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1. Základní údaje o společnosti 

Název společnosti: TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Sídlo: Fráni Šrámka 1647, 50002 Hradec Králové  

IČO: 25 97 54 98 

DIČ: 228-25975498 

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  

č.účtu: 180576858/0300 

Číslo zápisu v rejstříku OPS: Krajský soud v Hradci Králové, rejstřík OPS, oddíl O, 

vloţka 80 

www stránky: http://www.braillnet.cz/tk-hk 

Statutární orgán: MUDr. Karel Havlíček, předseda správní rady 

Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, IČO 65399447, 

Krakovská 21, Praha l 

Druh obecně prospěšných sluţeb: 

-    a) nevidomým, slabozrakým a jinak zdravotně postiţeným občanům poskytovat níţe 

uvedené sluţby s cílem usnadnění ţivota, dosaţení maximální míry samostatnosti a 

nezávislosti na pomoci jiných osob a podpory integrace takto postiţených osob do 

společnosti 

• poradenství, vzdělávání a přeškolování v oblasti zdravotní a sociální a v oblasti 

obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících vadu a usnadňujících ţivot 

• komplexní rehabilitace a rekvalifikace 

• zpřístupňování informací včetně učebnic, učebních a studijních materiálů, 

vydávání broţur, bulletinů a časopisů pro zdravotně postiţené a o zdravotně 

postiţených 

• odstraňování architektonických, informačních a dalších bariér včetně úprav 

pracovišť pro zdravotně postiţené občany 

• vytváření speciálních pracovních míst pro zdravotně postiţené občany a 

poradenská činnost s pracovním uplatněním související 

• sluţby osobní asistence a další sluţby sociální péče 

• provozování aktivit účelného vyuţívání volného času (sport, kultura, zájmová 

a klubová činnost) 



b) poradenská, konzultační a vzdělávací činnost v oblasti výpočetní techniky 

pro zdravotně postiţené včetně technické pomoci a tvorby WWW  prezentací pro 

neziskové organizace, osoby se zdravotním postiţením a jejich zaměstnavatele 

c) prezentace a propagace problematiky zrakově a jinak zdravotně postiţených občanů 

včetně realizace propagačních a osvětových akcí a dobročinných sbírek ve prospěch 

sluţeb pro takto postiţené osoby 

Správní rada: 

MUDr. Karel Havlíček, předseda správní rady 

Ing. Vladimír Říha, člen správní rady  

Lucie Čurdová, člen správní rady 

Dozorčí rada: 

Alice Pávová 

Mgr. Jarmila Čejková 

Jiří Vanc 



2. Historie a poslání společnosti 

Nevidomý a těţce slabozraký člověk bývá díky svému handicapu často vyřazen z běţného 

ţivota společnosti. Obtíţněji se vyrovnává s nutností dělat řadu věcí zcela jiným způsobem, 

neţ jak to dělá většina ostatních lidí. Cítí omezení v moţnostech vzdělávání, pracovního i 

společenského uplatnění. Soustavné neuspokojování cílů, přání a tuţeb, i uvnitř primárních 

skupin, vede k postupnému sniţování sebevědomí, aktivity a často k omezování kontaktů s 

okolím a postupné izolaci. 

Posláním a cílem obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Hradec Králové, je těţce 

zrakově postiţené občany motivovat k samostatnému ţivotu, poskytovat jim informace, 

psychologickou podporu, odbornou i praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů, 

zejména při zvládání obtíţných ţivotních situací. Dále pak zajistit návaznost sluţeb sociální 

intervence pro občany s těţkým zrakovým, příp. zrakovým a jiným postiţením v 

Královéhradeckém kraji, zajistit spolupráci s pracovišti zaměřenými na základní rehabilitaci, 

rekvalifikaci a další speciální sluţby. Integrací nevidomých a slabozrakých chce 

minimalizovat psychologické, zdravotní, sociální a ekonomické důsledky zrakového 

postiţení. 

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Hradec Králové byla zaloţena Sjednocenou 

organizací nevidomých a slabozrakých jako specializované centrum sluţeb pro občany s 

těţkým zrakovým a kombinovaným (zrakovým a jiným) postiţením. 

Toto centrum bylo budováno na základě Střediska integračních aktivit SONS, které v 

Hradci Králové působí od roku 1991. V roce 2002 bylo ustanoveno centrum denních sluţeb 

pro nevidomé a slabozraké občany Královéhradeckého kraje - Tyflocentrum Hradec Králové, 

stále v rámci SONS, o.s. 

Teprve 9.10.2002 byla do rejstříku obecně prospěšných společností Krajského soudu v 

Hradci Králové, pod oddílem O, vloţka 80, zapsána obecně prospěšná společnost 

TyfloCentrum Hradec Králové jako samostatný subjekt. 

Svou činností navazuje na předcházející organizaci a dle záměru svého zřizovatele postupně 

přebírá sluţby, které by jiţ nemohly být do budoucna poskytovány v rámci SONS. 

Nicméně v roce 2002 nemělo ještě nové TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. na svém 

účtu finanční prostředky na svou činnost a nemělo zaměstnance. Z tohoto důvodu byla 

veškerá činnost organizace prováděna dobrovolnicky. 



3. Hlavní aktivity společnosti v uplynulém období 

1) Aktivity vzdělávacího a informačního charakteru 

TyfloCentrum Hradec Králové o. p. s. (dále jen TC) poskytovalo informace o sluţbách 

pro zrakově postiţené a o vzniku nového subjektu v poskytování sociálních sluţeb, a to 

jak vlastním klientům (odhad 320 klientů), tak zdravé veřejnosti včetně úřadů v rámci 

osvětových akcí a osobních konzultací (62 kontaktů). 

V rámci centra denních sluţeb se podílelo na pravidelných kulturně vzdělávacích 

posezeních s odborníky z různých oborů, jako např. zdravotnictví, dějin hudby a 

divadelnictví, archeologie, optiky nebo bezpečnosti starších a postiţených občanů (při 

pravidelných pondělních posezeních cca 117 klientů). 

Ve spolupráci s okresními odbočkami SONS pořádalo vzdělávací semináře pro klienty, např. 

na téma reforma sociálních sluţeb (l seminář o účasti 36 klientů).  

Důleţitou integrační aktivitou je společné vaření, které procvičuje sebeobsluhu a zlepšuje 

jemnou motoriku (37 klientů) 

 



2) Aktivity psychoterapeutického charakteru 

Motivační posezení s klienty jsou zaměřena na konkrétní problémy vyplývající z 

omezení daných zrakovým postiţením. Posezení jsou vedena dobrovolnicí, která je sama 

nevidomá a dokáţe posoudit problematiku a především klienty motivovat k 

překonávání obtíţí (21 klientů). 

3) Poradenství základní 
Organizace poskytuje základní informace o problematice zrakového postiţení, o 

moţnostech a omezeních, které přináší. Také zprostředkovává kontakt s jinými 

institucemi, poskytujícími sluţby zrakově postiţeným (76 kontaktů a 133 telefonicky). 

4) Poradenství speciální 

TC poskytuje poradenství při výběru a obsluze vhodných kompenzačních pomůcek, 

informace o výuce na náročných elektronických kompenzačních pomůckách na bázi PC, 

sociálně právní poradenství, poradenství při odstraňování architektonických bariér, 

zprostředkovává v případě zájmu kontakt s psychologem (sociálně právní poradenství 36 

kontaktů). 

 

 
5) Aktivity relaxačního a oddechového charakteru  
Organizace provozuje rekreační sport, zejména aplikovaný stolní tenis nebo po 

domluvě jízdu na tandemovém kole (34 klientů, pořádáno hlavně o víkendech). Pořádá také 

pro klienty tematické výlety, jejichţ nedílnou součástí je procvičování orientace s bílou 

holí v neznámém terénu (13 klientů). TC uskutečnilo pro klienty rekreační víkendový 

pobyt (26 klientů). Proběhlo krajské setkání zrakové postiţené mládeţe s ţivou hudbou (10 

klientů). 

Rozložení klientů dle zájmu o 

jednotlivé služby 

 

 

 aktivity vzdělávacího charakteru  aktivity 

psychoterapeutického char.  

poradenství základní             

poradenství  speciální 

 

aktivity relaxačního a oddechového char. 
 

 



4. Hlavní ekonomické výsledky za uplynulé období 

Vzhledem k tomu, ţe společnost vznikla aţ ve druhé polovině roku 2002, nelze ekonomické 

výsledky hodnotit. V měsíci říjnu byla podána ţádost o poskytnutí státní dotace pro rok 2003 

na Ministerstvo práce a sociálních věcí na projekt zabezpečující chod TyfloCentra a 

umoţňující alespoň základní poskytování sluţeb. Poskytnutí finančních prostředků bylo 

přislíbeno. 

 

 

 

 

 



5. Výhled činnosti na další období 

V následujícím období je hlavním úkolem společnosti vybudovat fungující centrum pro 

klienty. Snahou bude činnosti prováděné dosud dobrovolnicky zabezpečit vlastními 

pracovníky v pracovním poměru, dobrovolnickou práci však vyuţívat i nadále. 

Vzhledem k tomu, ţe finanční prostředky přislíbené Ministerstvem práce a sociálních 

věcí nebudou postačovat ke krytí veškerých nákladů společnosti, spojených s provozem 

denního centra a navazujících aktivit, bude naše společnost usilovat o získání finančních 

prostředků i z dalších zdrojů, především pak ze zdrojů místních, regionálních. 

Všem, kteří nám byli nápomocni v uplynulém období i těm, kteří nám 

pomohou v budoucnu, děkujeme. 

     



Ministerstvo financí ČR 

schváleno MF ČR č.j. 

283/77 225/2001 

s účinnosti pro účetní jednotky 

úč:ující podle účtové osnovy pro 

nevýdělečné organizace 

Rozvaha 

Uč NO 1-01 

Název, sídlo a právní forma 

účetní jednotky 

k 31.12.2002 

(v celých tis.Kč) 

Účetní jednotka doručí: 

I x příslušnému fin.orgánu 
IČO

TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. 

Fráni Šrámka 1647 
500 02 Hradec Králové

25975498 
 

A K T I V A  

číslo 

řádku 

Stav k prvnímu 

dni účet. období 

Stav k posled. 

dni účet.období 

a b 1 2 

A.                 Stálá aktiva                                                               ř. 9 +  15 + 26 + 33 +41 1 0 0 

1. 

Dlouhodobý 

nehmotný 

majetek 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                                   (012)  2   

Software     -                                                                                             (013) 3   

Ocenitelná práva                                                                                     (014)  4   

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                       (018) 5   

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                                   (019)  6   

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku                                           (041) 7   

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                               (05 1) 8   

Součet ř. 2 aţ 8 9   

2. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje                                              (072)  10   

softwaru                                                                                                    (073)  11   

ocenitelným právům                                                                              (074)  12   

drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku                                        (078) 13   

ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku                                         (079) 14   

Součet ř. 10 aţ 14 15   

3. 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek 

Pozemky                                                                                              (031)  16   

Umělecká díla a předměty                                                                     (032) 17   

Stavby                                                                                             (021)  18   

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                                     (022) 19   

Pěstitelské celky trvalých porostů                                                           (025)  20   

Základní stádo a taţná zvířata                                                                (026)  21   

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                      (028)  22   

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                                       (029)  23   

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku                                              (042) 24   

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                                  (052) 25   

Součet ř. 16 aţ 25 26   

4. Oprávky 

k 

stavbám                                                                                               (081) 27   

samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí                         (082) 28   

pěstitelským celkům trvalých porostů                                                      (085)  29   

základnímu stádu a taţným zvířatům                                                       (086) 30   

drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                                          (088) 31   

ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                                          (089)  32   

Součet ř. 27 aţ 32 33   

5. 

Dlouhodobý 

finanční 

majetek 

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem                               (061) 34   

Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem                                    (062) 35   

Dluţné cenné papíry drţené do splatnosti                                                (063)  36   

Půjčky podnikům ve skupině                                                                  (066)  37   

Ostatní dlouhodobé půjčky                                                                 (067) 38   

Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                                      (069)  39   

Pořízení dlouhodobého finančního majetku                                             (043)  40   

Součet ř. 34 aţ 40 41   



 číslo 

řádku 

Stav k prvnímu 

dni účet.období 

Stav k posled. 

dni účet.období 
a b 1 2 

B .                  Oběţná aktiva                                                              ř. 52 + 7 1 +  80 + 85 42 0 1 

1. Zásoby Materiál na skladě                                                                                     (112) 43   

Materiál na cestě                                                                                   (119)  44   

Nedokončená výroba                                                                                (121) 45   

Polotovary vlastní výroby                                                                      (122)  46   

Výrobky                                                                                               (123) 47   

Zvířata                                                                                                 (124)  48   

Zboţí na skladě                                                                                 (132)  49   

Zboţí na cestě                                                                                       (139) 50   

Poskytnuté zálohy na zásoby                                                        (z účtu 3 14)  51   

Součet ř. 43 aţ 51 52   

2. 

Pohledávky 

Odběratelé                                                                                            (311) 53   

Směnky k inkasu                                                                                       (312)  54   

Pohledávky za eskontované cenné papíry                                                (313) 55   

Poskytnuté provozní zálohy                                                   (3 1 4 mimo ř.5 1 ) 56   

Ostatní pohledávky                                                                               (315)  57   

Pohledávky za zaměstnanci                                                                       (335) 58   

Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a zdrav.pojištění                           (336) 59   

Daň z příjmů                                         ..                                                  (341) 60   

Ostatní přímé.daně                                                                                (342)  61   

Daň z přidané hodnoty                                                                              (343) 62   

Ostatní daně a poplatky                                                                         (345)  63   

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem                      (346) 64   

Nároky na dotace a ostatní zúčt.s rozp.orgánu územ.samospráv.celků        (348) 65   

Pohledávky za účastníky sdruţení                                                           (358)  66   

Pohledávky z pevných termínovaných operací                                         (373) 67   

Pohledávky z emitovaných dluhopisů                                                        (375) 68   

Jiné pohledávky                                                                                    (378)  69   

Opravná poloţka k pohledávkám                                                         (391)  70   

Součet ř. 53 aţ 69 minus 70 71   

Krátkodobý 

finanční 

majetek 

Pokladna                                                                                                   (211) 72   

Ceniny                                                                                                 (213)  73   

Bankovní účty                                                                                      (221)  74 0 1 

Majetkové cenné papíry k obchodování                                                  (25 1 ) 75   

Dluţné cenné papíry k obchodování                                                          (253) 76   

Ostatní cenné papíry                                                                              (256) 77   

Pořízení krátkodobého finančního majetku                                              (259)  78   

Peníze na cestě                                                                                 (+/ -261) 79   

Součet ř. 72 aţ 79 80 0 1 

4. 

Přechodné 

účty aktivní 

Náklady příštích období                                                                     (381)  81   

Příjmy příštích období                                                                           (385) 82   

Kursové rozdíly aktivní                                                                        (386) 83   

Dohadné účty aktivní                                                                             (388)  84 0 1 

Součet ř. 81 aţ 84 85 0 1 

ÚHRN AKTIV                                                                                                   ř. 1 + 42  86 0 1 



P A S I V A  

číslo 

řádku 

Stav k prvnímu 

dni účet.období 

Stav k posled. 

dni účet.období 

a b 3 4 

A.                   Vlastní zdroje krytí stálých a oběţných aktiv                                  ř. 91 + 95  87 0 -1 

1. Jmění Vlastní jmění                                                                                          (901)  88 0 1 

Fondy                                                                                                               (911) 89   

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků                                  (+/ -92 1) 90   

Součet ř. 88 a 90 91 0 1 

2. 

Hospodářský 

výsledek 

Účet hospodářského výsledku                                                              (+7 -963 ) 92 0 -2 

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení                                       (+/ -9S 1) 93   

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                                  (+1-932) 94   

Součet ř. 92 aţ 94 95 0 -2 

B.           Cizí zdroje                                                           ř. 97 + 103 + 121 + 128 + 133 96 0 2 

1. Zákonné rezervy                                                                                          (94 1 ) 97   

2. 

Dlouhodobé 
závazky 

Emitované dluhopisy                                                                                   (953)  98   

Závazky z pronájmu                                                                                    (954) 99   

Dlouhodobé přijaté zálohy                                                                               (955)  100   

Dlouhodobé směnky k úhradě                                                                  (958) 101   

Ostatní dlouhodobé závazky                                                                     (959)  102   

Součet ř. 97 aţ 102 103   

3, 

Krátkodobé 
Závazky 

Dodavatelé                                                                                                  (321) 104   

Směnky k úhradě                                                                                         (322)  105   

Přijaté zálohy                                                                                              (324) 106   

Ostatní závazky                                                                                           (325)  107   

Zaměstnanci                                                                                                (331) 108   

Ostatní závazky vůči zaměstnancům                                                            (333)  109   

Závazky k institucím soč. zabezpečení a zdrav. pojištění                                (336)  110   

Daň z příjmů                                                                                               (341) 111   

Ostatní přímé daně                                                                                  (342)  112   

Daň z přidané hodnoty                                                                             (343) 113   

Ostatní daně a poplatky                                                                                (345)  114   

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu                                                     (346) 115   

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků         (348) 116   

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů                        (367)  117   

Závazky k účastníkům sdruţení                                                                (368) 118   

Závazky z pevných termínových operací                                                      (373)  119   

Jiné závazky                                                                                                (379) 120   

Součet f. 104 aţ 120 121   

4. bankovní 

výpomoci a 

půjčky 

Dlouhodobé bankovní úvěry                                                                        (951)  122   

Krátkodobé bankovní úvěry                                                                       (231) 123   

Eskontní úvěry                                                                                             (232)  124   

Emitované krátkodobé dluhopisy                                                                 (241) 125   

Vlastní dluhopisy                                                                                         (255)  126   

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci                                                      (24 9) 127   

Součet ř. 122 aţ 127 128   

5. přechodné 

účty pasivní 

výdaje příštích období                                                                             (383)  129   

výnosy příštích období                                                                             (384) 130   

    

    



 číslo 

řádku 

Stav k prvnímu 

dni účetobdobí 

Stav k posled. 

dni účet.období 

 a b 3 4 

účty 

pasivní 

Kursové rozdíly pasivní                                                                               (387)  131   

Dohadné účty pasivní                                                                              (389)  132 0 2 

 Součet ř. 129 aţ 132 133 0 2 

ÚHRN PAŠI 

V 

ř. 87 + 96 134 0 1 

Odesláno dne: 

12.3.03 
Razítko: Podpis odpovědné  

         osoby 
Podpis osoby 

odpovědné ze sestavení: 

Telefon:   221462353 

Okamţik sestavení: 

28.2.03 

Poznámka: 

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stranMá dáti a Dal. Podle výsledku tohoto 

výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech 

rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohto výpočtu vstupují do pasiv s 

kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny 

v aktivech i pasivech, přičemţ rozdíl stran vstupuje: 

a) do aktiv kladně - jestliţe převaţuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal, 

b) do pasiv kladně - jestliţe převaţuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti. 

 



Ministerstvo financí ČR 

schváleno č.j. 283/76 102/2000 

s účinností pro účetní jednotky 

účtující podle účtové osnovy pro 

nevýdělečné organizace 

Výkaz zisku a ztráty 

k...31.12 ...... 2002 

(v celých tis. Kč) 

Uč NO 2-01 

Název, sídlo a právni 

forma účetní jednotky 

  

Účetní jednotka doručí: 

l x příslušnému finančnímu 

orgánu 

ICO 

25975498 

TvfloCentrum Hradec Králové o.p.s. 

Fráni Šrámka 1647 500 02  

Hradec Králové 
 

Číslo 

účtu 
Název ukazatele 

Číslo 

řádku 

Činnosti 

hlavní hospodářská  Celkem 
5 6 7 8 

501 Spotřeba materiálu 1     

502 Spotřeba energie 2     

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3     

504 Prodané zboţí 4     

511 Opravy a udrţováni 5     

512 Cestovné 6     

513 Náklady na reprezentaci 7     

518 Ostatní sluţby 8 2   2 

521 Mzdové náklady 9     

524 Zákonné sociální pojištění 10     

525 Ostatní sociální pojištěni 11     

527 Zákonné sociální náklady 12     

528 Ostatní sociální náklady 13     

531 Daň silniční 14     

532 Daň z nemovitosti 15     

538 Ostatní daně a poplatky 16     

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17     

542 Ostatní pokuty a penále 18     

543 Odpis nedobytné pohledávky 19     

544 Úroky 20     

545 Kursové ztráty 21     

546 Dary 22     

548 Manka a škody 23     

549 Jiné ostatní náklady 24     

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25     

552 Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. majetku 26     

553 Prodané cenné papíry a vklady 27     

554 Prodaný materiál 28     

556 Tvorba zákonných rezerv 29     

559 Tvorba zákonných opravných poloţek 30     

581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami 31     

582 Poskytnuté příspěvky 32     

Účtová třída 5 celkem (řádek 1 aţ 32) 33 2   2 



Číslo 

učtu 
Název ukazatele 

Číslo 

řádku 

Činnosti 

hlavni hospodářská  Celkem 

5 6 7 8 

roi Trţby za vlastni výrobky 34     

602 Trţby z prodeje sluţeb 35     

604 Trţby za prodané zboţí 36     

611 Změna stavu zásob nedokončené výrovy 37     

612 Změna stavu zásob polotovarů 38     

613 Změna stavu zásob polotovarů 39     

614 Změna stavu zvířat 40     

621 Aktivace materiálu a zboţí 41     

622 Aktivace vnitroorganizačních sluţeb 42     

623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 43     

624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 44     

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45     

642 Ostatní pokuty a penále 46     

643 Platby za odepsané pohledávky 47     

644 Úroky 48     

645 Kursové zisky 49     

648 Zúčtování fondů 50     

649 Jiné ostatní výnosy 51     

652 Trţby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 52     

653 Trţby z prodeje cenných papírů a vkladů 53     

654 Trţby z prodeje materiálu 54     

655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55     

656 Zúčtování zákonných rezerv 56     

657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57     

659 Zúčtování zákonných opravných poloţek 58     

681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami 59     

682 Přijaté příspěvky 60     

684 Přijaté členské příspěvky 61     

691 Provozní dotace 62     

Účtová třída 6 celkem (řádek 34 aţ 62) 63 0   0 

Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 63-33) 64 -2   -2 

591 

595 

Dan z přijmu 65     

Dodatečné odvody daně z příjmů 66     

Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 64-65-66) (+/-) 67 -2   -2 

Odesláno 
dne: 
12.3.2003 

Razítko: 

Tyflo Centrum Hradec Králové o.p.s. 
Fráni Šrámka 1 647, 500 02 Hradec Králové 
Tel.:495 523 729 IČO:25 97 54 98 

(D 

Podpis odpovědné 
os.oby: 

 

Podpis osoby odpovědné 
za sestavení: 

Telefon: 221462353 

Okamţik 
sestavení: 
28.2.2003 



Ministerstvo financí ČR 

schváleno č.j. 283/76 102/2000 

s účinností pro 

nevýdělečné organizace 

Účetní jednotka 

doručí: 

l x příslušnému 

finančnímu úřadu 

Příloha k účetní závěrce 

k 31.12.2002 

(v celých tis. Kč) 

IČO 

25975498 

Uč NO 3-01 

Název a sídlo účetní jednotky: 

TvfloCentrum Hradec Králové 

O.P.S. Fráni Šrámka 1647 500 02 

Hradec Králové 

1. Účetní jednotka uvede v dodatku k této příloze údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona 

2. Doplňující údaje: 

 Přijato Skutečnost 

Název údaje č.ř. 1 2 

Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem) 1 - - 
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 - - 

z toho na: vědu a výzkum 3 - - 
vzdělání pracovníků 4 - - 
informatiku 5 - - 

individuální dotace na jmenovité akce 6 - - 

Přijaté prostředky za zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem) 7 - - 
Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu USC 8 - - 

Dotace na provoz celkem za státního rozpočtu 9 - - 

 z toho na: vědu a výzkum 10 - - 
vzdělání pracovníků 11 - - 
informatiku 12 - - 

Dotace na provoz celkem z rozpočtu USC 13 - - 

Přijaté prostředky za zahraničí na provoz t 14 - - 
Pohledávky celkem (účtskup. 31, 34, 35 a účet 378) 15 X - 

Závazky celkem (účtskup. 32, 34, 36, 95 a účet 379) 16 X - 

 17  

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

3. Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu l a 2, jejichž znalost je podstatná 

pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo 

které stanoví prováděcí právní předpis nebo zřizovatel (jako další část dodatku) 

Odesláno dne: 

12.3.2003 

Razítko: Podpis odpovědné 

osoby: 

Podpis osoby odpovědné 

za sestavení: 

  

Tyflo Centrum Hradec Králové o.p.s. 
Fráni Šrámka 1647, 500 02 Hradec Králové 
Tel.:495 523 729 IČO:25 97 54 98  

(1) 

Telefon: 221462333 

 



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

Název a sídlo: TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. 

Fráni Šrámka 1647, Hradec Králové Právní forma: 

obecně prospěšná společnost IČO: 25975498 DIČ: 

228-25975498 

Zakladatel: SONS ČR, Krakovská 21, Praha l, IČO 65399447 

Předmět činnosti: sluţby nevidomým a slabozrakým Statutární 

zástupci: MUDr. Karel Havlíček, předseda správní rady 

Mgr. Dagmar Balcarová, ředitelka 

Majetkové účasti ve společnostech : nejsou Účetní období: 

kalendářní rok 

Účetní metody: účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví v souladu s Postupy 

účtování pro nevýdělečné organizace. Účetnictví je zpracováváno prostředky 

výpočetní techniky, všechny výstupy jsou archivovány také v tištěné podobě 

v místě sídla organizace 

Způsoby oceňování: Majetek i závazky jsou oceňovány v souladu se zákonem o účetnictví, 

pro přepočet cizích měn jsou pouţívány aktuální kursy ČNB, případně aktuální kurs 

komerční banky při výběrech či vkladech v hotovosti Způsoby odepisování: vzhledem k 

charakteru činnosti a majetku se účetní a daňové odpisy 

shodují 

Nebyly shledány důvody pro tvorbu rezerv či opravných poloţek. 

Způsob zjištění základu daně z příjmu: Hospodářská činnost účetní jednotky je sledována 

odděleně, základ daně z příjmu je shodný s hospodářským výsledkem 

z hospodářské činnosti. r
i
: 

Další informace: 

- na majetku neváţnou zástavní práva 

- účetní jednotka nevlastní cenné papíry ani majetkové vklady 

- základní jmění nebylo zvýšeno 

- dosud nesplacené pohledávky jsou k datu 31.12.2002 v částce O,- Kč 

- dosud neuhrazené závazky k datu 31.12.2002 jsou v částce O,- Kč 

Mgr. Dagmar Balcarová 

ředitelka 

 



 

Zpráva auditora o 

ověření účetní závěrky 

TyfloCentrum - Hradec Králové o.p.s. 

2002 



Zpráva auditora vedení obecně prospěšné společnosti 

TyfloCentrum - Hradec Králové o.p.s. 

Provedl jsem audit přiloţené účetní závěrky účetní jednotky 

TyfloCentrum - Hradec Králově o.p.s. IČO 25975498 k 31. prosinci 2002. 

Za sestavení účetní závěrky jsou odpovědné statutární orgány účetní jednotky. 

Mojí úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. 

Audit jsem provedl v souladu se Zákonem o auditorech a Komoře auditorů 

České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. 

Tyto směrnice poţadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor 

získal přiměřenou jistotu, ţe účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti 

částek a informací uvedených v účetní závěrce. 

Audit rovněţ zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti pouţitých 

účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení 

celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčen, ţe provedený audit 

poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku. 

Podle mého názoru , účetní závěrka ve všech významných ohledech 

podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční 

situace účetní jednotky TvfloCentrum - Hradec Králové o.p.s. k 31. prosinci 

2002 a výsledek hospodaření za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a 

předpisy České republiky. 

Účetní jednotka vykazuje hodnotu aktiv ve výši l tis. Kč, cizí zdroje ve 

výši 2 tis. Kč. 

V Praze, dne 15. dubna 2003 

 
Ing. František Meierl 

auditor-č. osvědčení 1160 

Přílohy:   -   Výkaz. Uč No l -01 

- Výkaz Uč No 2-01 

- Příloha k UŢ 


