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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení, 

     předkládáme Vám výroční zprávu TyfloCentra Plzeň, o.p.s., ve které naleznete 

přehled činností a stručný přehled hospodaření za rok 2014. Během celého roku 

TyfloCentrum poskytovalo všechny zaregistrované sociální služby. 

     Rok 2014 byl pro naše centrum významný a přinesl s sebou změny, které ovlivní 

naši další činnost, zažili jsme mnoho radostných chvil, ale i strasti, které nám život 

přináší. Finanční podporu nám opět poskytlo město Plzeň i Plzeňský kraj a další 

sponzoři. Díky některým máme nové vybavení a jiní přispěli občerstvením a my jsme 

mohli zabezpečit takové akce jako Plzeňský terč či Mistrovství republiky ve zvukové 

simulované střelbě. Také jsme mohli více podpořit naše dobrovolníky, kteří obětavě 

pracují s klienty. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem klientům, kteří se aktivně zapojují do 

našich činností, zaměstnancům a dobrovolníkům za jejich obětavou práci. Zároveň 

bych chtěla vyjádřit poděkování Tyfloservisu, o.p.s. za to, že podporoval naši 

společnost v účasti na Individuálním projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském 

kraji - 2. etapa. Dík patří všem dalším, kteří nás finančně i morálně podporují, těm, 

kterým není lhostejný život zrakově postižených. 

 

Duben 2014  

Mgr. Hana Dostálová 

ředitelka 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název společnosti:  TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 

Sídlo:    Tomanova 5, Plzeň 301 00 

Kontaktní údaje:  377 420 481, 732 381 585 

    info@tc-plzen.cz      www.tc-plzen.cz 

IČO:    25248421 

Č. účtu:   167870497/0300 

Oblast působení:  Plzeňský kraj 

 

Správní rada: 

Mgr. Věra Křížová    předsedkyně  

Dana Vaníková     člen 

Mgr. Václav Polášek   člen  

 

Dozorčí rada: 

Bc. Lenka Potůčková   předsedkyně 

PhDr. Linda Albrechtová PhD.  člen 

Mgr. Iva Rejtharová    člen 

 

Zaměstnanci: 

Mgr. Hana Dostálová   ředitelka  

Bc. Martina Eibichtová   sociální pracovnice (do 20. 6. 2014) 

Bc. Soňa Vasilevová   sociální pracovnice (od 1. 6. 2014) 

Mgr. Simona Kurcová   sociální pracovnice  

Mgr. Lenka Rýdlová   instruktor PC  

Bc. Lenka Potůčková metodik 

Mgr. Jaromír Tichý externí poradce v rámci projektu RoPoV  

Bc. Iva Škardová průvodce nevidomých (od 14. 4. 2014) 

 

 

 

 

mailto:info@tc-plzen.cz
http://www.tc-plzen.cz/
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POSLÁNÍ ORGANIZACE 
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. poskytuje sociální služby s cílem podpořit 

samostatnost, nezávislost a společenské uplatnění zrakově postižených osob. 

 
 

CÍLE ORGANIZACE 
 Podporovat rozvoj soběstačnosti, nezávislosti a společenského uplatnění 

 Poskytovat kvalitní služby zrakově postiženým uživatelům 

 Všechny služby poskytovat kvalifikovanými pracovníky 

 Zapojit uživatele do rozhodovacího procesu při plánování služeb 

 Zaměřit se na spolupráci s ostatními organizacemi 

 
 

CÍLE JEDNOTLIVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

 Poskytnout klientovi bezpečný doprovod při vyřizování jeho osobních 

záležitostí 

 Zajistit klientovi diskrétnost při vyřizování osobních věcí 

 Podpořit klientovu nezávislost na rodině a okolí 

 
Odborné sociální poradenství 

 Zprostředkovat klientům kvalifikované rady a informace, zejména v oblastech 

specializovaných na zrakové postižení 

 Informovat o službách jiných institucí a poskytovatelů 

 Pomoci klientovi orientovat se v oblasti kompenzačních pomůcek a dávek pro 

zrakově postižené 

 
Sociálně aktivizační služby 

 Poskytnout klientovi smysluplné využití volného času se zaměřením na jeho 

zrakový handicap 

 Podporovat navazování sociálních kontaktů 

 Podporovat získávání nových dovedností a poznatků 

 Pomáhat klientovi zdokonalovat se v dalších dovednostech potřebných 

k samostatnosti zrakově postižených 



 

6 

 

Sociální rehabilitace – výuka na PC  

 Naučit klienta základním dovednostem a práci s PC a zlepšit tím jeho 

společenské uplatnění, samostatnost a nezávislost 

 Zdokonalit získané dovednosti a zvýšit tak možnost společenského  

a pracovního uplatnění zrakově postiženého uživatele 

 Pomoci klientovi orientovat se v oblasti náročných elektronických 

kompenzačních pomůcek 
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SLUŽBY V ROCE 2014 
 

V roce 2014 byly v TyfloCentru Plzeň, o.p.s. poskytovány následující sociální služby: 
 

 Průvodcovské a předčitatelské služby 

 Odborné sociální poradenství 

 Sociální rehabilitace – práce na PC 

 Sociálně aktivizační služby 

 
    Naše zařízení může našim klientům dále nabídnout dobrovolnickou službu. 

Jedná se o činnost našich dobrovolníků vykonávanou z vlastní vůle, ve svém volném 

čase a bez nároku na honorář. V roce 2014 jsme evidovali 14 dobrovolníků, kteří se 

zapojovali především do sociálně aktivizačních služeb. 

 

Během roku 2014 se uskutečnilo 9 exkurzí pro všechny typy škol (mateřské, 

základní, vyšší odborné a vysoké školy) o  celkové délce 17 hodin. Těchto exkurzí se 

zúčastnilo 142 posluchačů. 

 

Naše  organizace  umožňuje vykonávání  povinných praxí studentů vysokých  

a vyšších odborných škol. V roce 2014 u nás vykonávalo odbornou studentskou praxi 

11 studentů. Jednalo se o 8 průběžných a 3 souvislé praxe.  

Studenti měli možnost seznámit se s poskytovanými službami TyfloCentra 

Plzeň, o.p.s., aktivně se zapojili do činnosti a získali potřebné znalosti a zkušenosti.  
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ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB 

 

     Rok 2014 se stal zásadním pro další skladbu našich poskytovaných služeb. V 

dubnu jsme absolvovali inspekci kvality poskytování sociálních služeb na službu 

Sociální rehabilitace. Po náročných dnech jsme byli informováni o výsledku. 

Inspekce byla s poskytováním služby vlastně spokojena, byly nám vytknuty jen 

nějaké nepřesnosti ve standardech kvality. Zásadním problém ale znamenal rozsah 

poskytování služby. Zákon č. 108/2006 Sb. přesně definuje, jaké činnosti mají být ve 

službě plněny. Naše pojetí sociální rehabilitace ale nesplňovalo všechny tyto 

zákonné náležitosti. U nás patřila do sociální rehabilitace výuka na počítači se 

speciálními programy, výuka na mobilních telefonech a dotykových zařízeních a 

konzultace a drobná servisní výpomoc. V rámci služby bychom ale měli také 

poskytovat nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a 

dalších činností vedoucí k sociálnímu začleňování, to jsou všechny činnosti, které 

vykonává Tyfloservis. Historicky byla sociální rehabilitace takto nastavena a s 

Tyfloservisem jsme se doplňovali. V pojetí zákona to ale nestačí.  

     Měli jsme před sebou několik možností řešení. Po dlouhých diskuzích se správní 

radou, po hledání různých způsobů, jak službu rozšířit, jsme se nakonec rozhodli, že 

službu sociální rehabilitace k 31. 12. 2014 zrušíme. Samozřejmě to neznamená, že 

výuku na náročných kompenzačních pomůckách přestaneme poskytovat. Všechny 

činnosti, které byly prováděny ve službě sociální rehabilitace, přejdou od 1. 1. 2015 

do služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Z pohledu klienta se vlastně téměř nic nezmění, lektorka bude dál učit a konzultovat, 

změna bude v administrativě. Věříme, že naše rozhodnutí bylo správné a že vše 

bude i nadále fungovat tak, jak má.  
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PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ 
SLUŽBY 

 

Cílová skupina 

     Tato sociální služba je poskytována osobám se zrakovým postižením starším 15 

let.  

 

Místo a čas 

     Průvodcovská služba je poskytována na 

území Plzeňského kraje, v mimořádných 

situacích i mimo něj, a to v pondělí, v úterý, ve 

středu od 7:30 do 16:00 hodin, ve čtvrtek od 

7:30 do 18:00 hodin a v pátek od 7:30 do 14:00 

hodin. 

     Mimo stanovený čas, o svátcích a o 

víkendech po domluvě s ředitelkou TyfloCentra 

Plzeň, o.p.s. 

 

Poskytování služby 

     Služba je poskytována na základě písemné smlouvy a je zpoplatněna. Hodina 

průvodcovské služby stála od ledna do června 70 Kč, pokud klient využil tyto služby 

mimo pracovní dobu TyfloCentra Plzeň, o.p.s., stála hodina 80 Kč. Od července 

2014 stojí hodina průvodcovské služby v jakémkoli čase 100 Kč. 

     Průvodcovskou a předčitatelskou službu využívalo v roce 2014 celkem 27 

klientů, z toho 17 žen a 10 mužů. Tento rok jsme začali doprovázet 3 nové klienty. 

Dvě klientky pravidelně využívající průvodcovskou a předčitatelskou službu během 

roku zemřely. Průměrný počet klientů v měsíci byl 10. Celkem bylo odpracováno 632 

hodin průvodcovské a předčitatelské služby našimi pracovnicemi.  

     Průvodcovská služba byla poskytována převážně na území města Plzně, 

v odůvodněných případech i mimo něj. 

 
Celkové příjmy od uživatelů v roce 2014 byly 51.844,00 Kč. 
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Průvodcovské a předčitatelské služby v letech 2012 – 2014 – počet hodin 

 

                   Rok 

Měsíc 2014 

 

2013 

 

2012 

Leden 
55,25 70,75 65,50 

Únor 
47,25 67,50 59,25 

Březen 
59,50 66,75 61,50 

Duben 
78,00 60,25 71,50 

Květen 
60,00 57,00 67,50 

Červen 
70,50 63,00 58,50 

Červenec 
32,00 67,00 37,75 

Srpen 
27,00 43,00 53,75 

Září 
30,50 54,00 65,50 

Říjen 
60,00 63,75 114,40 

Listopad 
70,75 67,75 119,50 

Prosinec 
40,50 64,00 61,00 

Celkem hodin 631,25 744,75 835,75 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

Cílová skupina 

     Tato sociální služba je poskytována osobám se zrakovým postižením  postižením 

od 15 let. Dále také přátelům a rodinným příslušníkům těchto klientů. 

 

Místo a čas 

     Odborné sociální poradenství bylo převážně poskytováno ambulantně 

v prostorách TyfloCentra Plzeň, o.p.s. Po domluvě jsme poskytovali osobní 

konzultace v pracovní době i mimo středisko.  

 

Poskytování služby 

     Odborné sociální poradenství bylo poskytováno ve dvou formách, jednalo se  

o osobní konzultaci nebo telefonickou konzultaci. Do telefonické konzultace jsou také 

zahrnuty e-mailové dotazy. Těchto odborných služeb využilo celkem 69 klientů, 

z toho 49 žen a 20 mužů. Rok 2014 zůstal v počtu konzultací i hovorů srovnatelný 

s minulým rokem. 

     Nejvíce měli klienti zájem z oblastí: informace o TyfloCentru, Tyfloservisu a o 

Sjednocené organizaci pro nevidomé a slabozraké (SONS ČR), základní 

poradenství, příspěvky pro zrakově postižené, informace o kompenzačních 

pomůckách a podpora pracovního uplatnění. 

 

     Naším výjezdním místem jsou stále Klatovy, kde se naše aktivity setkávají 

s velkým zájmem. Zde jsme více zaměřeni na aktivizační činnosti, proto o Klatovech 

mluvíme v popisu sociálně aktivizační služby. 

 

     Součástí našich poradenských služeb je i 

půjčování kompenzačních pomůcek. V roce 

2014 využilo půjčovnu 7 osob. Jednalo se o 

vypůjčení si těchto pomůcek: diktafon, scaner, 

indikátor hladiny, monitor, bílá signalizační hůl, 

sada simulačních brýlí, pichtův psací stroj, 

pražská tabulka, hry, videokazety a DVD s problematikou zrakového postižení. Dále 

bylo zapůjčeno 10 knih z naší knihovny. 
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     Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých vytvořila na území Čech síť 

půjčoven kompenzačních pomůcek, jsou provozovány v 11 městech. Smyslem této 

služby je možnost dočasného zapůjčení některé z pomůcek v případě poruchy nebo 

ztráty vlastní pomůcky nebo v období vyřizování žádosti o přiznání o příspěvku na 

její pořízení.  Jednu z půjčoven provozuje TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. V roce 2014 

byla stále více využívána, klienti měli možnost si pomůcky vyzkoušet přímo 

v TyfloCentru a 3 pomůcky (notebook, VPN, diktafon) byly opakovaně zapůjčeny 

k osobnímu použití. Půjčovnu využilo 6 klientů. 

 

     Po celý rok 2014 pokračovala spolupráce  TyfloCentra Plzeň, o.p.s. jako partnera 

se Západočeskou univerzitou při realizaci projektu v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt RoPoV – rovné příležitosti pro 

všechny – studium na Západočeské univerzitě v Plzni dostupné pro osoby se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Tento projekt je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dalšími partnery jsou 

občanské sdružení Ledovec a Spolek neslyšících Plzeň. Cílem projektu je vytvoření 

celouniverzitního podpůrného systému pro osoby se speciálními vzdělávacími 

potřebami a pro osoby sociálně znevýhodněné a tím napomoci jejich 

plnohodnotnému společenskému a profesnímu uplatnění. Naše účast v projektu je 

tříletá – červen 2012 – květen 2015. 

     Významným počinem v projektu byla II. odborná konference RoPoV o vzdělávání 

studentů se speciálním vzdělávacími potřebami. Dvoudenní konference informovala 

o možnostech vzdělávání studentů na Západočeské univerzitě, o inovativních 

metodách práce v přístupu ke studentům s různým typem znevýhodnění, o nových 

studijních e-learningových materiálech vytvořených v rámci projektu. Na konferenci 

byla představena haptická mapa univerzity, kterou na katedře konstruování strojů 

vytvořil Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. ve spolupráci s TyfloCentrem. V listopadu 

byl uspořádán seminář pro výchovné poradce středních škol o možnostech studia na 

ZČU v Plzni. 

 

     Během roku 2014 jsme byli vyzváni k zapojení do projektu Muzea jižního 

Plzeňska v Blovicích,p.o. „Zpřístupnění zámku Hradiště zrakově postiženým 

návštěvníkům“. Jeho obsahem je odstranění informačních a v rámci možností i 

architektonických bariér a vycházení vstříc specifickým nárokům zrakově 

postižených. Projekt spočívá ve vhodném využití odpovídajících kompenzačních 
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pomůcek při respektování zákonitostí památkově chráněného objektu, zahrnuje 

doplnění části stálé expozice pro dotykové vnímání, doprovodné texty a popisky 

v braillově písmu v kombinaci se zvětšeným černotiskem, Blind Friendly Web. 

Všichni pracovníci muzea byli proškoleni v přístupu a doprovázení osob se zrakovým 

postižením. 

 

     Rok 2014 byl také rokem příležitostí k prezentaci našich služeb. Kromě 

každoročních činností, jako jsou exkurze škol nebo kontaktování očních lékařů, jsme 

se účastnili vysílání Českého rozhlasu a  rádio Aplaus nám zdarma poskytlo reklamu 

ve třetím čtvrtletí roku. Z dalších vybereme několik „významnějších“ událostí:  

V květnu jsme se účastnili projektu Náplavka k světu, kdy jsme celý den trávili na 

břehu řeky Radbuzy a seznamovali příchozí s pomůckami a pro osoby se zrakovým 

postižením.  

V červnu jsme se zúčastnili Dne bez bariér v Rokycanech, kdy se na náměstí 

představovaly organizace pomáhající zdravotně postiženým. Účastníci byli tentokrát 

děti z místních základních škol. I oni si se zájmem zkoušeli „mluvící“ počítač, střelbu 

za pomoci zvuku a zvládali další úkoly bez kontroly zraku. 

V září jsme se společně s řešiteli a partnery projektu RoPoV zúčastnili Dnů vědy a 

techniky v Plzni na náměstí. Byly zde přiblíženy nejen základní údaje o možnostech 

studia pro znevýhodněné studenty za ZČU, ale i spousta zábavného poučení včetně 

ukázek kompenzačních pomůcek. 
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 Osobní konzultace v letech 2012 – 2014 – počet konzultací 

                   Rok 

Měsíc 
2014 2013 2012 

Leden 29 33 41 

Únor 34 15 39 

Březen 21 48 63 

Duben 29 19 37 

Květen 20 14 40 

Červen 23 18 23 

Červenec 19 13 26 

Srpen 25 10 36 

Září 20 20 32 

Říjen 34 28 37 

Listopad 31 37 41 

Prosinec 18 6 17 

Celkem konzult. 303 261 432 

 

Telefonická konzultace v letech 2012 – 2014 – počet konzultací 

                   Rok 

Měsíc 
2014 2013 2012 

Leden 40 43 81 

Únor 34 31 59 

Březen 52 56 51 

Duben 41 65 88 

Květen 44 45 66 

Červen 34 33 94 

Červenec 24 46 50 

Srpen 38 32 32 

Září 26 42 34 

Říjen 37 50 38 

Listopad 29 56 32 

Prosinec 25 17 26 

Celkem konzult. 424 516 651 
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
 

Cílová skupina 

     Tato sociální služba je poskytována osobám zrakově postiženým a kombinovaně 

postiženým od 9 let (u kombinovaného postižení se však musí jednat o osobu 

zrakově postiženou s přidruženým postižením).   

 

Místo a čas 

     Výuka, konzultace a drobná 

servisní výpomoc probíhají 

v pracovní době TyfloCentra 

Plzeň, o.p.s., a to v učebně 

TyfloCentra, v domácnosti nebo 

na pracovišti klienta. 

V domácnosti nebo na pracovišti 

klienta pouze ze závažných osobních nebo zdravotních důvodů.  

 

Poskytování služby 

     Sociální rehabilitace, tj. výuka na náročných elektronických kompenzačních 

pomůckách na bázi PC – pro slabozraké uživatele se jedná o digitální zvětšovací 

televizní lupu (zvětšovací software) a pro nevidomé uživatele digitální čtecí přístroj 

pro nevidomé s hlasovým výstupem (odečítací software). Klienti měli možnost 

využívat výukové PC s Windows XP a s Windows Vista. Učili se v programech 

Magic, Jaws, Zoomtext, Winmonitor a Supernova. Během roku jsme se setkávali se 

stále větším zájmem o mobilní telefony, tablety, iPady a proto se lektorka začala 

specializovat i na tato dotyková zařízení. 

 

     V březnu 2014 obdržela naše společnost společně s Tyfloservisem, o.p.s., 

finanční prostředky z Evropského sociálního fondu na zajištění služby sociální 

rehabilitace. Cílem projektu je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a 
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osob ohrožených sociálním vyloučením. Je zaměřen na několik skupin, mezi něž 

patří i osoby se zdravotním postižením. Program je určen pro uživatele v Plzeňském 

kraji. Projekt trval do prosince 2014 a po tuto dobu byly všechny služby sociální 

rehabilitace poskytovány bezplatně.  

 

     V dubnu proběhla inspekce kontroly kvality poskytované služby. O jejím výsledku 

jsme informovali v úvodu výroční zprávy. Službu sociální rehabilitace jsme 

neposkytovali v celé šíři, kterou vyžaduje zákon o sociálních službách, poskytovali 

jsme jen část, protože vše ostatní zajišťuje společnost Tyfloservis, o.p.s. Po dlouhých 

diskuzích a hledání nejlepšího řešení, jsme se rozhodli registraci služby k 31. 12. 

2014 zrušit a všechny činnosti, které obsahuje, přesunout do sociálně aktivizačních 

služeb.  

 

     Se zapojením TyfloCentra Plzeň, o.p.s. do Individuálního projektu Podpora 

sociálních služeb v Plzeňském kraji se začaly v rámci služby sociální rehabilitace 

vykazovat kontakty a intervence.  

 

     Službu sociální rehabilitace využilo celkově 44 klientů, z toho 26 žen a 19 mužů. 

Během roku probíhalo 13 kurzů, 3 z nich pokračovaly z r. 2013. Bylo zahájeno 10 

nových kurzů, a to 6 základních kurzů, z toho 4 přechod na nový systém, 2 

nástavbové kurzy a 2 kurzy šité na míru. Všechny kurzy byly ukončeny v roce 2014 

včetně těch kurzů, které začaly již v roce 2013. 

     V rámci sociální rehabilitace bylo poskytnuto 240 drobných servisních 

výpomocí a konzultací. Z toho 34 telefonicky, 28 skypem, 30 emailem a 5 

vzdálenou správou a 136 osobně v TyfloCentru Plzeň, o.p.s.  
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Sociální rehabilitace v letech 2012 – 2014 – počet odučených hodin, kontaktů a 

intervencí 

                   

Rok 

Měsíc 

2014 2013 2012 

kontakty intervence kontakty intervence kontakty intervence 

Leden 21 30 5 81 15 77 

Únor 17 11 13 93 11 70 

Březen 20 23 11 69 5 47 

Duben 24 73 14 53 5 35 

Květen 12 67 7 53 6 52 

Červen 3 52 23 51 0 59 

Červenec 6 59 11 42 12 78 

Srpen 4 53 12 77 9 47 

Září 15 113 11 79 14 67 

Říjen 11 61 12 89 20 95 

Listopad 7 39 29 92 17 88 

Prosinec 8 17 1 9 8 46 

Celkem 

hodin 
148 598 149 788 122 761 
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
 

Cílová skupina 

     Tato sociální služba je poskytována osobám se zrakovým postižením  

a kombinovaným postižením od 15 let (u kombinovaného postižení se však musí 

jednat o osobu zrakově postiženou s přidruženým postižením), účast na akcích je 

otevřena také pro jejich rodinné příslušníky, přátele a dobrovolníky. 

 

Místo a čas 

     Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány převážně v pracovní době, 

v prostorách TyfloCentra Plzeň, o.p.s., ale i mimo ně.  

     V září 2013 jsme začali pravidelně každé druhé pondělí v měsíci vyjíždět do 

Klatov, kde máme v rámci smlouvy s MÚSS Klatovy pronajatou místnost v Domově 

pro seniory. Během roku 2014 zájem o naše služby vzrostl, získali jsme 7 nových 

klientů z Klatov a okolí. Setkání probíhají v klubovně a dle zájmu a počasí pořádáme 

aktivity i ve městě a okolí, např. bowling, poznávací vycházky, v klubovně pak ruční 

práce, besedy s klienty nebo trénování paměti.  

 

     Program volnočasových aktivit na aktuální měsíc je k dispozici na internetových 

stránkách TyfloCentra Plzeň, o.p.s., na nástěnce v centru a na požádání klienta je 

zasílán také poštou. 

 

      V září jsme se s klienty zúčastnili 4. ročníku 

střeleckého přeboru HANDICAP SHOOTING 

CUP 2014, který pořádá Odbor sociálních 

služeb  Magistrátu města Plzně. Vytvořili jsme 

stanoviště Simulovaná zvuková střelba. Po 

celou dobu závodu zde účastníci stříleli pomocí 

zvuku a naši střelci se zájmem vyzkoušeli 

střelbu z pušky, kuše či luku. V celkovém hodnocení obsadili přední místa. 

 

Poskytování služby 

     Během roku 2014 proběhlo celkem 161 volnočasových a vzdělávacích klubů 

(účast 504 klientů) a 45 jednorázových akcí (účast 328 klientů). 
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Pravidelné kluby 

 vzdělávací aktivity  Anglický jazyk pro začátečníky  

Anglický jazyk pro pokročilé 

Německý jazyk pro začátečníky 

Německá konverzace 

Francouzský jazyk pro začátečníky 

Španělský jazyk (skype) 

Klub náboženství 

Internetová kavárna  

 sportovní aktivity Bowling 

Simulovaná zvuková střelba 

Relaxační cvičení 

Sebeobrana 

Posilovna 

Lezení na stěně 

 ostatní kluby  Prima vařečka 

Ruční práce 

Dámský klub 

 

Vybrané jednorázové akce   

14. 1. Sněžnice na Kvildě       

29. 1.  Novoroční Kačaba 

19. 2.  Beseda s R. Desenským –  

            psychologem psů 

27. 2.  Popelka na Švihově  

11. 3.  Divadlo Praha – Cesta kolem  

           světa za absolutní tmy 

13. 3. Dotykové odpoledne 

  9. 4.  Koncert dětí ze školy v Lazaretní 

15. 4. Pan Skleroza – prezentace výrobků 

26. 4.  Plzeňský terč    

15. 5.  Divadlo Rokoko a beseda s herci 

17. 5.  Kurz 1. pomoci  

  5. 6.  Krmení žiraf 
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10. 7.  DEPO Plzeň 

21. 8.  Švihov 

28. 8.  Radyně – lezení na skále 

16. 9. Techmania   

18. 9. Handicap Shooting Cup   

22.- 26.9. Karlovy Vary – rekondiční pobyt 

29. 9. Nevidomí inspirují - beseda                

 2. 10. Kolotoč na náměstí 

 4. 10. Setkání zrakově postižených v E-Centru 

 9. 10. Návštěva u R. Desenského psychologa psů 

18. 10. Mistrovství republiky ve zvukové simulované 

 střelbě 

21. 10. Nevidomí inspirují - beseda                

18. 11. Nevidomí inspirují - beseda                

27. 11. Srandamač  

  4. 12. Nevidomí inspirují - beseda                

16. 12. Soutěž o nejlepší vanilkový rohlíček 

17. 12. Vánoční setkání v Pierotu 

 

Pravidelná setkání v Klatovech 

13. 1. Filcování za sucha 

  3. 2. Setkání v klubovně 

13. 3. Čajovna  

  7. 3. Divadlo 

7. 4. Trénování paměti 

5. 5. Procházka historií Klatov 

9. 7. Klatovský karafiát 

  8. 9.  Bowling 

  6. 10. Katakomby  

22. 10. Lékárna u Bílého jednorožce 

10. 11. Ruční práce 

 8. 12. Výstava perníčků  
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Sociálně aktivizační služby v letech 2012 – 2014 - počet účastníků na klubech 

                   Rok 

Měsíc 
2014 2013 2012 

Leden 
48 

44 83 

Únor 
46 

23 88 

Březen 
60 

50 90 

Duben 
82 

39 82 

Květen 
39 

15 75 

Červen 
34 

23 43 

Červenec 
19 

9 15 

Srpen 
16 

0 17 

Září 
28 

35 27 

Říjen 
52 

53 85 

Listopad 
54 

89 83 

Prosinec 
26 

15 31 

Celkem  504 395 719 

 

Sociálně aktivizační služby v letech 2012 – 2014 – počet účastníků na akcích 

                   Rok 

Měsíc 
2014 2013 2012 

Leden 
12 

10 22 

Únor 
30 

20 4 

Březen 
32 

31 6 

Duben 
48 

62 49 

Květen 
32 

29 11 

Červen 
15 

29 15 

Červenec 
10 

27 33 

Srpen 
11 

0 6 

Září 
47 

53 14 

Říjen 
45 

20 18 

Listopad 
23 

47 23 

Prosinec 
23 

59 27 

Celkem hodin 328 387 228 
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     Sociálně aktivizační služby tvoří velmi důležitou součást činnosti TyfloCentra 

Plzeň, o.p.s. Jedná se o aktivity přizpůsobené lidem se zrakovým postižením. Klienti 

se sami podílejí na programech jednotlivých klubů a akcí, dávají podněty na 

jednorázové akce. Z tohoto důvodu se během roku měnilo složení pravidelných 

klubů. 

 

     Pro nás byl velkým úspěchem rekondiční pobyt v Karlových Varech, který jsme 

mohli uskutečnit díky podpoře Plzeňského kraje. Strávili jsme 5 dní v lázeňském 

městě a poznávali nejen jeho památky, ale také jsme několikrát navštívili místní 

TyfloCentrum a cvičnou kuchyni v Tyfloservisu.  

 

     Další významnou událostí bylo Mistrovství republiky ve zvukové simulované 

střelbě, které jsme v říjnu pořádali v našem centru. Sjela se elita českých střelců a 

zápolili o vítězství. Toto mistrovství je pojímáno jako jiná sportovní odvětví a proto 

jsme se ani zde nevyhnuli antidopingové kontrole. Plzeňští střelci získali krásné 3. 

místo v kategorii Open.    

 

Střípky z akcí, jak je viděli naši klienti 

 

Sněžnice na Kvildě 

Jelikož je to letošní zimu se sněhem na 

štíru, rozhodl jsem se přihlásit se na akci 

plzeňského TyfloCentra nazvanou „Kvildské 

sněžnice“ (14.1.2014). Jsem až z Domažlic, 

a tak jsem mile uvítal, že mě autobusový 

dopravce nabral na nádraží v Klatovech. Do 

vozidla se nás vešlo akorát sedm. Cesta 

probíhala příjemně, chvilku jsem udřímnul, a 

proto jsem se nestihl nasvačit před 

příjezdem. Kolem deváté hodiny jsme dorazili na Kvildu. Počasí bylo příjemné, holky 

hlásily mínus jeden stupeň. Sněhu bylo překvapivě dost. Každý jsme dostali sněžnice 

a vyrazili jsme na cestu. Horští průvodci nás vedli cestou, kde sněhu bylo nejvíce. 

Díky špíchálům na spodní straně sněžnic nám to neklouzalo ani na čistém ledu. 

Abychom se zpátky do Kvildy nevraceli stejnou cestou a viděli něco nového, rozhodli 



 

23 

 

horští průvodci, že zpátky půjdeme přes les. V lese bylo sněhu už méně, cesta byla 

docela do kopce, ale nám sportovcům nedělala žádné problémy. Odměnou nám byl 

krásný pocit, když jsme z lesa vylezli kousek od Kvildy. Měli jsme hodinu a půl čas, 

než pro nás přijel autobus, a tak jsme se rozhodli, že zajdeme do nějaké restaurace 

na oběd. Čtyři z nás si dali česnečku. Cesta zpátky proběhla v pohodě. Opět jsem 

trošku udřímnul a probudila mě Hanka, když už jsme byli v Klatovech. Výlet se mi 

velmi líbil, prý se bude možná letos opakovat, doporučuji všem. RB 

 

Ohlasy z besedy s panem Desenským 19. 2. 2014 

Bylo to velice super, jsem rád, že tato beseda byla. Bylo by super, kdybychom se 

tam (za panem Desenským na Vlčáry) někdy jeli podívat. PB 

 

Ohlasy na divadelní představení – Cesta kolem světa za absolutní tmy 

Představení se mi líbilo, bylo vtipné a zábavné. Pro mě osobně bylo příjemné nechat 

odpočinout zrak a vnímat "jen" ostatními smysly. Myslím, že představení zaujalo 

především dětskou část publika. Dobrovolnice Daniela 

Nevšední zážitek, hlavně mladí si vyzkoušeli, v jakém světě žijí nevidomí. JT 

 

Dotykové odpoledne 

Ve čtvrtek 13. března jsme se sešli v klubovně 

TyfloCentra, pozváni na Dotykové odpoledne. 

Jsem velmi ráda, že jsem se zúčastnila, 

protože tuto akci hodnotím jako velice 

zajímavou. Lenka Rýdlová, která akci 

připravila, a to velice dobře, nás seznámila s 

dotykovým mobilním telefonem Android a 

tabletem. Ukázala nám aplikace, díky kterým 

se telefon stává nepostradatelným 

pomocníkem zrakově postižených a ulehčuje 

jim některé životní situace. Na závěr jsme si 

mohli dotyková zařízení vyzkoušet, přijmout a 

ukončit hovor, pokusit se napsat SMS zprávu nebo najít jednotlivé aplikace na ploše. 

První pokusy nebyly zdařilé, ale později se někdy objevil i úspěch. Byly to příjemně 

strávené čtyři hodiny, díky za ně. JR 
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Krmení žiraf 

Ve čtvrtek 5. června zamířila 

skupinka zvířecích nadšenců 

spolu s pracovníky a 

dobrovolníky plzeňského 

TyfloCentra do místní 

zoologické zahrady, kde bylo 

domluvené ranní krmení 

místních žirafích mládenců. 

V určený čas jsme se sešli 

před vchodem do zahrady a 

společně vyrazili do afrického pavilonu, kde mají svůj výběh tito tvorové. Vřele nás 

přivítali pracovníci zahrady a vedli nás jejím zázemím, kam se běžně návštěvníci 

nedostanou. Probíhal akorát ranní úklid a krmení, mohli jsme vidět otevřené kotce, 

přepravky s ovocem a zeleninou a zákulisí objektu, co bychom jinak neviděli.  

Pán, který ošetřuje žirafí samce, nám připravil větve s listím a řekl, ať je chlapcům   

nabídneme, že si jistě rádi dají. Tři žirafí velikáni byli již připraveni u plotu a začaly 

sklánět své dlouhé krky směrem k nabízené potravě. Po chvíli nás dva žirafáci 

opustili a u krmení z nich zůstal jen ten nejhladovější – Jirka. Při té příležitosti pán 

řekl, že žirafa je druh velmi plachý, proto zřejmě nevydrželi přítomnost tolika lidí. Po 

nakrmení hladových krků jsme dostali milé povídání od pracovnice ZOO, která nám 

pověděla pár zajímavých informací o žirafách. 

Poté, co jsme opustili žirafy, jsme se přesunuli na lochotínský Amfiteátr, kde ZOO 

pořádá pravidelně ukázky sokolnictví.  Poslechli jsme si příjemný a zároveň odborný 

výklad od pana sokolníka. Byly nám předvedeny letové ukázky jeho svěřenců a na 

ruce jsme mohli pochovat tří kilogramového orla bělohlavého, o něco lehčího výra či 

desetidekovou poštolku, která je velmi malý zástupce řádu dravců. Tímto jsme 

zakončili velice příjemně strávené dopoledne v plzeňské zoologické zahradě. LA 

 

 

Depo Plzeň 

Depo kolejových vozidel v Plzni jsme navštívili 10. července 2014 a bylo skutečně co 

objevovat! Nejprve jsme se od brány do útrob depa svezli malým motoráčkem, pak 

jsme ve skladu materiálu poznali velké i malé součástky lokomotiv a železničních 
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vozů, osahali si dvojkolí a 

pokračovali k lokomotivám, které 

nám přichystal náš průvodce. 

Elektrickou lokomotivu jsme si 

každý za jeho asistence 

dokonce "nastartovali", už by 

stačilo jen odbrzdit a byli 

bychom se rozjeli. Prohlédli jsme 

si strojovnu motorové lokomotivy 

a v opravárenské hale 

lokomotivy a vozy, které tam dávají do pořádku po nehodách. Jako poslední jsme si 

prohlédli rotundu, kde stály rozličné typy lokomotiv (dokonce i parních) a vozů. Velké 

poděkování patří našemu průvodci, který zcela příkladně organizaci a program 

exkurze přizpůsobil potřebám nás handicapovaných. S tak citlivým přístupem a 

svědomitou a pečlivou přípravou jsem se dlouho nesetkal. Klobouk dolů a velké díky! 

JL 

Rekondiční pobyt v Karlových Varech 

Rekondiční pobyt se uskutečnil od 22.9. do 26.9. v Karlových Varech. Poznali jsme 

historii becherovky, vřídla a 

skla. Během pobytu jsme 

navštívili kolonádu, kde jsme 

mohli ochutnat léčivou vodu. 

V muzeu becherovky nám 

ukázali několik druhů 

becherovky a řekli nám něco 

o historii. Ve sklárně nám 

předvedli broušené sklo a 

jiné exponáty. V Tyfloservisu 

jsme byli rozděleni do dvou 

skupin, jedna skupina byla 

v cvičné kuchyni, druhá skupina si mohla zkusit tandemové kolo. V cvičné kuchyni 

nám paní vyprávěla, jak se orientují zrakově postižení. Bylo to inspirativní. Navštívili 

jsme rozhlednu Diana a Japonskou zahradu. V průběhu pobytu proběhl kurz 

počítače, kdo chtěl, mohl jít na kurz místo výletu. Přesto jaké bylo podzimní počasí, 
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tak nám to nepokazilo náladu. Byl to hezký pobyt, kde jsem si našla kamarády. 

Děkuji pracovnicím TyfloCentra za doprovod a pomoc. RN 

 

Mistrovství republiky ve zvukové simulované střelbě 

Krátce k mistrovství republiky ve 

zvukové střelbě, které se konalo 

18. října v Plzeňském 

TyfloCentru. Loni se MČR 

zúčastnilo jen 10 střelců, letos 

jich přibylo, dokonce jich bylo 22. 

I přesto se panu Švábkovi 

společně s TyfloCentrem 

podařilo zvládnout organizaci na 

jedničku. Já jsem letos střílel ve 

své první celé závodní sezoně a 

hned se mi podařilo dostat na mistrovství. Střílím v kategorii závodníků OPEN, kteří 

ještě trochu vidí. Šel jsem střílet jako první, se svým výsledkem jsem nebyl 

spokojený. Byl jsem z toho mrzutý celé dopoledne. Když jsme šli na oběd, podařilo 

se mi vyzpovídat všech 5 závodníků a závodnic, kteří soutěžili v mé kategorii. Zjistil 

jsem, že se naštěstí ani jim nedařilo a já tak skončím na krásném 3. místě v 

republice. Oslavil jsem to na obědě jedním pivem. Na závěr příspěvku do 

TyfloNovinek dodám jednu zajímavost. Na závod přijel z Prahy jeden pán, který po 

skončení závodu provedl dopingovou kontrolu u 3 závodníků. Byla jim nabrána moč, 

která se poslala do Prahy na laboratorní testy. RB 
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VIZE NA DALŠÍ OBDOBÍ 
                                                                                                                                                        

               Co nás čeká v roce 2015? I nadále budeme poskytovat naše 

zaregistrované služby a věříme, že změny v jejich organizaci se klientů téměř 

nedotknou a budou vše využívat jako v předchozích letech. Od června plánujeme 

přijmout druhého lektora PC na 0,5 úvazku, abychom službu mohli poskytovat 

kvalitněji a našim klientům se snížila čekací doba na kurz. Personální změny 

proběhnou i na místech sociálních pracovnic. 

      Tak jako v minulosti budeme spolupracovat se specializovanými pracovišti, která 

se zabývají problematikou zrakově postižených osob. Jedná se o Tyfloservis, o.p.s., 

SONS ČR, Základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené a SPC Plzeň, se 

kterými chceme spolupráci výrazně posílit a budeme využívat metodickou pomoc 

odborných středisek SONS. Také naše spolupráce s dalšími organizacemi, např. 

Charita, C.K. KID, ZČU Plzeň nebo Ledovec bude pokračovat.  

     Stále budeme pořádat jednorázové akce i ve spolupráci s dalšími organizacemi a 

některé z nich se pomalu stávají akcemi tradičními. Věříme, že znovu získáme 

prostředky na uspořádání rekondičního pobytu. Samozřejmě bude pokračovat 

činnost pravidelných klubů jazykových, sportovních i společenských. Jejich složení 

se mění se zájmem klientů. Počet dobrovolníků zůstává stále stejný, budeme se 

snažit získat další pro práci Jeden na jednoho pro konkrétní klienty, kteří mají o 

pomoc dobrovolníka zájem. Díky nim můžeme zajišťovat všechny volnočasové 

aktivity a může se jich účastnit více klientů. 

     Rádi bychom znovu prezentovali naše služby i ve spolupráci s klienty a ukázali 

veřejnosti, že existují možnosti, jak vše zvládat. 

     Finanční situace pro další rok zůstává stejná jako v roce minulém, i když finanční 

prostředky nyní přerozděluje Krajský úřad. Stále nás podporuje město Plzeň i 

Plzeňský kraj a věříme, že i další sponzoři 

znovu podpoří naše centrum.  

 

     Velice si vážíme všech, kteří přispívají 

jakýmkoli způsobem k zajištění chodu a potřeb 

TyfloCentra Plzeň, o.p.s.  
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    Věříme, že rok 2015 bude úspěšný, že všichni pracovníci budou mít dost sil a 

energie plnit své úkoly a obstojí i v náročných situacích a že naši klienti nám 

zachovají přízeň a budou i nadále s radostí využívat našich služeb.  
        

  

   

 X 
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EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 

 

Náklady v druhovém členění za rok 2014 

Osobní náklady 1.498.311 

Mzdové náklady 1.127.940 

Zákonné sociální pojištění 370.371 

Provozní náklady  

DHIM do 40 tis. 34.230 

DHIM do 60 tis. 0 

Potraviny 4.358 

Kancelářské potřeby 12.074 

Jiné spotřebované nákupy 
(drogerie, komp. pomůcky) 11.681 

Energie 42.591 

Telefony, internet, poštovné 22.615 

Nájemné 26.381 

Právní a ekonomické služby 109.317 

Školení a kurzy 22.400 

Opravy a udržování 4.880 

Cestovné 36.703 

Jiné (pojistné, poplatky) 18.981 

Odpisy 0 

Ostatní náklady 24.527 

náklady celkem 1.869.049 
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Výnosy v druhovém členění za rok 2014 

Tržby z prodeje služeb 51.844 

Úroky 360 

Jiné výnosy 33.533 

Příspěvky – dary  15.420 

SONS 4.000 

Dotace MPSV 873.000 

Dotace Město Plzeň 190.000 

Dotace Plzeňský kraj 82.900 

Dotace ÚMO 1 6.000 

Dotace ÚMO 2 7.000 

Dotace ÚMO 3 30.000 

Dotace ÚMO 4 10.000 

Dar Lesy ČR 15.000 

Dotace Starý Plzenec 5.000 

Sbírka Kasička 568 

EU OP LLZ 267.000 

EU ZČU 348.745 

výnosy celkem 1.940.370 
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NAŠI DÁRCI 
 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Evropský Sociální Fond prostřednictvím Operačního Programu Lidské Zdroje a 
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 

 Město Plzeň 

 Krajský úřad Plzeňského kraje 

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

 Město Starý Plzenec 

 ÚMO Plzeň 1 

 ÚMO Plzeň 2 

 ÚMO Plzeň 3 

 ÚMO Plzeň 4 

 Web4U s.r.o. 

 Lesy ČR 

 Maso a uzeniny Zeman   

 Pekařství Malinová 

 Pekařství Bayer 
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PŘÍLOHY 
 
 

 Zpráva nezávislého auditora 

 Rozvaha pro nevýdělečné organizace 

 Příloha k účetní uzávěrce 

 Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace 

 Ostatní náklady 
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v plnem rozsahu´
31.12.2014 (v celych tisících Kc)´ ˇ

25248421

TyfloCentrum Plzen, o.p.s.ˇ

Tomanova 5

PLZEN 3ˇ

30100

obecne prospesna spolecnostˇ ˇ ˇ ´ ˇ

Sluzby nevidomym a slabozrakymˇ ´ ´

18.3.2015

Mgr. Hana Dostalova´ ´

Mgr. Hana Dostalova´ ´

Oznac.ˇ
A.      
A.II.   
      4.
      7.
A. IV.  
      7.
     10.
B.      
B. II.  
      4.
     18.
B.III.  
B.III.1.
      3.
B. IV.  
      2.
        

Oznac.ˇ
A.      
A. I.   
A. I. 1.
A. II.  
      1.
      2.
      3.
B.      
B. I.   
B. I. 1.
B.III.  
B.III.1.
      5.
      6.
      7.
      9.
     22.
B. IV.  
B. IV.1.
      2.
        

AKTIVA
Dlouhodoby majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)´
Dlouhodoby hmotny majetek celkem (souc. A.II.1. az A.I.10.)´ ´ ˇ ˇ
Samostatne hmotne movite veci a soubory hmotnych movitych vecí´ ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ
Drobny dlouhodoby hmotny majetek´ ´ ´
Opravky k dlouhodobemu majetku celkem (souc. A.IV.1. az A.IV.11.)´ ´ ˇ ˇ
Opravky k samostat. hmot. movit. vecem a souborum hmot. movit. vecí´ ˇ ˚ ˇ
Opravky k drobnemu dlouhodobemu hmotnemu majetku´ ´ ´ ´
Kratkodoby majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)´ ´
Pohledavky celkem (souc. B.II.1. az B.II.19.)´ ˇ ˇ
Poskytnute provozní zalohy´ ´
Dohadne ucty aktivní´ ´ ˇ
Kratkodoby financní majetek celkem (souc. B.III.1. az B.III.8.)´ ´ ˇ ˇ ˇ
Pokladna
Ucty v bankach´ ˇ ´
Jina aktiva celkem (souc. B.IV.1. az B.IV.3.)´ ˇ ˇ
Príjmy prístích obdobíˇ ˇ ˇ
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
Jmení celkem (souc. A.I.1. az A.I.3.)ˇ ˇ ˇ
Vlastní jmení ˇ
Vysledek hospodarení celkem (souc. A.II.1. az A.II.3.)´ ˇ ˇ ˇ
Ucet vysledku hospodarení´ ˇ ´ ˇ
Vysledek hospodarení ve schvalovacím rízení´ ˇ ˇ
Nerozdeleny zisk, neuhrazena ztrata minulych letˇ ´ ´ ´ ´
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Rezervy celkem (B.I.1.)
Rezervy
Kratkodobe zavazky celkem (souc. B.III.1. az B.III.23.)´ ´ ´ ˇ ˇ
Dodavatele ´
Zamestnanciˇ
Ostatní zavazky vuci zamestnancum´ ˚ ˇ ˇ ˚
Zavazky k institucím soc. zabezpecení a ver. zdrav. poj.´ ˇ ˇ
Ostatní príme daneˇ ´ ˇ
Dohadne ucty pasivní´ ´ ˇ
Jina pasiva celkem (souc. B.IV.1. az B.IV.3.)´ ˇ ˇ
Vydaje prístích období´ ˇ ˇ
Vynosy prístích období´ ˇ ˇ
PASIVA (A. + B.)

Zacatek obd.ˇ ´
     69
    593
    305
    288
   -524
   -236
   -288
    361
     51
     47
      4
    310
      4
    306
      0
      0
    430

Zacatek obd.ˇ ´
     54
    150
    150
    -96
      0
     36
   -132
    376
     86
     86
    171
     10
     71
      2
     37
      5
     46
    119
      1
    118
    430

Konec obd.
     70
    594
    305
    289
   -524
   -236
   -288
    619
     49
     49
      0
    566
      4
    562
      4
      4
    689

Konec obd.
    125
    150
    150
    -25
     71
      0
    -96
    564
     86
     86
    208
      3
     84
      3
     56
     17
     45
    270
      0
    270
    689

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ



Í S !  V A L E N T A - N  O  C A R ,  5. r. o.
a u d i t ,  d a ň o v é  a ú č e t n í  p o r a d e n s t v í

Zpráva nezávislého auditora
určená zakladateli účetní jednotky

Zpráva o účetní závěrce

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky TyfloCentrum Plzeň, o.p.s., IČ 252 48 
421, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2014, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2014 a 
přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o účetní jednotce TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. jsou uvedeny v příloze této 
účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky TyfloCentrum Plzeň, 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 (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k té to  účetní závěrce. Audit jsme 
provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími 
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těm ito předpisy jsme povinni 
dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že 
účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích 
zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení 
rizik významné (materiální) 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. Cílem 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.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky 
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící 31.12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.



W  VALLNTA-N O CAR, s.r. o.
a u d i t ,  d a ň o v é  a ú č e t n í  p o r a d e n s t v í

Zpráva o ověření výroční zprávy

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy účetní jednotky TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. k 31. 12. 2014 s 
účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný 
statutární orgán účetní jednotky TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. Naším úkolem je vydat na základě 
provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a 
provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které 
popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných 
ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje 
přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě účetní jednotky TyfloCentrum Plzeň, 
o.p.s. k 31.12. 2014 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Plzni dne 25. 5. 2015

VALENTA-NOCAR, s.r.o.
U Radbuzy čp. 429/ 4, 301 00 Plzeň 

oprávnění Komory auditorů ČR č. 360

Ing. Petr Valenta 
auditor, oprávnění č. 0302
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v plnem rozsahu´31.12.2014 (v celych tisících Kc)´ ˇ

25248421

TyfloCentrum Plzen, o.p.s.ˇ

Tomanova 5

PLZEN 3ˇ

30100

o.p.s.

Sluzby nevidomym a slabozrakymˇ ´ ´

18.3.2015

Mgr. Hana Dostalova´ ´

Mgr. Hana Dostalova´ ´

Oznaceníˇ
A. I.   
      1.
      2.
A. II.  
      5.
      6.
      8.
A.III.  
      9.
     10.
     12.
A. V.   
     24.
        

Oznac.ˇ
B. I.   
      2.
B. VI.  
     27.
B.VII.  
     29.
        

C.      
D.      

NAKLADY´

Spotrebovane nakupy celkem (souc. A.I.1. az A.I.4.)ˇ ´ ´ ˇ ˇ
Spotreba materialuˇ ´
Spotreba energieˇ
Sluzby celkem (souc. A.II.5. az A.II.8.)ˇ ˇ ˇ
Opravy a udrzovaníˇ ´
Cestovne´
Ostatní sluzby ˇ
Osobní naklady celkem (souc. A.III.9. az A.III.13.)´ ˇ ˇ
Mzdove naklady´ ´
Zakonne socialní pojistení´ ´ ´ ˇ ˇ
Zakonne socialní naklady´ ´ ´ ´
Ostatní naklady celkem (souc. A.V.17. az A.V.24.)´ ˇ ˇ
Jine ostatní naklady´ ´
NAKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)´

VYNOSY´

Trzby za vlast. vyk. a za zbozí celk. (souc. B.I.1. az B.I.3.)ˇ ´ ˇ ˇ ˇ
Trzby z prodeje sluzebˇ ˇ
Prijate príspevky celkem (souc. B.VI.26. az B.VI.28.)ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ
Prijate príspevky (dary)ˇ ´ ˇ ˇ
Provozní dotace celkem (B.VII.29.)
Provozní dotace
VYNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.+B.VI.+B.VII.)´

Vysl. hospod. pred zdanením (VYNOSY CELK. - NAKLADY CELK.)´ ˇ ˇ ´ ´

Vysledek hospodarení po zdanení (C. - 34.)´ ˇ ˇ

Hlavní cin.̌
    104
     62
     42
    247
      5
     37
    205
  1 499
  1 128
    361
     10
     19
     19
  1 869

Hlavní cin.̌
     85
     85
     35
     35
  1 820
  1 820
  1 940

     71
     71

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0

      0
      0

Celk. cin.̌
    104
     62
     42
    247
      5
     37
    205
  1 499
  1 128
    361
     10
     19
     19
  1 869

Celk. cin.̌
     85
     85
     35
     35
  1 820
  1 820
  1 940

     71
     71

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ



P íloha k ú etní záv rce podle
ODSTAVEC 1 

Firma: 

Sídlo:

Právní forma ú etní jednotky: 

P edm t podnikání (pop . ú el z ízení):

Rozvahový den: Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis): 

Okamžik sestavení ú etní záv rky: 

Datum vzniku ú etní jednotky (pop . zahájení innosti): Osoba odpov dná za ú etní záv rku (jméno a podpis): 

V dne Podpisový záznam 

I :

§ 30 vyhl. c. 504/2002 Sb.ˇ

TyfloCentrum Plzen, o.p.s.ˇ

Tomanova5, Plzen, 301 00 ˇ

25248421

Obecne prospesna spolecnostˇ ˇ ˇ ´ ˇ

sluzby nevidomym a slabozrakymˇ ´ ´

31.12.2014

16.3.2015

5.9.2000

Mgr. Hana Dostalova´ ´

Mgr. Hana Dostalova´ ´

Plzni 18.3.2015

FO nebo PO podílející se více nez 20% na zakladním kapitalu UJ:ˇ ´ ´ ´
Jmeno, nazev                                     Vyse vkladu v %´ ´ ´ ˇ
-----------------------------------------------------------------
Sjednocena organizace nevidomych a slabozrakych CR        100%´ ´ ´ ˇ

Jmena a príjmení clenu statutarních organu:´ ˇ ˇ ˚ ´ ´ ˚
Vaclav Polasek - clen spravní rady´ ´ ˇ ˇ ´
Dana Vaníkova - clen spravní rady´ ˇ ´
Vera Krízova - predsedkyne spravní radyˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´
Mgr. Hana Dostalova - reditelka´ ´ ˇ

Jmena a príjmení clenu dozorcích organu:´ ˇ ˇ ˚ ˇ ´ ˚
predseda: Bc.Lenka Potuckovaˇ ˚ ˇ ´
clen: PhDr. Linda Albrechtovaˇ ´
clen: Mgr. Iva Rejtharovaˇ ´

ODSTAVEC 3

Prum. prepocteny pocet zamestnancu behem UO: 4    Osobní naklady: 1499000˚ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˚ ˇ ´ ´
Clenove rídících organu (pocet): 0       Osobní naklady: 0ˇ ´ ˇ ´ ˚ ˇ ´
Odmeny osobam, ktere jsou statutarním organem: 0ˇ ´ ´ ´ ´
Odmeny clenum statutarních a dozorcích organu: 0ˇ ˇ ˚ ´ ˇ ´ ˚
Vyse vzniklych nebo sjednanych penzijních zavazku byvalych clenu´ ˇ ´ ´ ´ ˚ ´ ´ ˇ ˚
vyjmenovanych organu: 0´ ´ ˚

ODSTAVEC 5

Pouzite obecne ucetní zasady:ˇ ´ ´ ´ ˇ ´
Ucetní jednotka uctuje v souladu se zakonem o ucetnictví,´ ˇ ´ ˇ ´ ´ ˇ
vyhlaskou c. 504/2002 Sb. a Ceskymi ucetními standardy pro ´ ˇ ˇ ˇ ´ ´ ˇ
organizace, u kterych hlavním predmetem cinnosti není podnikaní´ ˇ ˇ ˇ ´

Pouzite ucetní metody:ˇ ´ ´ ˇ
Ucetní jednotka uctuje v soustave podvojneho ucetnictví. ´ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ´ ˇ
Ucetnictví je zpracovano prostredky vypocetní techniky, ucetním ´ ˇ ´ ˇ ´ ˇ ´ ˇ
softwarem Jump. Originaly dokladu a tiskove vystupy jsou ´ ˚ ´ ´
archivovany v sídle jednotky.´

Zpusob ocenovaní:˚ ˇ ´
Majetek i zavazky jsou ocenovany v souladu se zakonem o ucetnictví.´ ˇ ´ ´ ´ ˇ

Zpusob odpisovaní:˚ ´
Odpisovaní je provadeno na zaklade odpisoveho planu, sestaveneho´ ´ ˇ ´ ˇ ´ ´ ´
v zavislosti na dobe pouzitelnosti jednotlivych druhu majetku.´ ˇ ˇ ´ ˚

ODSTAVEC 6

Zvlaste uvadene vyznamne udaje, ktere nejsou v rozvaze a vykazu´ ˇ ˇ ´ ˇ ´ ´ ´ ´ ´ ´
zisku a ztraty samostatne vykazany:´ ˇ ´ ´
Domerky splatne dane z príjmu za minula UO:ˇ ´ ˇ ˇ ´ ´
Rozpis odlozeneho dan. zavazku nebo pohl.:ˇ ´ ˇ ´
Rozpis rezerv:
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25248421IC:ˇ

Dlouhodobe bank. uvery vc. urok. sazeb:´ ´ ˇ ˇ ´
Popis zajistení uveru:ˇ ˇ ´ ˇ
Prijate dotace na inv. a  prov. ucely:ˇ ´ ´ ˇ
MPSV....................... 873
obce:...................... 248 
kraje......................  83
EU OP LLZ.................. 267  
EU ZCU .................... 349ˇ

ODSTAVEC 7

Pohledavky a zavazky po lhute splatnosti:´ ´ ˚ ˇ
Pohledavky                       Zavazky´ ´
-----------------------------------------------------------------
Pohledavky 0´
Zavazky 3 tis.´

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ



TYFLOCENTRUM   o.p.s. WR582 22.05.15 09:09:28                                                                                                      List 0001
Výpis účtu 51830 Ostatní služby - vstupné, ostatní  0/13 /2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Č.-Doklad	 Datum   	 ZO	       Obraty MD	      Obraty Dal	        Zůstatek	 Protiúč.	   Stř.	    Zak	 Text                     	 Účet    	 Název účtu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11-000006	 15.01.14	  1	           90,00	                	           90,00	         	     16	  71074	 vstup do parku           	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000007	 15.01.14	  1	        2 464,00	                	        2 554,00	         	     16	  71074	 doprava                  	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000009	 20.01.14	  1	          140,00	                	        2 694,00	         	      2	  71076	 výpis z TR               	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000038	 27.02.14	  2	          100,00	                	        2 794,00	         	     16	  71074	 výpis z TR               	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000040	 05.03.14	  3	          100,00	                	        2 894,00	         	     16	  71074	 výpis z TR               	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000047	 12.03.14	  3	          500,00	                	        3 394,00	         	     16	  71074	 vstupné                  	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000063	 22.04.14	  4	          130,00	                	        3 524,00	         	      2	  71073	 výpis z TR               	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000070	 30.04.14	  4	           45,00	                	        3 569,00	         	     16	  71074	 klíče                    	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000078	 16.05.14	  5	          450,00	                	        4 019,00	         	     16	  71074	 VSTUP BAZÉN              	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000083	 19.05.14	  5	          450,00	                	        4 469,00	         	      2	  71074	 kurz                     	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000088	 02.06.14	  6	          100,00	                	        4 569,00	         	      2	  71073	 výpis z TR               	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000091	 04.06.14	  6	          450,00	                	        5 019,00	         	      2	  71075	 vstupní prohlídka        	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000092	 04.06.14	  6	          450,00	                	        5 469,00	         	      2	  71074	 vstupní prohlídka        	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
12-000010	 19.06.14	  6	          528,00	                	        5 997,00	         	     21	  71076	 tisk                     	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
41-000021	 02.07.14	  6	          302,00	                	        6 299,00	         	      1	  71075	 reklamní spot            	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
41-000021	 02.07.14	  6	          302,00	                	        6 601,00	         	      2	  71074	 reklamní spot            	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
41-000021	 02.07.14	  6	          302,00	                	        6 903,00	         	      2	  71075	 reklamní spot            	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
41-000021	 02.07.14	  6	          304,00	                	        7 207,00	         	      2	  71076	 reklamní spot            	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000120	 04.09.14	  9	          117,00	                	        7 324,00	         	     16	  71074	 fotografie               	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000121	 09.09.14	  9	           80,00	                	        7 404,00	         	     16	  71074	 VSTUP BOWLING            	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000126	 29.09.14	  9	          300,00	                	        7 704,00	         	      2	  71074	 VSTUP BOWLING            	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000131	 29.09.14	  9	          375,00	                	        8 079,00	         	      2	  71074	 vstupné                  	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000134	 10.10.14	 10	        6 000,00	                	       14 079,00	         	     18	  71074	 doprava                  	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000134	 10.10.14	 10	        4 000,00	                	       18 079,00	         	      4	  71074	 doprava                  	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000134	 10.10.14	 10	          723,00	                	       18 802,00	         	      2	  71073	 doprava                  	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000134	 10.10.14	 10	           23,00	                	       18 825,00	         	      2	  71074	 vstupné                  	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000142	 23.10.14	 10	        1 253,00	                	       20 078,00	         	      1	  71074	 tisk+vazba Blovice       	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000143	 23.10.14	 10	          300,00	                	       20 378,00	         	     10	  71074	 nájem pro besedu         	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000149	 11.11.14	 11	        1 500,00	                	       21 878,00	         	     10	  71074	 nájem pro besedu         	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000151	 18.11.14	 11	          146,00	                	       22 024,00	         	      2	  71075	 předplatné časopisu      	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000154	 18.11.14	 11	           41,00	                	       22 065,00	         	     16	  71074	 tisk                     	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000159	 25.11.14	 11	        1 000,00	                	       23 065,00	         	      2	  71073	 par. místo               	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
11-000173	 19.12.14	 12	          100,00	                	       23 165,00	         	      2	  71074	 výpis z TR               	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
41-000050	 31.12.14	 12	        1 362,00	                	       24 527,00	         	      2	  71076	 softw. aplikace          	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
 0-077777	 31.12.14	 13	      -24 527,00	                	            0,00	         	       	       	 Uzavírání knih           	 51830   	 Ostatní služby - vstupné, os
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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