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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, 500 02 Hradec Králové
Telefon, fax: 49 55 23 729
e-mail: hradec.kralove@tyflocentrum.cz
IČ: 25 97 54 98
DIČ: 228 – 25 97 54 98
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: 180576858/0300
číslo zápisu v rejstříku OPS: Krajský soud v Hradci Králové, rejstřík OPS,
oddíl O, vložka 80
www stránky: http://www.braillnet.cz/tk-hk
Statutární orgán: MUDr. Karel Havlíček, předseda správní rady
Mgr. Dagmar Balcarová, ředitelka
Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
Krakovská 21, Praha 1,
IČ: 65399447
Druh obecně prospěšných služeb:
a) nevidomým, slabozrakým a jinak zdravotně postiženým občanům
poskytovat níže uvedené služby s cílem usnadnění života, dosažení maximální
míry samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných osob a podpory integrace
takto postižených osob do společnosti
 poradenství, vzdělávání a proškolování v oblasti zdravotní a sociální a
v oblasti obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících vadu a
usnadňujících život
 komplexní rehabilitace a rekvalifikace
 zpřístupňování informací včetně učebnic, učebních a studijních
materiálů, vydávání brožur, bulletinů a časopisů pro zdravotně postižené
a o zdravotně postižených
 odstraňování architektonických, informačních a dalších 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 (sport, kultura,
zájmová a klubová činnost)

b) poradenská, konzultační a vzdělávací činnost v oblasti výpočetní techniky pro
zdravotně postižené včetně technické pomoci a tvorby www prezentací pro
neziskové organizace, osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatele
c) prezentace a propagace problematiky zrakově a jinak zdravotně postižených
občanů včetně realizace propagačních a osvětových akcí a dobročinných sbírek
ve prospěch služeb pro takto postižené osoby
Správní rada (ke 31.12.2003):
- MUDr. Karel Havlíček, předseda správní rady
- Ing. Vladimír Říha, člen správní rady
- Pavel Půhoný, člen správní rady
Dozorčí rada (ke 31.12.2003):
- Mgr. Jarmila Čejková, předsedkyně dozorčí rady
- Jiří Vanc, člen dozorčí rady
- Miloslava Adámková, členka dozorčí rady

2. Poslání, cíle a historie společnosti
Nevidomý a těžce slabozraký člověk bývá díky svému handicapu často
vyřazen z běžného života společnosti. Obtížněji se vyrovnává s nutností dělat
řadu věcí zcela jiným způsobem, než většina ostatních lidí. Cítí omezení
v možnostech vzdělávání, pracovního i společenského uplatnění. Soustavné
neuspokojování cílů, přání a tužeb, i uvnitř primárních skupin, vede
k postupnému snižování sebevědomí, aktivity a často k omezování kontaktů
s okolím a postupné izolaci.
Posláním obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Hradec Králové, je
pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům Královéhradeckého kraje
dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života.
Cílem společnosti je občany s těžkým zrakovým postižením motivovat
k samostatnému životu, poskytovat jim informace, psychologickou podporu,
odbornou i praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů, zejména při
zvládání obtížných životních situací. Dále pak zajistit návaznost služeb sociální
intervence pro občany s těžkým zrakovým, příp. zrakovým a jiným postižením
v rámci Královéhradeckého kraje, zajistit spolupráci s pracovišti zaměřenými na
základní rehabilitaci, rekvalifikaci a další speciální služby. Integrací
nevidomých a slabozrakých lidí chce minimalizovat psychologické, zdravotní,
sociální a ekonomické důsledky zrakového postižení.
Historie obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Hradec Králové začíná
jejím založením a zápisem do rejstříku o.p.s. Krajského soudu v Hradci Králové
dne 9.10.2002.
Zřizovatelem společnosti byla Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých. Centrum bylo budováno na základě Střediska integračních aktivit
SONS, které v Hradci Králové působí od roku 1991 jako specializované
pracoviště pro občany s těžkým zrakovým a kombinovaným (zrakovým a jiným)
postižením. V roce 2002 bylo ustanoveno centrum denních služeb pro nevidomé
a slabozraké občany Královéhradeckého kraje – Tyflocentrum Hradec Králové,
stále v rámci SONS, o.s. V souvislosti se změnou financování sociálních služeb
a přesunutím jeho těžiště na regiony se vytvářela samostatná organizace ve
formě obecně prospěšné společnosti.
Tato obecně prospěšná společnost byla do rejstříku Krajského soudu
v Hradci Králové zapsána jako samostatný subjekt 9.10.2002, pod oddílem O,
vložka 80.
Svou činností navazuje na předcházející organizaci a dle záměru svého
zřizovatele přebírá služby, které by již nemohly být do budoucna poskytovány
v rámci SONS.

V průběhu konce roku 2002 a začátkem roku 2003 byla činnost TyfloCentra
Hradec Králové o.p.s. realizována dobrovolnicky a teprve v březnu roku 2003
nastoupili čtyři zaměstnanci, včetně ředitelky. Společnost během roku 2003
přebrala služby, které dříve poskytovala SONS a jejich nabídku rozšířila.
SONS své „dceřiné“ společnosti poskytuje metodické zázemí a odborné
vzdělávání. TyfloCentrum Hradec Králové se během roku 2003 snažilo
profilovat jako profesionální poskytovatel sociálních služeb pro občany se
zrakovým postižením Královéhradeckého kraje a své služby poskytuje klientům
se zrakovým, případně zrakovým a jiným postižením, kteří o služby projeví
zájem.

září 2003, setkání zrakově postižené mládeže Královéhradeckého kraje

3. Zpráva o činnosti
TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. (dále jen TC) poskytuje sociální a
tyflotechnické služby nevidomým a slabozrakým občanům Královéhradeckého
kraje. Nabízí aktivity různého typu, které směřují k integraci lidí se zrakovým
postižením do běžného života společnosti.
1. Aktivity vzdělávací
TC realizuje kurzy ovládání PC jako kompenzační pomůcky (digitální
zvětšovací lupy pro slabozraké a čtecí zařízení s hlasovým výstupem pro
nevidomé). V roce 2003 se zúčastnilo 17 klientů, z toho 3 děti. Celkově 7
klientů kurz dokončilo, 10 pokračuje ve výuce do příštího roku. Celkem 342
h výuky.
Dále se ve spolupráci s oblastními odbočkami SONS podílí na pořádání
vzdělávacích seminářů pro klienty (např. téma „Vliv vitamínů na
degeneraci sítnice, 2 semináře, účast 95 klientů). Ve spolupráci se SONS
Praha byl pořádán krajský „Kurz komunikativních dovedností“pro zrakově
postižené (10 klientů).
2. Aktivity kulturně vzdělávacího a informačního charakteru
Pořádají se pravidelná pondělní posezení s odborníky z různých oborů, jako
např. zdravotnictví, dějin hudby a divadelnictví, historie, archeologie,
orientalistiky, optiky nebo komunikace se zrakovým postižením (účast 317
klientů)
TC ve spolupráci s o.s. Apogeum pořádalo premiéru třech filmů doplněných
audiokomentářem děje pro těžce zrakově postižené (46 klientů).
TC vydává informační zpravodaj „Střípek“ pro zrakově postižené klienty
Královéhradeckého kraje (ve zvětšeném černotisku nebo po Internetu).
3.Aktivity socioterapeutického charakteru
TC pořádá motivační posezení s klienty, zaměřené na konkrétní problémy
vyplývající z omezení daného handicapem. Posezení jsou vedena pracovnicí,
která je sama nevidomá a dovede posoudit jednotlivé aspekty problémů a
především klienty motivuje k jejich překonávání (104 klientů).
Jednou z důležitých aktivit je společné vaření, které přispívá ke zvýšení
samostatnosti a zlepšování jemné motoriky (159 klientů).
Jemnou motoriku mohou klienti také procvičovat formou drobných ručních
prací a čtením Braillova písma, či hraním drobných společenských her
speciálně upravených pro zrakově postižené (zařazováno individuálně dle
zájmu klientů).
4. Poradenství základní
TC poskytuje základní informace o problematice zrakového postižení, o
možnostech a omezeních, které přináší. Zároveň zprostředkovává kontakt
s dalšími (i zdravotnickými) institucemi, které poskytují služby jiného
charakteru, dle potřeby klienta (358 kontaktů, 620 telefonicky).

5. Poradenství speciální
TC poskytuje poradenství při výběru a obsluze vhodných kompenzačních
pomůcek, sociálně právní poradenství (na základě akreditovaného kurzu),
pravidelně např. na oční klinice FN Hradec Králové v rámci poradny pro
těžkou optiku, glaukomové poradny a další (147 klientů sociálně právního
poradenství na oční klinice, 116 klientů jinde). Poradenství zaměřené na
pracovní uplatnění probíhá většinou v součinnosti s Úřadem práce. Ve
spolupráci se SONS konzultujeme architektonické bariéry pro zrakově
postižené (18 kontaktů), jednání s Dopravním podnikem MM HK, ČD a.j.
6. Služby osobní asistence
TC zajišťuje služby osobní asistence pro občany Hradce Králové (projekt
financovaný Magistrátem města Hradce Králové). Tuto placenou službu
využilo v roce 2003 celkem 16 těžce zrakově postižených občanů ve 187
případech (odpracováno 718 hodin) a 1 nevidomá pracovnice TC jako
doprovod při služebních cestách (174 h), celkem tedy odpracováno 892
hodin.
Kromě toho poskytují pracovníci TC osobní asistenci, tedy průvodcovské a
předčitatelské služby, jako běžnou součást péče o klienty, v případě potřeby
klienta a možností pracovníků (86 osob, 138 h).
7. Aktivity relaxačního a oddechového charakteru
TC pořádá pravidelné „sportovní soboty“, při kterých se provozuje rekreační
sport, zejména tzv. showdown, neboli aplikovaný stolní tenis, nebo po
domluvě jízda na tandemovém kole (142 klientů). Umožňuje také klientům
pravidelnou návštěvu posilovny (42 klientů).
TC organizuje pro klienty tematické výlety, které kromě poznání a relaxace
přinášejí i procvičování orientace s bílou holí v neznámém terénu (65 klienů).
Uskutečnil se také rekreační víkendový pobyt (26 klientů).
Příležitostně jsou pořádány kulturní akce pro klienty, např. spoluúčast na
vernisáži, společné čtení z časopisů, luštění křížovek (45 klientů).Proběhlo
podzimní krajské setkání zrakově postižené mládeže zaměřené na
sebepoznání (10 klientů).
8. Aktivity osvětového charakteru
TC pořádá akce primární osvěty pro veřejnost i pro klienty, často ve
spolupráci s oblastními odbočkami SONS. Např. „Den otevřených dveří“(31
účastníků), prezentace v T-Mobilu, na XIX. Celostátním semináři
oftalmologické sekce ČAS, na vzdělávacím semináři oční kliniky FN HK,
v mateřských školách a na schůzkách oblastních odboček SONS (cca 100
kontaktů).

Celkový přehled podílu jednotlivých aktivit na činnosti TyfloCentra HK:
1. Vzdělávání PC
342 hodin
2. Vzdělávání ostatní
105 kontaktů
3. Aktivity kulturně vzděl. a informač.
363 kontaktů
4. Aktivity psychoterapeutic. charakteru 264 kontaktů
5. Poradenství základní
978 kontaktů
6. Poradenství speciální
263 kontaktů
7. Architektonické bariéry
18 kontaktů
8. Služby osobní asistence
1030 hodin
9. Aktivity relaxač. a oddech. chrakteru 330 kontaktů
10. Aktivity osvětového charakteru
131 kontaktů

Z důvodů souměřitelnosti aktivit je počítána 1 hodina jako 1 kontakt

Přehled činnosti

1. Vzdělávání PC
2. Vzdělávání ostatní
3. Aktivity kulturně vzděl. a
informač.
4. Aktivity psychoterapeutic.
Charakteru
5. Poradenství základní
6. Poradenství speciální
7. Architektonické bariéry
8. Služby osobní asistence
9. Aktivity relaxač. a oddech.
Chrakteru
10. Aktivity osvětového
charakteru

4. Změny zakládací listiny
a řídících orgánů společnosti
V roce 2003 nedošlo v TyfloCentru Hradec Králové o.p.s. k žádným změnám
Zakládací listiny.
Ve správní radě skončil mandát Bc. Lucii Čurdové a nově byl kooptován
pan Pavel Půhoný .
V dozorčí radě skončil mandát paní Alici Pávové a nově byla kooptována
paní Miloslava Adámková.

říjen 2003, výuka na PC

5. Zpráva o hospodaření
V hospodaření o.p.s. se v roce 2003 nevyskytly žádné mimořádné události.
V souladu s obecně platnými právními předpisy bylo účetnictví TyfloCentra
Hradec Králové o.p.s. za rok 2003 podrobeno auditu a podle jeho výroku nebylo
k účetní závěrce výhrad. Organizace v uvedeném roce neprovozovala
doplňkovou činnost.

5.1. Roční účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát,
příloha k UZ
5.2. Výrok auditora
5.3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích
5.4. Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů
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Název a sídlo účetní jednotky

TyfloCentrum Hradec Králové o.p.;
Fráni Šrámka 1647
Hradec Králové
500 02

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni

Označení
a

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. 1.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. 1. 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2.

Software

3.

Ocenitelná práva

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. II. 1.

Pozemky

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

3.

Stavby

4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

6.

Základní stádo a tažná zvířata

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10.

(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)

192

(součet A.1.1. až A.I.7.)

8

8

(součet A.II.1. až A.II.10.)

551

551

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem

A.III.

účetního období

(součet A.III.1. až A.III.7.)

A. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
2.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatností

4.

Půjčky organizačním složkám

5.

Ostatní dlouhodobé půjčky

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Vytvoř»«« v programu FORM

- wwwtomrrtudx)cr

ič:

Označen!

AKTIVA

a

b

11.

Ostatní daně a poplatky

12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

13.

Nároky na dotace a ostatní zúčování s rozpočtem orgánu
územních samosprávních celků

14.

Pohledávky za účastníky sdružení

15.

Pohledávky z pevných termínovaných operaci

16.

Pohledávky z emitovaných dluhopisů

17.

Jiné pohledávky

18.

Dohadné účty aktivní

19.

Opravná položka k pohledávkám

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. 111.1.

Pokladna

2.

Ceniny

3.

Účty v bankách

4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

6.

Ostatní cenné papíry

7.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

8.

Peníze na cestě

B.IV.

Jiná aktiva celkem

B.IV.1.

Náklady příštích období

2.

Příjmy příštích období

3.

Kursové rozdíly aktivní
AKTIVA CELKEM

(součet B.IV.1. až B.IV.8.)

2 5 9 7 5 4 9 8

Stav k prvnímu dni účetního

Stav k poslednímu dní

období

účetního období

1

2

1

413
13

1

400

2

794

(součet B.IV.1 až B.IV.3.)

A. + B.)
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Označeni

PASIVA

a

b

Stav k prvnímu dni účetního
období
3

"•)

- 1

702

(A I. 1. + A. I. 2. + A. I. 3.)

1

393

1

190

(A

Vlastni zdroje celkem

A.
A.

1.

Jmění celkem

A.

i. 1

Vlastní jmění
Fondy

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

(A. II. 1 . + A. II. 2. + A. II. 3.)

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

I.

Rezervy celkem

B.

I. 1.

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. II. 1.

Dlouhodobé bankovní úvěry

2.

Emitované dluhopisy

3

Závazky z pronájmu

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

6.

Dohadné účty pasivní

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

B III

Krátkodobé závazky celkem

B III 1.

Dodavatelé

309

-2

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Cizí zdroje celkem

-2

311

2.

B.

+ A

203

2.

A. II.

Stav k poslednímu dni
účetního období
4

-2

(B. I. • B. II. + B. III. + B. IV.)

2

92

2

92

(B. 1.1.)

(součet B. II. 1. až B. II. 7.)

(součet B.III.1 až B.III.23.)

2.

Směnky k úhradě

3.

Přijaté zálohy

4.

Ostatní závazky

5.

Zaměstnanci

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

7.

Závazky k ínstítucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav, pojištěni

8.

Daň z příjmů

9.

Ostatní přímé daně

10.

Daň z přidané hodnoty

11.

Ostatní dané a poplatky

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

5

5
45

20

4

Vytv>ono v proywnj FORM ykjdo • ww* fom**uc»o cr

ič: 2 5 9 7 5 4 9 8
Označen

AKTIVA

a

b

A.IV.

Oprávky kdlouhod. majetku celkem

A.IV.1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
Oprávky k softwaru

3.

Oprávky k ocenitelným právům

4.

Oprávky kdrobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodogému nehmotnému majteku
Oprávky k stavbám

7.

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům
movitých věcí

8.

Opávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

9

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Krátkodobý majetek celkem

B. I

Zásobycelkem

B.

Materiál na skladé

1.1.
2.

Materiál na cestě

3

Nedokončená výroba

4.

Polotovary vlastní výroby

5.

Výrobky

6.

Zvířata

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

8.

Zboží na cestě

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II.

Pohledávky celkem

B. 11.1.

Odběratelé

2

-367

(B.l. + B II. + B IU. + B.IV.)

2

602

(součet B.1.1. až B.I.9.)

1

189

1

189

(součet B.II.1 až B.II.19)

2.

Směnky k inkasu

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

4.

Poskytnuté provozní zálohy

5.

Ostatní pohledávky

6.

Pohledávky za zaměstnanci

7.

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění

8.

Daň z příjmů

9.

Ostatní přímé daně

10.

účetního období

1

-367

10

B.

Stav k poslednímu dni

období

(souč. A.IV.1. až A.IV.11.

2

6

S t a v k p r v n í m u dni účetního

Daň z přidané hodnoty

v pr.<pru TC1RM

• www himwtixKi C7

ič: 2 5 9 7 5 4 9 8
Stav k p r v n í m u dni účetního

Stav k poslednímu dni

období

účetního období

3

4

PASIVA

Označeni

b

a

15.

Závazky k účastníkům sdružení

16.

Závazky z pevných termínovaných operecí

17.

Jiné závazky

18.

Krátkodobé bankovní úvěry

19.

Eskontní úvěry

20.

Emitované krátkodobé dluhopisy

21.

Vlastní dluhopisy

22.

Daohadné účty pasivní

23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

2

(součet B.IV.1. až B.IV.3.)

B. IV,

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

2.

Výnosy příštích období

3.

Kursové rozdíly pasivní

,_

( A + B.)

PASIVA CELKEM

13

1

794

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
Sestaveno dne:

nebo podpisový záznam lyzické

17.3.2004
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/
'
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Fráni Šrámka 1647. 500 02 Hradec Králové
¿95 5?3 729 IČO:25 97 54 98
rH—
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno ^ podpis).
T a!

Právní forma účetní jednotky
obecně prospěšná

společnost

Předmět podnikání
služby nevidomým a

Mgr. Balcarová

¿fra^Cc*-^

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
slabozrakým

Mgr. Balcarová
tel.: 2 2 1 4 6 2 3 5 3

/5^-it
linka:

. troj»™ FORM

-

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
pro nevýdělečné organizace
ke d n i 3 1 . 1 2 . 2 0 0 3
Název a sídlo účetní jednotky

f řC HRADEC K R Á L O V I

ok
M
j

2 Q -03"
—

.•!'

»

i ( )03

IČO

Měsíc

1

2 5 9 7 5 4 9 8

2

I

Označeni
a

NÁKLADY

Skutečnost v béžném
účetním období

b

1

Spotřebované nákupy celkem

A. 1.
1,

Spotřeba materiálu

2.

Spotřeba energie

3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

4.

Prodané zboží
Služby celkem

A. II.
5.

Opravy a udržování

6.

Cestovné

7.

Náklady na reprezentaci

8.

Ostatní služby
Osobní náklady celkem

A. III.

TyfloCentrum Hradec Králové o.p.
Fráni Šrámka 1647
Hradec Králové
500 02

(součet A. I. 1. až A. I. 4.)

31
31

(součet A. II. 5. až A. II. 8.)

241
46
4

191
(součet A. III. 9. až A. III. 13.)

716

Mzdové náklady

540

10.

Zákonné sociální pojištění

176

11.

Ostatní sociální pojištěni

12.

Zákonné sociální náklady

13.

Ostatní sociální náklady

9.

Daně a poplatky celkem

A. IV.
14.

Daň silniční

15.

Dan z nemovitostí

16.

Ostatní daně a poplatky

A. V.

Ostatní náklady celkem

17.

Smluvní pokuty a úroky z prodleni

18.

Ostatní pokuty a penále

19.

Odpis nedobyné pohledávky

20.

Úroky

21.

Kursové ztráty

22.

Dary

23.

Manka a škody

24.

Jiné ostatní náklady

(součet A. IV. 14. až A. VI. 16.)

(součet A. V. 17. až A. V. 24.)

5

5

Vytvofeoo v prograrrej FORM s»

ič:

Označení
a

A VI.

NÁKLADY

Skutečnost v b é ž n é m
účetním období

b

1

Odnisv orodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
(součetA. VI. 25. až A. VI. 30.)

25.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

26.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotněno majetku

27.

Prodané cenné papíry a podíly

28.

Prodaný materiál

29.

Tvorba rezerv

30.

Tvorba opravných položek

A. VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

(A- VII. 31. + A. VII. 32.)

31.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

32.

Poskytnuté denské příspěvky

A. VIII.
33.

2 5 9 7 5 4 9 8

Daň z příjmů celkem
Dodatečné odvody daně z příjmů
NÁKLADY CELKEM

(A.I. + A lf. + A.lll. + A.IV. + A.V.

A VI. + A VII. + A.VIII.)

993

VyNcrfero » progrwnj FORM s»x»o

lorrmtKio cz

ič:

Označení

VÝNOSY

Skutečnost v b é ž n é m
účetním období

b

1

a

B.

Tržby za vlastni výkony a za zboží celkem

1.
1.

Tržby za vlastní výrobky

2.

Tržby z prodeje služeb

3.

Tržby za prodané zboží

(součet B. I. 1. až B. I. 3.)

127

127

Změny stavu vnitroorganízačních zásob celkem

B. II.

B.

2 5 9 7 5 4 9 8

4.

Změna stavu zásob nedokončené výroby

5.

Změna stavu zásob polotovaru

6.

Změna stavu zásob výrobků

7.

Změna stavu zvířat

III.

Aktivace celkem

8.

Aktivace materiálu a zboží

9.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

10.

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

11.

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Ostatní výnosy celkem

B. IV.
12.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

13.

Ostatní pokuty a penále

14.

Platby za odepsané pohledávky

15.

Úroky

16.

Kursové zisky

17.

Zúčtování fondů

18.

Jiné ostatní výnosy

<s° u č e t B. III. 8. až B. III. 11.)

( » u ó e t B. IV. 12. až B. IV. 18.)

6

1

5

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
'
(součet B. V. 19. až B. V. 25.)

B. V.
19.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

20.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

21.

Tržby z prodeje materiálu

22.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

23.

Zúčtování rezerv

24.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

25.

Zúčtování opravných položek

Vytvcrfwno v programu FORM *#*J - wwxr (orroíurto c?

ič: 2 5 9 7 5 4 9 8

Označení

VÝNOSY

Skutečnost v běžném
účetním období

b

1

a

B.

VI.

Přijaté příspěvky celkem

26.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

27.

Přijaté příspěvky (dary)

28.

Pnjaté členské příspěvky

B. VII.
29.

322

(B

Provozní dotace celkem

vl

'-

29

849

-)

849

Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM

1

(B. 1. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)

34.

304

311

Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELKEM - NÁKLADY CELKEM)

C.

D.

322

(součet B. VI. 26. až B. VI. 28.)

Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam f y z í c k é ^ J e ^
f ^ f

Sestaveno dne:
17 . 3 . 2 0 0 4

. <
"

f

l

^

^

Fráni Šrámka 164?. 500 02 Hradec Králové
Te!.:495 523 729 IČO:25 97 54 98
H )
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podois)v '
Mgr. Balcarová
/ 3 i. f c

Právní forma účetní jednotky
obecně prospěšná společnost

Předmět podnikání
služby nevidomým a zrakově

311

(C- - 34.)

postiženým

/i..

'

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
Mgr. Balcarová
/V
/
tel.: 2 2 1 4 6 2 3 5 3

linka:

V>*«c#*nD * programj FORM sfcjtto - *****ormMÍOCT

Příloha
k účetní závěrce za rok
2003
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I.Obecné údaje o účetní jednotce
Název:
Sidlo:

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s
Fráni Šrámka 1647
500 02 Hradec Králové
IČO:
25975498
DIČ:228-25975498

Právní forma:

obecně prospěšná

společnost

Rozhodující předmět činnosti:
- služby nevidomým a slabozrakým
Datum vzniku: 9.10. 2002
Zakladatel:Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých ČR, Krakovská 21, 110 00 Praha 1
IČO: 65399447
Statutární zástupci:
MUDr. Karel Havlíček, předseda správní rady
Mgr. Dagmar Balcarová, ředitelka
Alice Pávová, Mgr. Jarmila Čejková, Jiří Vane
- členové dozorčí rady

Způsob jednání: za společnost jedná vždy předseda
správní rady nebo jím zplnomocněný člen správní rady,
případně ředitelka na základě plné moci
Změny a dodatky v rejstříku o.p.s. v uplynulém účetním
období: nebyly
Organizační struktura podniku:
Správní rada, ředitelka, dozorčí rada
Zásadní změny organizační struktury v uplynulém
účetním období: nebyly
Majetkové účasti ve společnostech: nejsou
Počty zaměstnanců a osobní náklady v roce 2003 v
členění podle výsledkových položek, které byly
vynaloženy na zaměstnance a z toho na řídící
pracovníky:

Osobni náklady v roce 2003 v tis Kč
Mzdové náklady
Celkem
(521)
z toho:
řidiči
pr.

Sociální zab.

540

138

Zdrav.zab. Prům.poč.zam.

38

Průměrný počet zaměstnanců, řidicich pracovniků a
členů statutárních orgánů v roce 2003:
Zaměstnanci 6, DPČ,DPP
řidi pracovník
1
Zaměstnanci se změněnou pracovní schopnosti: 0
Odměny statutárních a dozorčích orgánů: nebyly
Půjčky společníkům: nebyly
Půjčky zaměstnancům nebyly
Úvěry:
nebyly
Poskytnuté záruky:
nebyly
Ostatní plněni:
nebylo

XI. Použité účetni metody, obecné účetni zásady,
způsoby oceňování
Účetní obdobi: kalendářní rok
Účetni metody: účetni jednotka účtuje v soustavě
podvojného účetnictví v souladu s Postupy účtovanx pro
nevýdělečné organizace.
Účetnictví je zpracováno prostředky výpočetní
techni ky, všechny výstupy jsou archivovaný take
v tištěné podobě v mistě sidla organizace.
Je použit SW Kalkul2 V.04.26-09
Způsob oceňováni:
Majetek i závazky jsou oceňovány v souladu se zákonem
o účetnictví.
a) zásob nakupovaných:
pořizovací cena
b) vytvořených vlastni činnosti:
nejsou
c) DNÍM vytvořeného vlastni činnosti:
neni
d) DHIM vytvořených vlastni činnosti: nevyskytuje se
e) cenných papírů, majetkových účasti: nevyskytuji se
f) derivátů a části majetku a závazků zajištěných
deriváty: nevyskytuje se
g) přichovků a přírůstků zvířat:
nevyskytuje se

6

1

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů(u nákupu zásob)
dopravné, clo
Druhy nákladů v cenách na úrovni vlastních nákladů:
ne j sou
Podstatné změny (důvod a vliv na majetek, závazky,
hospod.výsledek)
- ve způsobu oceňováni:
nebyly
- ve způsobu odpisováni:
nebyly
- postupů účtováni:
nebyly
Způsob stanoveni opravných položek:
nebyly
tvořeny
Způsob sestaveni odpisových plánů HM: odpisový polán
sestaven na základě životnosti jednotlivých druhů
maj etku
Všechen drobný nehmotný i hmotný majetek je veden
v operativní evidenci. Jeho soupis je kdykoliv k
nahlédnuti v sidle organizace.
Přepočet cizích měn na českou měnu
- stálým kursem
ne
- běžným kursem
ano
Je používán aktuální kurz ČNB, popřípadě aktuální kurz
ČSOB v připadě výběrů či vkladů v hotovosti.
Rezervy: nebyly tvořeny ani čerpány

XXI. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisků a
ztrát za rok 2003
Významné události (od data úč.závěrky k datu schváleni
odevzdáni výk.)
v oblasti aktiv a závazků: nenastaly žádné
odhad finančních účinků (popř. zdůvodnění nemožnosti
provedeni odhadu)- žádné
HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

(kromě pohledávek)

a) hmotný majetek
pořizovací cena
samostatné movité věci DDHM
551 tis Kč
budovy
0
Kč
drobný dlouhodobý HM
0
Kč

oprávky
367 tis Kč
0
Kč
0
Kč

b) nehmotný majetek
software 7875
Kč 264
Kč
c) nájemce (u fin. pronájmu DHM), u plátce DPH v
cenách bez DPH
nevyskytuje se
d) přírůstky DD majetku
DD majetek darován zakladatelem
e) majetek neuvedený v rozvaze
nevyskytuje se
f) hmotný majetek zatížený zástavním právem, popř.

věcným břemenem
není
povaha a forma zajištění žádná
g) majetek s výrazně vyšším tržním oceněním než je
oceněn v účetnictví
žádný
h) společnost vlastnila k 31.12.2003 následující
finanční investice
žádné
POHLEDÁVKY

celkem pohledávky
0 tis Kč
pohledávky po lhůtě splatnosti (180dni) 0 tis Kč
pohledávky k podnikům ve skupině
žádné
pohledávky kryté podle zástavního práva žádné

VLASTNÍ JMĚNÍ
a) změny - zvýšení základního jmění
na 550 tis. Kč
- sníženi základního jmění
nebylo
- zvýšeni emisního ážia
nebylo
- sníženi emisního ážia
nebylo
- dary do jmění
550 tis Kc
- dotace ze st.rozpočtu
753 tis Kč
96 tis
Kč
- dotace Měst.obci
byly využity v souladu s účelem poskytnutí
- výplaty dividend
nebyly
- nerealizov. zisky/ztráty
žádné
- pohyby mezi fondy
zvýšení o 203 tis
- nevyčerpané dary
převedeny do fondů
- přijaté příspěvky a dary
322 tis Kč
b) rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty předch.
úč.období
hospodářský výsledek převeden na účet Neuhrazená
ztráta minulých let
Návrh na rozdělení zisku běž. úč. období - zisk bude
po úhradě ztráty minulých let převeden do rezervního
fondu

ZÁVAZKY
80
tis
- celkem závazky
0 tis
z toho: zahraniční
6
tuzemské
,tÍS KČ
- závazky po lhůtě splatnosti
žádné
- závazky k podnikům ve skupině
žádné
- závazky kryté podle zástavního práva
žádné
- povaha a forma zajištění pro případ nespi, žádné
- závazky neuvedené v rozvaze
žádné
24 tis
Kč
- státní instituce
45
tis
- za zaměstnanci
5 tis
Kc
- ostatní závazky

VÝDAJE NA VÝZKUM
VÝDAJE NA VÝVOJ
Doměrky daně z přijmu za minulá úč. obdobi
Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů
Poskytnuté dotace na investiční a provozní

Datum:

1 7 . 3 . 2 0 0 4

žádné
žádné
nebyly
nejsou
účely žádné

za účetni jednotku:

Tyfíc Centrum Hradec Králové
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Frá,oi Šrámka 164?, 500 02 Hradec K>áícvs
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Mgr. Dagmar Balcarová
ředitelka

Zpráva auditora
o ověření účetní závěrky

TyfloCentrum - Hradec Králové o.p.s.

2003
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Zpráva auditora vedení obecně prospěšné společnosti
TyfloCentrum - Hradec Králové o.p.s.

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky
TyfloCentrum - Hradec Králové o.p.s. IČO 25975498 k 31. prosinci 2003.
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 požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor
získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti
částek a informací uvedených v účetní závěrce.
Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých
účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení
celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že 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 TyfloCentrum - Hradec Králové o.n.s. k 31. prosinci
2003 a výsledek hospodaření za rok 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a
předpisy České republiky.
r

Účetní jednotka vykazuje hodnotu aktiv ve výši 794 tis. Kč, cizí zdroje ve
výši 92 tis. Kč a výsledek hospodaření zisk 311 tis. Kč.

V Praze, dne 11. května 2004
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IngfFrcmtišek Meierl
auditor-č.osvědčení 1160

Přílohy:

- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha k UZ

5.3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Příjmy
dotace
dary
příjmy od klientů
příspěvky za výuku na PC
ostatní příjmy
Příjmy celkem

Přehled výdajů
mzdové náklady.
z toho OON
sociální a zdravotní pojištění
spotřeba materiálu
opravy a udržování
cestovné
poštovné a telefonní poplatky
nájemné
ostatní služby
ostatní náklady

Kč
849 000
322 487
23 690
103 000
5 660
1 303 837

Kč
540 315
57 370
176 463
31 103
45 003
4 156
21 958
18 196
150 6676
4 446

Výdaje celkem

993 312

Hospodářský výsledek

310 525

Převod do fondu

202 698

- nevyčerpané příspěvky
úroky v bance
ostatní výnosy
ostatní příjmy celkem

1 094
4 566
5 660

5.4. Přehled rozsahu příjmů podle zdrojů

Příjmy
dotace MPSV
dotace KHK
dotace MM HK
dotace celkem
dar SONS KKR
dar VČE a.s.
dar Accord car s.r.o.
Oftalmik s.r.o.
dar T-Mobil
dar Minaříková optika
dary individuální dárci
dary celkem
příspěvky klientů na osobní asistenci
příspěvky klientů za ostatní služby
příspěvky na výuku na PC
příjmy za služby celkem
úroky v bance
ostatní výnosy
ostatní příjmy celkem
Příjmy celkem

Kč
753 000
50 000
46 000
849 000
220 000
50 000
20 000
5 000
2 685
2 500
22 302
322 487
10 590
13 100
103 000
126 690
1 094
4 566
5 660
1 303 837

6. Závěr a výhled do dalšího období
Rok 2003 byl pro TyfloCentrum Hradec Králové úspěšným rokem, který
prokázal účelnost a nezbytnost sociálních služeb pro cílovou skupinu
nevidomých a slabozrakých na profesionální bázi.
Stali jsme se nedílnou součástí systému sociálních služeb Královéhradeckého
kraje a do budoucna se chceme podílet jak na procesu komunitního plánování,
tak na procesu standardizace kvality sociálních služeb.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří podporují naši činnost,
případně se na ní podílejí nebo s námi spolupracují.
Poděkování patří členům správní a dozorčí rady, našim donátorům i sponzorům
(MPSV ČR, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Magistrát města Hradec
Králové, Východočeská energetika a.s., a.j.). Ceníme si podpory a spolupráce
s dalšími organizacemi (především náš zakladatel Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých, Tyfloservis o.p.s., Apogeum o.s., Centrum služeb
pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje, Univerzita Hradec Králové,
Oční klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, Knihovna města Hradce
Králové, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, úřady práce a další).
Nelze zapomenout ani na naše klienty, na jejich aktivitu a podněty, které nám
ke zkvalitnění našich služeb přinášejí.
Výroční zprávu připravila na základě podkladů ředitelka Mgr. Dagmar
Balcarová.
V Hradci Králové, 25.6.2004

září 2003, setkání s orientalistou arabistou

červen 2003, zájezd do ZOO Dvůr Králové

