní      25 osob, 536 vyučovacích hodin 

 nástavbový (doplňkový)    27 osob, 477 vyučovacích hodin 

 využívání moderních platebních metod 9 osob, 9 vyučovacích hodin 

 

Kurzy byly v roce 2015 realizovány i v regionálních střediscích: 

 Prostějov: Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, 
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 Šumperk: 8. května 22, 787 01 Šumperk, 

 Přerov: Čechova 2, 750 00 Přerov, 

 Olomouc: I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc. 

 

o Výuka cizích jazyků  

Další významnou vzdělávací aktivitou sociálně aktivizačních služeb je výuka cizích jazyků.    

V roce 2015 byly realizovány následující kurzy výuky cizích jazyků: 

 kurzy anglického jazyka v Prostějově a v Olomouci 

 kurzy německého jazyka v Prostějově 

  

Kurzy byly v roce 2014 realizovány i v regionálních střediscích: 

 Prostějov: Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, 

 Olomouc: I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc. 

 

 Socioterapeutické a volnočasové aktivity 

Druhou významnou součástí sociálně aktivizačních služeb jsou volnočasové a klubové aktivity. 

Ty organizuje koordinátorka volnočasových aktivit, která sama zajišťuje většinu akcí, nebo si zve 

externí odborné spolupracovníky (lektory, pomocníky apod.). Pro některé z akcí využívá také 

spolupráce s praktikanty a dobrovolníky. 

o Pravidelné aktivity:  

 přednášky,  

 besedy 

 společné venčení vodících psů 

o Exkurze, výlety a workshopy:  

Zmrzlé Hanák  21. 2. 2015 

Velikonoce v Čechách pod Kosířem 4. 4. 2015 

Exkurze do svíčkárny, mýdlárny Rodas 25. 4. 2015 

Exkurze do zubařského křesla 27. 4. 2015 

Procházka po Plumlov 26. 5., 30. 6. 2015 

Olomoucký vojenský den 30. 5. 2015 

Příměstská rekondice 28. 7. – 1. 8. 2015 

Pevnost poznání 5. 8. 2015 

Návštěva květné zahrady a arcibiskupského zámku 18. 8. 2015 

Výlet do Jeseníku 19. 8. 2015 

Workshop Flora Olomouc 20. 8. 2015 

Procházka biokoridorem 25. 8. 2015 
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Exkurze do rekvalifikačního střediska Dědina 8. 9. 2015 

Exkurze v očním středisku Ottlens 5. 10. 2015 

Exkurze na vlakové nádraží 17. 10. 2015 

Exkurze do čokoládovny Nestlé 3. 11. 2015 

Vánoční trhy a Kočičí kavárna 8. 12. 2015 

 

o Kurzy 

 pletení z pedigu, 

 kurz pohybových aktivit, 

 kurz trénování paměti, 

 kurz anglického, německého jazyka.  

 

o Sportovní a pohybové aktivity: 

Tradičně podporujeme následující sportovní odvětví: 

 zvuková střelba, 

 pohybové aktivity 

 turnaj v bowlingu 

 účast na Chrlické žabě 

 plavání. 

 

Přehled (prezentačních) akcí: 

VI. Společenský ples v Prostějově 7. 7. 2015 

Prezentace sociálních služeb TC a pomůcek pro studenty 

VŠ (SPP) 

20. 3. 2015 

Bílý den 20. 6. 2015 

Mistrovství ČR ve zvukové střelbě 18. 10. 2015 

Den otevřených dveří TC Olomouc  13. 11. 2015 

 

Praktické informace 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA 

Uživatelé služby (uzavřená smlouva) počet osob 119 

Muži počet osob 46 

Ženy počet osob 73 

Kontakty počet 1149 

Intervence počet 1742 
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7. Sociální rehabilitace - podpora zaměstnávání zrakově postižených 

 

Poslání služby 

 Služby sociální rehabilitace poskytované TyfloCentrem Olomouc, o.p.s. směřují k dosažení 

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zrakovým eventuálně s dalším postižením. 

Cíl služby 

 Podporujeme rozvoj a nácvik specifických schopností a dovedností vedoucích k sociálnímu 

začlenění, zvláště s ohledem na pracovní proces (podpora samostatnosti, využití zdrojů získávání 

informací aj.). 

 Poskytujeme podporu při orientaci na trhu práce a vlastním pracovním uplatnění 

a zprostředkováváme kontakt se zaměstnavateli. 

 Podporujeme rozvoj a nácvik specifických schopností a dovedností vedoucích k získání a udržení 

zaměstnání (komunikace, asertivita, měkké dovednosti, odborné znalosti aj.) 

 Poskytujeme pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů při hledání zaměstnání 

a v pracovním procesu. 

Zásady poskytované služby 

 Podpora. 

 Samostatnost. 

 Aktivita. 

Činnosti a aktivity 

V rámci střediska byly realizovány činnosti, jejichž cílem bylo podpořit připravenost těžce zrakově 

postižených občanů pro volný trh práce a vyhledat vhodné zaměstnání. 

V roce 2015 byla činnost financována: 

 Individuální projekt Olomouckého kraje – Zajištění vybraných služeb sociální prevence 

v Olomouckém kraji. 

Regionální malé projekty 

 Město Olomouc: Sociální rehabilitace zaměřená na pracovní uplatnění pro osoby se zrakovým 

znevýhodněním. 

 Město Přerov: Sociální služby pro zrakově postižené v Přerově - provoz regionálního střediska 

Přerov. 

 Město Hranice: Cestovné a notebook pro terénní práci sociálního pracovníka. 

 Město Prostějov: Činnost TyfloCentra, o.p.s. regionálního pracoviště v Prostějově v roce 2015. 

 Město Šumperk: Provoz regionálního střediska Šumperk. 

 Realizaci jazykových kurzů (angličtina, němčina) v Prostějově podpořilo Město Prostějov.   

V roce 2015 Středisko podpory zaměstnanosti připravilo pro své klienty několik pravidelných kurzů 

a skupinových setkání a další vzdělávací či aktivizační činnosti. 

V průběhu celého roku probíhalo individuální jednání se zájemci o zaměstnání, skupinové tematické Job 

cluby a klientům byla nabídnuta možnost využít Internet a PC k hledání zaměstnání a oslovování 

zaměstnavatelů, tvorba profesního profilu, diagnostiky vlastních schopností a dovedností a testů 
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kompetencí, asistence uchazečům při hledání zaměstnání a asistence u zaměstnavatele na pracovišti, 

zprostředkování PC kurzů jako pracovní pomůcky. 

Celkem v rámci sociální rehabilitace proběhlo 43 tematických akcí pro klienty. Z některých původně 

jednorázových akcí se, díky oblibě klientů, staly pravidelné kurzy: 

Kurz tvořivých rukou, Prostějov. 

Pletení z letáků, Šumperk. 

Práce nás baví, Šumperk. 

Trénink paměti, Přerov. 

 

Probíhaly pravidelné jazykové kurzy pro klienty: 

Angličtina v Prostějově a Němčina v Prostějově. 

Další vzdělávací či odborné akce: 

Beseda o odstraňování bariér v Přerově, v Prostějově. 

Beseda občanské poradny, Šumperk. 

Představení kompenzačních pomůcek Přerov. 

 

V rámci sociální rehabilitace probíhaly již tradičně: 

Jobclub, Šumperk. 

Exkurze (spojené s přednáškou o pracovních možnostech u potenc. zaměstnavatelů), Olomouc, 

Prostějov. 

Setkání s předáním zkušeností při hledání zaměstnání, Přerov. 

 

Součástí činnosti střediska je úzká spolupráce s úřady práce a institucemi poskytujícími návazné služby. 

V průběhu roku proběhly informační semináře a prezentační akce a ve všech regionálních střediscích byl 

na podzim pro veřejnost zorganizován den otevřených dveří střediska. 

 

Pracovní úspěchy našich klientů 

Celkem 22 našich klientů našlo v roce 2015 nové pracovní uplatnění nebo změnili zaměstnání díky 

podpoře sociálních pracovníků. Největší úspěchy jsme zazamenali v regionálním středisku Přerov, kde 

se jednalo o 11 klietnů, v Olomouci bylo úspěšných 5 klientů, v Šumperku 4 a v Prostějově 2. Jednalo 

se úvazky na pozicích zejména administrativních a úklidových prací. Našly se ale i pozice ve službách 

– průvodce výstavou, hotelnictví, masérství.  

 

Praktické informace 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE – podpora zaměstnanosti   

Uživatelé služby (uzavřená smlouva) počet osob 53 

Muži počet osob 21 

Ženy počet osob 32 

Kontakty počet 382 

Intervence počet 492 

Tematické skupinové akce (Individuální projekt) počet 43 

Pravidelné jazykové kurzy (Individuální projekt) počet 2 
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8. Propagace a osvěta 

 

Cílem propagační činnosti a osvěty je informovat širokou i odbornou veřejnost o jednotlivých aspektech 

života lidí se zrakovým postižením a o činnosti TyfloCentra Olomouc, o.p.s. 

 

Přehled některých propagačních a osvětových akcí: 

VI. společenský ples TyfloCentra Prostějov 7. 2. 2015 

Tvarůžková střela 30. 5. 2015 

Bílý den – Hamry u Prostějova 20. 6. 2015 

Zubrfest  27. 6. 2015 

Handicap rally 6. 9. 2015 

Zápas HC Olomouc na podporu TyfloCentra 13. 9. 2015 

Den otevřených dveří Šumperk, Prostějov – prezentace 

služeb TC veřejnosti 
11. 11. 2015 

Den otevřených dveří Přerov – prezentace služeb TC 

veřejnosti 
12. 11. 2015 

Den otevřených dveří Olomouc – prezentace služeb TC 

veřejnosti 
13. 11. 2015 

Vánoční trhy – prodej punče – stánek DMPŽ 25. 11., 21. 12. 2015 

Stánek Prostějov 27. 11. – 23. 12. 2015 

Koncert zpěvačky ZAZ Ostrava 1. 12. 2015 

Česko zpívá koledy – Výstava (Ne)viditelná Olomouc 9. 12. 2016 

 

 Uskutečnilo se několik besed se žáky základních, středních i vysokých škol, které proběhly v našich 

regionálních střediscích. 

 V propagaci problematiky zrakově postižených mezi veřejností nás podporují i regionální média 

zejména pak Český rozhlas Olomouc, Radio Proglas, ZZIP studio, Rádio Haná, R1 Morava, 

Olomoucký deník, Olomoucký večerník, ČTK a další. 
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Veřejná sbírka TyfloCentra „Pomáháme nevidomým“ 

V roce 2015 pokračovala veřejná sbírka „Pomáháme nevidomým“. Vzdělávání, aktivita, pracovní 

uplatnění - cesta k integraci nevidomých a těžce zrakově postižených. 

Účelem sbírky je získat finanční prostředky na následující činnosti: 

 Pořádání specializovaných vzdělávacích kurzů pro nevidomé a těžce zrakově postižené osoby.  

 Nákup elektronických kompenzačních pomůcek pro půjčovnu provozovanou TyfloCentrem 

Olomouc, o.p.s., pro výuku a pracovní uplatnění nevidomých a těžce zrakově postižených osob.  

 Organizování socioterapeutických a volnočasových aktivit, zejména pohybových a sportovních 

pro nevidomé a těžce zrakově postižené osoby.  

 Podporu zaměstnávání osob se zrakovým, popř. jiným zdravotním postižením, v sociální firmě 

Ergones, zřízené a provozované TyfloCentrem Olomouc, o.p.s. 

Všechny tyto činnosti TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a sociální firmy Ergones podporují samostatnost 

a nezávislost nevidomých a těžce zrakově postižených osob, umožňují jejich seberealizaci, aktivní 

zapojení do běžného života a do pracovního procesu. 

 

V roce 2015 byla sbírka konána následujícím způsobem: 

 příspěvky na sbírkový účet 

 pokladničky 

 dárcovské textové zprávy (DMS) 

 platby PaySec (Modrý život a Daruj správně). 

 

V rámci sbírky spolupracujeme s občanským sdružením Fórum dárců, které nám poskytuje službu DMS 

a DMS Roční podpora. 
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9. Doplňkové činnosti 

 

Technická podpora 

Poskytujeme technickou podporu pro uživatele elektronických kompenzačních pomůcek. Jedná se 

o podporu úspěšného využívání náročných kompenzačních pomůcek (speciální zpřístupněná PC a další 

digitální zařízení) osobami s těžkým zrakovým postižením, zlepšení kvality jejich života (samostatnost, 

informovanost, příprava na práci, studium). 

TECHNICKÁ PODPORA 
 

Počet technických zásahů 80 

Počet konzultací 125 

Odstraňování informačních bariér 

Zpřístupňování informací osobám zrakově postiženým v digitální formě, ve zvětšeném černotisku 

a v bodovém písmu. Informace byly podávány prostřednictvím e-mailového zasílání krátkých 

textových zpráv – MajExtraLine (pozvánky, dopravní informace). Zprávy byly zasílány několikrát týdně 

registrovaným anonymním odběratelům. V roce 2015 došlo k rozvoji služby formou SMS informačních 

zpráv, které jsou doručovány uživatelům přímo na mobilní telefon. 

Informační zpravodaj Majáček 1x: č. 108, září 2015 – v rozsahu cca 15 stran ve zvětšeném černotisku, 

36 až 40 stran v bodovém písmu, e-mailem. Odběrateli jsou zrakově postižení klienti, organizace 

(domovy pro seniory, Charita, organizace poskytující služby seniorům a zdravotně postiženým) 

a široká veřejnost.  

 

ZPRÁVY MAJÁČEK Extra Line a SMS info 

leden -březen duben - červen červenec-září říjen-prosinec celkem 

34 36 43 23 136 

Počet odběratelů: 312 

Odstraňování architektonických a dopravních bariér 

Činnosti a aktivity 

K tradičním doplňkovým činnostem TyfloCentra patří neoddělitelně poradenství v oblasti odstraňování 

architektonických, dopravních a dalších bariér z hlediska potřeb zrakově postižených uživatelů. 

V roce 2015 se uskutečnily následující aktivity: 

 Konzultace a připomínky k bezbariérovým úpravám (projektantům, úřadům, prac. NIPI, apod.) 

17x 

 Rekonstrukce hlavního nádraží Olomouc (hlasové majáčky, vodicí linie, popisky v Braillově 

písmu, ozvučení panelů odjezdů a další bezbariérové prvky pro nevidomé) 

 bezbariérové úpravy v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. na různých místech (rekonstrukce veřejných 

prostranství, hmatové a akustické úpravy železničních přejezdů, předzahrádky restaurací, 

výtahy, budovy pro veřejnost, apod.). 
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 Kontrola akustických prvků a technických zařízení: průběžně 1x měsíčně 

 Řešení závad na technických zařízeních: 

 SZN (akustická signalizace semaforů pro chodce) 14x  

 hlasové majáčky OHM 6x 

 venkovní hlášení tramvají (číslo linky a směr jízdy) 6x 

 hlasové výstupy elektronických panelů (Inteligentní zastávky, panel EZOP, panely ČD) 8x 

 ozvučení výtahu, veřejné osvětlení, hlášení rozhlasu pro cestující 4x 

 Řešení bariér v ulicích: 

 překážky čnící do úrovně obličeje (přerostlá zeleň, dopr. značky, cedule, lešení, vysuté schodiště 

apod.) 8x 

 špatný stav chodníků a pěších komunikací, překážky a výkopy, bariérové předzahrádky 

restaurací, nebezpečné přecházení, zarostlé vodicí linie apod. 7x, 

 bariéry v interiérech – překážky na vodicích liniích, kontrastní označení schodiště, předměty čnící 

do prostoru apod.  6x. 

 Popisky v Braillově písmu: 

 označení WC, čísel, kanceláří apod.  18 ks 

 Hlasové majáčky OHM – konzultace umístění a fráze:  

 Olomouc, hlavní nádraží 25x – připomínkování, spoluvytváření 

 Propagace a informovanost o odstraňování bariér: 

 články v časopise Majáček, články v elektronické podobě (Majáček Extra Line, konference 

Olomoucko) 31x 

 beseda o bariérách pro klienty 6x 

 exkurze – rekonstrukce hlavního nádraží 2x 

 Bezbariérová Olomouc, pracovní skupina: 2x 

 řešení bariér na ohlášení klientů: 62x 

Pracovník TyfloCentra se pravidelně zúčastňuje zasedání komise pro odstraňování bariér, které pořádá 

Magistrát města Olomouce. V roce 2015 byl realizován projekt „Reliéfní plánky pro osoby se zrakovým 

postižením“, který byl podpořen SMOL. 

 Projekt: „Reliéfní plánky pro osoby se zrakovým postižením“ 

 Výroba 1 reliéfního plánku „Olomouc – Nová Ulice“ 

Realizaci projektu podpořilo statutární město Olomouc poskytnutím finanční podpory ze svého 

rozpočtu v oblasti bezbariérové úpravy a bezbariérová doprava. 

 Aktivity v rámci projektu „Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zrakovým postižením 

na Střední Moravě“: 

Výroba šesti reliéfních plánků:   
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 Litovel, centrum města 

 Uničov, centrum města 

 Prostějov, centrum města 

 Šternberk, centrum města 

 Šumperk, centrum města 

Plánky slouží především nevidomým a těžce slabozrakým k získání představy a pochopení důležitých 

lokalit v centrech měst Olomouckého kraje. 

Projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

 

 Aktivity v rámci projektu „Odstraňování bariér osobám se zrakovým postižením na území města 

Přerova a výroba reliéfních plánků“: 

Výroba 3 reliéfních plánků: 

 Přerov, vlakové nádraží 

 Přerov, historické centrum města 1 

 Přerov, historické centrum města 2 

Projekt podpořilo město Přerov. 

 

Praktické informace 

ODSTRAŇOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÝCH A DOPRAVNÍCH 
BARIÉR 

  

Řešení bariér na ohlášení klientů počet ohlášek 62 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

V rámci půjčovny se zaměřujeme především na dvě oblasti pomůcek a to na náročné elektronické 

pomůcky a tandemová kola. Půjčujeme také některé pomůcky drobné denní potřeby, k dispozici jsou 

i digitální nebo páskové diktafony či ozvučený mobilní telefon. Pomůcky se půjčují zejména tehdy, 

když se uživateli jeho stávající pomůcka porouchá, a je na nějakou dobu v opravě, nebo když probíhá 

proces vyřizování pomůcky nové a klient ještě zařízení nevlastní. Aktuální seznam kompenzačních 

pomůcek, které nabízíme k zapůjčení je k dispozici na našich internetových stránkách v sekci Půjčovna 

kompenzačních pomůcek.  

Služby půjčovny prezentujeme v jednotlivých regionech, na internetových stránkách TyfloCentra 

Olomouc, o.p.s. (www.tyflocentrum-ol.cz), na webových stránkách Olomouckého kraje:  :  

http://kp.kr-olomoucky.cz/. 

PŮJČOVNA POMŮCEK 
  

Dlouhodobé zápůjčky  počet výpůjček 17 

Tandemová kola počet výpůjček 6 

 

http://www.tyflocentrum-ol.cz/
file:///C:/Users/tomanova/Documents/TC/výroční%20zpráva/výroční%20zpráva/:%20%20http:/kp.kr-olomoucky.cz/
file:///C:/Users/tomanova/Documents/TC/výroční%20zpráva/výroční%20zpráva/:%20%20http:/kp.kr-olomoucky.cz/
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10. Zvyšování kvalifikace  

 

V rámci zvyšování kvality služeb a činností TyfloCentra Olomouc, o.p.s. se pracovníci účastní vybraných 

školení, která zvyšují a rozvíjí jejich odbornost.  

Školení:  

M-CENTRUM: Poradenský proces v sociální práci, Sociální rehabilitace v práci s klientem, Sociální 

interakce v práci sociálního pracovníka, Porozumění roli pracovníka v sociálních službách, Krizová 

intervence II, Sebekoučování jako nástroj vlastního rozvoje, Hodnoty v sociální péči 

Edupol: Specifika komunikace se seniory 

NROS: Sociální inovace 

Vzdělávací centrum Morava: Sociální služby - aktuality a praxe 

M.H.S.: Základy plánování v soc. službách 

Olomoucký kraj: Řídící dokumenty a směrnice NNO, Rozpočty a casch flow v NNO, Účetnictví a účetní 

závěrka NNO 

Centrum pro komunitní práci východní Morava: Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních 

služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných 

Caritas: Exekuční řízení a ochrana práv uživatelů 

Proutek: Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů 

Odborné stáže: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., Alfa 

Handicap, Zahrada 2000 

Supervize: 4 skupinové, 9 individuálních 

 

Realizované vzdělávací aktivity odpovídaly potřebám jednotlivých pracovníků a provozu celého 

TyfloCentra Olomouc, o.p.s. Kvalita všech kurzů a seminářů byla na velmi dobré úrovni. Jednalo se 

především o akreditované vzdělávací akce. Tím byl naplněn požadavek zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, na povinné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. 
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11. Sociální firma Ergones - Práce nevidomých a slabozrakých 

 

V roce 2015 bylo průběžně v sociální firmě zaměstnáno 14 pracovníků, z toho 13 se zdravotním omezením. 

Do konce září 2015 vedl sociální firmu Ing. Vratislav Muzikant, který z firmy odešel, nyní jeho funkci zastává 

ředitel TyfloCentra Mgr. Petr Zavadil. 

 

Firma provozuje svou činnost v následujících sekcích: 

I. Prodej kompenzačních pomůcek 

Tato sekce už má několikaleté zkušenosti, které dále rozvíjí a rozšiřuje. Je zaměřena především 

na prodej elektronických pomůcek pro zdravotně postižené, jako jsou lupy, ozvučené telefony 

a počítačové sestavy, které připravuje vždy dle potřeby a přání klienta. Prodejnost lup každoročně 

stoupá. Dále sekce poskytuje odborné poradenství a zaškolení. Spolupracovala s TyfloServisy v rámci 

ČR. Intenzivně se věnovala prezentaci pomůcek a ostatních produktů po celé republice, prezentovala 

se na akcích, které pořádala SONS, prováděla prezentace našich pomůcek pro pracovníky úřadu práce 

a pro jejich klienty. 

II. Grafika a potisk 

Grafika: 

V této sekci jsme zhotovovali zakázky pro různé subjekty: 

 pro neziskové organizace: o.s.Internet Poradna, Klub českých turistů,  

 pro podnikatelský sektor: firma RS BeneServis s.r.o., Trigema, a.s., www.avacon.cz.s.r.o., DSD 

Dostál, WANZL spol.sro, HBC Steel guaranteed machining s.r.o. 

 

 Zpracovávaly a tiskly se různé publikace, plakáty, letáky, pozvánky, vizitky, kalendáře, pohlednice, 

ale také i trička, tašky apod.  

Potisk: 

Sublimační potisk se zhotovoval pro město Konice, Městské kulturní zařízení Uničov, ZŠ a MŠ Slatinice 

a dále především pro drobné zákazníky.  

Potiskovaly se hrnky, trička, puzzle, reflexní vesty, zástěry i stínítka na auta. Pokračovali jsme ve 

spolupráci s již osvědčenými firmami. 

III. Úklid 

Pracovníci této sekce prováděli úklid ve dvou firmách a to v Tyfloservisu a ve firmě Fair Credit 

International SE. Také zajišťovali úklid v prostorách TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a Ergonesu. 
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IV. TyfloCar 

Tato sekce nadále poskytuje převoz zdravotně postiženým spoluobčanům a seniorům při cestách 

na úřad, k lékaři, na nákup. Poskytujeme také pomoc mimo vozidlo a při doprovodu a odnosu nákupu.   

V. Keramika 

V keramické dílně se především vyráběly misky. Velká část produkce byla určena na akci Den lidí 

bez domova. Tyto misky objednaly a zakoupily firmy NB Oiltec,s.r.o., Finesa Consulting, Fofrnet 

Olomouc. Při realizaci této zakázky vypomáhala po část roku 1 pracovnice na DPP. Dále se sekce 

zaměřila na školní a předškolní zařízení, pro které vyráběla polotovary z keramiky. Dodávali jsme 

například do ZŠ Rožňavská, MŠ Barevný svět, MŠ 1. Olomoucká, MŠ Wolkerova, ZŠ a MŠ SV. Kopeček, 

MŠ Samotišky MŠ Michalské stromořadí, ZŠ a MŠ Řezníčkova a DDM Olomouc. Mezitím se pokračovalo 

ve výrobě drobné a užitkové keramiky, která se prodávala na výstavě (NE)Viditelná Olomouc, 

jarmarcích Jitra a drobným odběratelům.  

VI. Jazyková sekce 

V této sekci se vyučuje francouzský, italský, anglický a německý jazyk. Největší zájem ze strany klientů 

je o výuku přes Skype, která umožňuje vzdělávání širšímu okruhu klientů, které máme napříč celou 

republikou. Během roku v této sekci pracovali 3 stálé lektorky a 4 lektorky na DPP, které vyučovaly 

němčinu, angličtinu a italštinu. Sekce dělala i drobné překlady a to pro firmu Skřivánek 

a FIRULIEST,s.r.o. 
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12. Výstava (Ne)viditelná Olomouc 

 

V průběhu roku 2015 navštívilo výstavu přes 2500 návštěvníků z celé ČR. Významný podíl činily školní 

skupiny (např. ZŠ Karolinka, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc, ZŠ Svatoplukova a další). Návštěvníci 

měli možnost seznámit se prožitkovou formou s problematikou nevidomých a slabozrakých, vyzkoušet si 

na vlastní kůži pobyt v absolutní tmě, získat autentické zážitky ze života nevidomých od průvodců 

výstavou. Dále se seznámili s tím, jakou pomoc nevidomí a slabozrací v běžném životě vítají a jak je 

s nabídkou pomoci oslovit. 

V rámci výstavy byly zaměstnány celkem 4 osoby se zrakovým (či jiným) postižením, čímž výstava přispěla 

ke snižování nezaměstnanosti nevidomých a slabozrakých, která se pohybuje přes 70 %. Nelze však 

mluvit pouze o pracovním uplatnění přímo na výstavě, ale samotná výstava zajišťovala práci dalším takto 

postiženým lidem, neboť ti pracují v sociální firmě Ergones, kterou založilo TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 

a vyráběli pro výstavu různé výrobky z keramiky, které si mohli lidé na výstavě koupit a tím podpořit 

právě zaměstnávání zrakově a jinak znevýhodněných a sociální služby pro zrakově postižené. 

Kromě výrobků sociální firmu Ergones byly na výstavě dále prezentovány výrobky a služby sociálních 

firem a pracovníků s různým zdravotním postižením nejen z Olomouce, ale i z dalších měst Olomouckého 

kraje (Prostějov, Přerov) a výrobky žáků se zrakovým postižením ze ZŠ profesora Vejdovského 

v Olomouci. 

 
Akce konané na výstavě 

 Krása pro oči i ruce - expozice florálních objektů  

 Česko zpívá koledy – 9. 12. 2015 

 

Provoz výstavy v roce 2015 finančně podpořili: Nadace Partnerství v rámci švýcarsko-české spolupráce, 

Olomoucký kraj, Ministerstvo kultury a Statutární město Olomouc. 

 

Výstava (Ne)viditelná Olomouc byla ukončena dne 19. 12. 2015.   
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13. Zpráva o hospodaření v roce 2015 

13.1. Rozvaha  

 

Název, sídlo,  právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Název TyfloCentrum  Olomouc o.p.s.

Sídlo I.P.Pavlova 184/69

779 00 Olomouc

právní obecně prospěšná společnost 

forma ………………………………...................

předmět sociální služby

činnosti pro tělesně postižené občany

Číslo řádku
Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k posled. dni účetního 

období

1 1 048 468

2 107 107

6 107 107

10 1 582 1 613

13 229 151

14 910 910

17 443 552

29 -641 -1 252

33 -107 -107

35 -2

36 -511 -591

39 -23 -552

41 4 140 5 157

42 541 709

49 541 709

52 185 662

53 77 69

56 107 67

57 1 3

64 523

72 3 396 3 775

73 142 43

74 4

75 3 254 3 728

81 18 11

82 18 11

85 5 188 5 625

Číslo řádku
Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k posled. dni účetního 

období

86 3 789 4 665

87 678 600

88 678 600

91 3 111 4 065

92 954

93 963

94 2 148 3 111

95 1 399 960

98 50

105 50

106 1 399 811

107 110 38

109 509 112

110 100 20
111 304 300
113 136 131

115 10 6

116 140 102

117 1 2

123 11

128 78 100

130 99

132 99

134 5 188 5 625

Okamžik sestavení:                Razítko: Podpis vedoucího úč.jednotky:

úterý 21. červen 2016 Mgr. Petr Zavadil

Telefon: 

ř.  86 + 95 PASIVA  CELKEM

Součet ř. 96+98+106+130B.        Cizí zdroje celkem

AKTIVA CELKEM

Součet ř. 88 až 90I. Jmění celkem                                                                 

Součet ř. 92 až 94II. Výsledek hospodaření celkem 

   1. Vlastní jmění                                         

 17. Jiné závazky                                                                                     

  4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                     

Součet ř. 11 až 20

Součet ř. 30 až 40IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

  7. Drobný dlouhodobý hmotný  majetek   

  3. Stavby 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

IČ

25862294

AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek celkem 

  4. Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek   

ROZVAHA (Bilance)

v plném rozsahu

ke dni …31. prosince …2015

(v tisících Kč)

výčet položek podle 

vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Součet ř. 2+10+21+29

Součet ř. 3 až 9I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 

  4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

  6. Oprávky ke stavbám

  7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

  7. Zboží na skladě a v prodejnách          

Součet ř. 42+52+72+81 

Součet ř. 43 až 51I. Zásoby celkem 

B.   Krátkodobý majetek celkem                                  

 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 

   1. Odběratelé

  12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

   4. Poskytnuté provozní zálohy

II. Pohledávky celkem                                                        

   5. Ostatní pohledávky

Součet ř. 53 až 71

Součet ř. 87 + 91                

PASIVA

Součet ř. 82 až 84 IV. Jiná aktiva celkem  

ř. 1+41  

   3. Účty v bankách     

   1. Náklady příštích období  

   2. Ceniny   

   1. Pokladna   

Součet ř. 73 až 80III. Krátkodobý finanční majetek celkem 

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    

 11. Ostatní daně a poplatky                                                                    

 10. Daň z přidané hodnoty                                                                      

   5. Zaměstnanci

   9. Ostatní přímé daně                                                                            

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   

   2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

   3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                                             

Součet ř. 99 až 105II. Dlouhodobé závazky celkem  

   7. Závazky k  institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění

   7. Ostatní dlouhodobé závazky                                                           

   3. Přijaté zálohy

   4. Ostatní závazky

Součet ř. 107 až 129              III. Krátkodobé závazky celkem                                   

   1. Dodavatelé

 22.  Dohadné účty pasivní                                                                    

   2. Výnosy příštích období                                                                     

Součet ř. 131 až 133IV. Jiná pasiva celkem                                                   
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13.2. Výsledovka 

 

13.3.   Výkaz zisku a ztráty Název, sídlo,  právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

v plném rozsahu

ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Název účetní jednotky TyfloCentrum Olomouc o.p.s.

Sídlo I.P.Pavlova 184/69

779 00  Olomouc

právní forma obecně prospěšná společnost 

………………………………...................

předmět činnosti sociální služby

pro telesně postižené spoluobčany

vedlejší celkem

A. 1 4 672 11 227

I. 2 3 199 3 557

3 2 967 3 206

4 43 151

5 10

6 189 190

II. 7 803 1 760

8 7 9

9 20 74

10 4 7

11 772 1 670

III. 12 586 5 195

13 471 4 008

14 115 1 187

IV. 18 10 10

19 2 2

21 8 8

V. 22 69 623

27 33 33
30 36 590

VI. 31 5 82

32 5 82

43 4 672 11 227

vedlejší celkem
B. Výnosy 44 5 562 12 181

I. 45 5 549 5 607

46 2 725 2 725

47 1 119 1 176

48 1 705 1 706

IV. 59 13 82

63 1

64 9 9

66 4 72

VI. 75 -1 723

77 -1 723

VII. 79 8 215

80 8 215

81 5 562 12 181

C. 82 890 954

D. 84 890 954

Okamžik sestavení:                Razítko:  Podpis vedoucího úč.jednotky:

úterý 21. červen 2016 Mgr. Petr Zavadil

Telefon: 

Provozní dotace celkem

6 619

Výsledek hospodaření po zdanění 64

  Výnosy celkem 6 619

Výsledek hospodaření před zdaněním 64

Přijaté příspěvky celkem -1 723

8 215

 29. Provozní dotace 8 215

 27. Přijaté příspěvky (dary) -1 723

 18. Jiné ostatní výnosy 68

 15. Úroky 1

 16. Kursové zisky

Ostatní výnosy celkem 69

   2. Tržby z prodeje služeb 57

   3. Tržby za prodané zboží 1

Číslo 

řádku

Činnosti

hlavní

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 58

   1. Tržby za vlastní výrobky

Náklady celkem 6 555

 24. Jiné ostatní náklady 554

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 77

 21. Kursové ztráty

 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 77

  16. Ostatní daně a poplatky

Ostatní náklady celkem 554

Daně a poplatky celkem

  14. Daň silniční

   9. Mzdové náklady 3 537

 10. Zákonné sociální pojištění 1 072

   7. Náklady na reprezentaci 3

   8. Ostatní služby 898

Osobní náklady celkem 4 609

10

   4. Prodané zboží 1

Služby celkem 957

Činnosti

hlavní

   6. Cestovné 54

Spotřebované nákupy celkem 358

   1. Spotřeba materiálu 239

   2. Spotřeba energie 108

Náklady 6 555

   5. Opravy a udržování 2

Výčet položek podle

vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni …31. prosince……2015

(v tisících Kč)

IČ

25862294

Číslo 

řádku

   3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
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13.3. Příloha k účetní závěrce 

Příloha k účetní závěrce 

k rozvahovému dni 31. 12. 2015 

sestavená na základě osnovy dané § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Název účetní jednotky TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 

Sídlo účetní jednotky I. P. Pavlova 184/ 69, 779 00 Olomouc 

Identifikační číslo 258 62 294 

Právní forma účetní jednotky Obecně prospěšná společnost 
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Předmět činnosti  

hlavní činnost a) poskytuje nevidomým, slabozrakým a jinak 

zdravotně postiženým občanům s cílem 

usnadnění života, dosažení maximální míry 

samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných 

osob a podpory integrace takto postižených 

klientů do společnosti tyto služby: - 

poradenství, vzdělávání a proškolování 

v oblasti zdravotní a sociální a v oblasti 

obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících 

vadu a usnadňujících život; - rehabilitaci 

a rekvalifikaci; - zpřístupňování informací 

včetně učebnic, učebních a studijních 

materiálů nebo vydávání brožur, bulletinů 

a časopisů pro zdravotně postižené 

a o zdravotně postižených; - odstraňování 

bariér včetně úprav pracovišť pro zdravotně 

postižené občany; - vytváření speciálních 

pracovních míst pro zdravotně postižené 

občany a poradenská činnost s pracovním 

uplatněním související; - služby osobní 

asistence a další služby sociální péče;- 

provozování aktivit účelného využívání 

volného času. 

b) realizuje poradenské, vzdělávací 

a konzultační činnosti v oblasti péče o zrakové 

a jinak zdravotně postižené občany se 

specifickými potřebami pro pracovníky 

školství, neziskových organizací a jiných 

subjektů, pořádání seminářů o problematice 

nevidomých a jinak zdravotně postižených 

občanů se specifickými potřebami; 
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hospodářská činnost provozuje sociální firmu, která je součástí 

obecně prospěšné společnosti a řídí se 

principy sociální ekonomiky: - cílem sociální 

firmy je především zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením, zejména osoby 

zrakově postižené, a to minimálně 40 % 

z celkového počtu zaměstnanců; - zdravotně 

postižení pracovníci budou zapojeni do řídících 

procesů sociální firmy, - v rámci činnosti 

sociální firmy bude realizován prodej produktů 

a poskytování služeb pro zdravotně postižené, 

výroba, prodej produktů a poskytování služeb 

firmám, státním a nestátním organizacím, 

veřejnosti; - zisk z činnosti bude reinvestován 

zpět do sociální firmy a použit na provozní 

náklady, investice nebo vzdělávací aktivity pro 

pracovníky v minimální výši 51 % - zdravotně 

postižení pracovníci sociální firmy, dodavatelé 

a odběratelé budou z Olomouckého kraje 

další činnost  

 

A. Právní subjektivita účetní jednotky 

Vznik právní subjektivity 28. 8. 2000 

Místo registrace Krajský soud v Ostravě  

 Rejstřík obecně prospěšných společností 

Statutární orgány Ředitel organizace Mgr. Petr Zavadil 

Organizační jednotky s právní subjektivitou účetní jednotka nemá 

 

B. Účetní jednotka není založena na majetkových účastech.  

C. Základní údaje o účetnictví 

Účetní období 1. ledna 2015 – 31. prosince 2015 
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Použité účetních metody Účetnictví metody vycházejí z vyhlášky č. 504/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání. 

Způsob zpracování účetních 

záznamů  

Účetní záznamy jsou zpracovány účetní pomocí software 

Pohoda společnosti Stormware Jihlava. 

Způsob a místo úschovy účetních 

záznamů 

Originální účetní doklady jsou průběžně ukládány ve 

společnosti, po závěrce jsou archivovány v sídle 

společnosti; účetní záznamy jsou archivovány na 

datovém médiu ve společnosti 

Aplikace obecných účetních zásad  

Způsoby oceňování a odpisování  účtování zásob zboží je prováděno způsobem B 
evidence zásob,  

 oceňování nakupovaných zásob je prováděno 
ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: 
cenu pořízení, vedlejší pořizovací náklady (dopravné, 
clo, provize, pojistné, jiné). 

 odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého 
hmotného majetku sestavila účetní jednotka dle 
předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku 
odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. 
Odpisový plán byl sestaven dle příslušných 
ustanovení zákona o daních z příjmů.  

Způsob stanovení oprávek 

k majetku 

Oprávky jsou vytvářeny pouze u dlouhodobého majetku 

kumulací účetních odpisů  

Způsob stanovení reálné hodnoty 

příslušného majetku a závazků 

Společnost nevlastní žádné cenné papíry, podíly nebo 

deriváty, proto nevykazuje žádné oceňovací rozdíly 

z přecenění finančního majetku a závazků.  

Způsob tvorby a výši opravných 

položek a rezerv za uzavírané účetní 

období 

Ve sledovaném období nebyly vytvořeny opravné 

položky k pohledávkám po splatnosti dle pravidel 

stanovených zákonem o rezervách. O rezervách nebylo 

účtováno.  

 

D. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které 

by narušily fungování společnosti. 

E. Aktiva a závazky byly oceňovány v pořizovacích cenách. Úpravy hodnot majetku a závazků, ať již 

přechodného nebo trvalého charakteru nebyly prováděny. Ve sledovaném období účetní jednotka 

přepočítávala aktiva a závazky v cizí měně na českou měnu denním kurzem ČNB. K poslednímu dni 

účetního období byl pro přepočet cizích měn použit kurz ČNB platný k 31. 12. 2015. 
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F. Účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby nedrží akcie nebo podíly v žádných společnostech.  

G. Přehled splatných závazků k veřejným rozpočtům v tis. Kč. 

 Druh Částka Vznik Splatnost 

sociální zabezpečení 103  31. 12. 2015 20. 1. 2016 

veřejné zdravotní pojištění 28 31. 12. 2015 20. 1. 2016 

zálohová daň ze závislé 

činnosti zaměstnanců – 

pohledávka  

5 31. 12. 2015 20. 1. 2016 

srážková daň ze závislé 

činnosti zaměstnanců  
1 31. 12. 2015 20. 1. 2016 

daň z příjmů právnických 

osob – pohledávka  
0 31. 12. 2015 30. 6. 2016 

H. Akcie – účetní jednotka nedrží žádné akcie 

I. V účetní jednotce neexistují žádné majetkové cenné papíry, nevlastní žádné dluhopisy nebo podobné 

cenné papíry ani práva. 

J. Účetní jednotka nedluží žádné částky, které vznikly v daném účetním období, u kterých zbytková doba 

splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let. Účetní jednotka nedala záruky za žádné dluhy jiných 

účetních jednotek. 

K. Účetní jednotka nemá finanční nebo jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze.  

L. Účetní jednotka dosáhla výsledku hospodaření v následujícím členění: 

Výsledek hospodaření  

za hlavní činnost 64 

za hospodářskou činnost 890 

pro účely daně z příjmů  954 

M. K 31. 12. 2015 pracovalo v organizaci 37 zaměstnanců. Zaměstnance v postavení statutárních, 

kontrolních a rozhodčích orgánů účetní jednotka má jednoho ředitele. 

N. Odměny a funkční požitky členům statutárních orgánů, kontrolních orgánů ani jiných orgánů nebyly 

ve sledovaném období vypláceny. Nevznikly ani nebyly smluvně sjednány závazky ohledně požitků 

bývalých členů těchto orgánů. 

O. Členové statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určeni statutem, stanovami nebo 

jinou zřizovací listinou a jejich rodinní příslušníci nemají žádnou účast v osobách, s nimiž účetní jednotka 

uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. 
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P. Účetní jednotka neposkytovala členům orgánů (statutárních, kontrolních a jiných) zálohy a úvěry. 

Q. Výpočet zisku nebo ztráty nebyl ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku v průběhu účetního 

období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období. 

R. Do základu daně z příjmů byly zahrnuty příjmy z hlavní činnosti, kdy příjmy převýšily související výdaje.  

S. Významnou položkou výkazu zisku a ztrát jsou přijaté provozní dotace, jejichž rozpis je následující: 

Dotace Statutární město Olomouc 320 

Dotace Olomoucký kraj 885 

Dotace Statutární město Hranice 3 

Dotace Statutární město Přerov 88 

Dotace Statutární město Prostějov 35 

Dotace Statutární město Šumperk 9 

Dotace Ministerstvo kultury 40 

Dotace Ministerstvo pro místní rozvoj 75 

Dotace Ministerstvo práce a soc. věcí 362 

Dotace Ministerstvo práce a soc. věcí SAS 1236 

Dotace Úřad práce 2717 

Dotace Úřad práce- SUM 280 

Dotace Nadace partnerství 2165 

  

Přijaté investiční dotace: 
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13.4. Zhodnocení účetní závěrky a údajů v ní obsažených 

Účetní závěrka za rok 2015 byla podrobena auditu, který tvoří přílohu této výroční zprávy. 
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14. Závěrečné slovo a poděkování 

 

V roce 2015 jsme slavili 15 let od založení TyfloCentra Olomouc, o.p.s. Tuto událost jsme si připomněli hned 

na dvou zářijových akcích. První akcí byl dne 13. 9. 2015 první domácí zápas extraligových hokejistů 

HC Olomouc, kdy úvodní buly vhodil nevidomý fanoušek Kohoutů, a následně byla vydražena symbolická bílá 

hokejka ve prospěch naší organizace. Jako druhá akce se 15. 9. konal bowlingový turnaj pro klienty a příznivce 

Dobrého místa pro život a byl rovněž věnován výročí TyfloCentra. Právě Dobrému místu pro život patří velké 

poděkování za uspořádání obou těchto akcí. 

 

V září skončil ve funkci zástupce ředitele pro sociální firmu Ing. Vratislav Muzikant. Chtěl bych mu poděkovat 

za profesionalizaci sociální firmy a spolu s Mgr. Věrou Bartošovou také za velký přínos při historicky první 

tvorbě strategického plánu organizace na roky 2015-2018. 

 

Příslibem do budoucna je zahájení spolupráce s francouzskou zpěvačkou ZAZ na jejím mezinárodním projektu 

Zazimut, který si klade za cíl posilovat organizace vyznávající stejné principy jako je úcta k člověku, přírodě 

a vzdělávání. TyfloCentrum Olomouc je jedinou organizací z Olomouckého kraje, která se projektu účastní, 

patří tak mezi celkem 7 organizací v rámci celé ČR, které se ZAZ rozhodla podporovat. 

 

V roce 2015 nás také, bohužel, navždy opustila paní Hedvika Rašková, první předsedkyně Správní rady naší 

společnosti, které se usilovně věnovala práci ve prospěch zrakově postižených, a za to jí patří naše velké 

uznání. 

 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, členům Správní a Dozorčí rady, dobrovolníkům, 

spolupracujícím subjektům i jednotlivcům, dárcům i samotným klientům za podporu a práci pro skupinu 

nevidomých a slabozrakých v Olomouckém kraji. 

 

 

Mgr. Petr Zavadil 

ředitel 
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Kdo nás podporuje: 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Olomoucký kraj 

Úřad práce v Olomouci 

Město Prostějov 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
ČR (SONS ČR) 

Dobré místo pro život o.s. 

Fórum dárců 

MAKRO Cash & Carry s.r.o. 

HC Olomouc 

A. W. spol. s r. o. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Statutární město Olomouc 

Město Přerov 

Město Šumperk 

ZZIP, s.r.o., televizní studio 

Český rozhlas Olomouc 

Radio Proglas 

Olomoucký deník 

 

 

 

 

Výroční zprávu na základě podkladů od vedoucích a ekonomických pracovníků sestavil Mgr. Petr Zavadil, 

ředitel obecně prospěšné společnosti. 
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Přílohy: 

1. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a Výroční zprávy k 31. 12. 2015 

2. Fotodokumentace  
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Příloha č. 1 - Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 
a Výroční zprávy k 31. 12. 2015 

  

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO SPOLEČNÍKY SPOLEČNOSTI 

ZPRÁVA O ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

   Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti TyfloCentrum Olomouc, 

o.p.s. , která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2015 , výkazu zisku a ztráty za účetní 

období končící 31. 12. 2015 a pří lohy této účetní závěrky, která obsahuje popis 

použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o 

společnosti TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.   jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní 

závěrky. 

 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku  

   Statutární orgán společnosti TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.   je odpovědný za 

sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými 

účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný 

pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti 

způsobené podvodem nebo chybou.  

 

Odpovědnost auditora  

   Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní 

závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními 

auditorskými standardy a souvisejícími apl ikačními doložkami Komory auditorů České 

republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a 

naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka 

neobsahuje významné  nesprávnosti.  

   Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních inf ormací o 

částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku 

auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v 

účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik 

auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky 

podávající věrný a poctivý obraz. Cí lem tohoto posouzení je navrhnout vhodné 

auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému 

účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, 

přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace 

účetní závěrky.  

   Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali , poskytují dostatečný 

a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku s výhradou.  

 

Základ pro výrok s  výhradou  

   Jak již bylo uvedeno výše , společnost má přijmout takový vnitřní kontrolní systém, 

který je nezbytný  pro sestavení účetní závěrky  tak, aby neobsahovala významnou 

nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou. O takto správném fungování 

vnitřního kontrolního systému jsme se nemohli při našem auditu přesvědčit.  
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Výrok auditora  

   Podle našeho názoru, s výhradou možných vlivů skutečností popsaných v 

odstavci obsahujícím  Základ pro výrok s  výhradou, účetní závěrka podává 

věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TyfloCentrum Olomouc, 

o.p.s.  k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za 

účetní období končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.  

 

 

OSTATNÍ INFORMACE 

   Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní 

závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán 

společnosti.  

   Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim 

nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností 

souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a 

zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve výz namném 

nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 

ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními 

předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Pokud 

na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné 

skutečnosti uvést v naší zprávě.  

 

   V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic 

takového nezjistili.     

 

 

V Prostějově  21. června 2016 

 

 

 

Weida, s.r.o.                               Ing. Vlastimil Weida 

Krasická 61  jednatel společnosti 

796 01 Prostějov  odpovědný auditor  

číslo auditorského oprávnění   číslo auditorského  

auditorské společnosti KAČR 220  oprávnění  KAČR 1327 
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Příloha č. 2 - Fotodokumentace 

Volnočasové aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

Reliéfní plánky 

 
 

 

 

  

Projekt ČSOB, zaměstnávání  
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Sociální firma Ergones 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  


