
iN  VALENTA-NOCAR, sr.o.
audit ,  d a ň o v é  a ú če tn f  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 společnosti TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. , IČ 252 48 421, 
která se skládá z rozvahy k 31.12. 2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2015 a přílohy 
této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o společnosti TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti 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 nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok ktéto 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 těmito předpisy jsme povinni 
dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že 
účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích 
zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení 
rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. 
Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení 
účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. 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 společnosti 
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. k 31.12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a za rok 
končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

1



ÍN  VALENTA-NOCAR,s.r.o.
audit ,  d a ň o v é  a účetní  p o r a d e n s t v í

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě společnosti TyfloCentrum 
Plzeň, o.p.s., nikoli však účetní závěrka nebo naše zpráva auditora. Za ostatní informace odpovídá 
vedení společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný 
zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky 
seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní 
jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako 
významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, 
jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

V Plzni dne 30.5 .2016

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

oprávnění Komory auditorů ČR č. 360
auditor, oprávnění č. 0302
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ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2015 (v celých tisících Kč)
IČ: 25248421
Název a sídlo účetní jednotky
TyfloCentrum Plzeň o.p.s. 
Tomanova 2645/5 
PLZEŇ 3
30100

Právní forma účetní jednotky 

o.p.s.

Předmět podnikání

sociální služby

Sestaveno dne: 9 . 3 . 2 0 1 6
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Mgr. Hana Dostálová

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

Mgr. Hana Dostálová 
tel.: linka:

Podpisový záznam

Označ. AKTIVA Začátek obd. Konec obd.
A. Dlouhodobý majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.) 70 69
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (souč. A.II.l. až A.I.10.) 594 593

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 305 305
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 289 288

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (souč. A.IV.l. až A.IV.11.) -524 -524
7. Oprávky k samostat. hmot. movit. věcem a souborům hmot. movit. věcí -23 6 -23 6
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2 88 -288

Krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.) 619 402
II. Pohledávky celkem (souč. B.II.l. až B.II.19.) 49 52

4. Poskytnuté provozní zálohy 49 52
III. Krátkodobý finanční majetek celkem (souč. B.III.l. až B.III.8.) 566 292
III.1. Pokladna 4 11

3. Účty v bankách 562 281
IV. Jiná aktiva celkem (souč. B.IV.l. až B.IV.3.) 4 58

2. Příjmy příštích období 4 58
AKTIVA CELKEM (A. + B.) 689 471

B.

B.

Označ. PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
A. I. Jmění celkem (souč. A.I.l. až A.1.3.)
A. I. 1. Vlastní jmění
A. II. Výsledek hospodaření celkem (souč. A.II.l. až A.II.3.)

1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

zabezpečený

5. Zaměstnanci
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k institucím soc.
9. Ostatní přímé daně

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpoč 
22. Dohadné účty pasivní 

IV. Jiná pasiva celkem (souč. B.IV.l. a 
IV. 1. Výdaje příštích období 

2. Výnosy příštích období 
PASIVA (A. + B.)

Začátek obd.
125
150
150
-25

0
71

-96
B Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.) 564
B I . Rezervy celkem (B.I.l.) 86
B I . 1 . Rezervy 86
B III. Krátkodobé závazky celkem (souč. B.III.l. až B.III.23.) 209
B III.1. Dodavatelé 3

84
3

56
17

0
46

269
0

269
689

Konec obd.
124
150
150
-26

- 2
0

-24
347
86
86

260
35
99

2
54 
12
3

55 
1 
1 
0

471



Příloha k účetní závěrce podle § 30 vyhi. č .  5 0 4 / 2 0 0 2  s b .

O D S T A V E C  1

Firma: TyfloCentrum, o.ps.
Sídlo: Tomanova 2645/5, Plzeň 
IČ: 25248421
Právní forma účetní jednotky: Obecně prospěšná společnost 
Předmět podnikání (popř. účel zřízení): sociální služby

Rozvahový den: 31.12.2015
Okamžik sestavení účetní závěrky: 9 . 3 . 2 0 1 6

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti): 5 . 9 . 2 0 0 0

V  Plzni dne 10.3.2016

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Mgr. Hana Dostálová
Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Mgr. Hana Dostálová 
Podpisový záznam

FO nebo PO podílející se více než 20% na základním kapitálu ÚJ: 
Jméno, název Výše vkladu v !

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:
Václav Polášek - člen správní rady 
Dana Vaníková - člen správní rady 
Věra Křížová - předsedkyně správní rady 
Mgr. Hana Dostálová - ředitelka

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů: 
člen: Josef Lopata 
člen: Iva Rejtharová

100%

člen: Kateřina Bartkošová

Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO: 
Společnost poskytovala 4 sociální služby. Od 1.1.2015 zanikla sociální 
služba Nácvik na kompenzačních pomůckách. Od toho data má společnost 
akreditované 3 služby.

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejstříku: 
V 2015 došlo k obměně členů dozorčí rady.

ODSTAVEC 3

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 4 Osobní náklady: 1256000 
Členové řídících orgánů (počet): 0 Osobní náklady: 0
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: 0 
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů: 0
Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů 
vyjmenovaných orgánů: 0

ODSTAVEC 5

Použité obecné účetní zásady:
Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem o účetnictví, 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro 
organizace, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

Použité účetní metody:
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví.
Účetnictví je zpracováno prostředky výpočetní techniky, účetním 
softwarem Jump. Originály dokladů a tiskové výstupy jsou 
archivovány v sídle jednotky.

Způsob oceňování:
Majetek i závazky jsou oceňovány v souladu se zákonem o účetnictví.

Způsob odpisování:
Odpisování je prováděno na základě odpisového plánu, sestaveného



IČ: 25248421

v závislosti na době použitelnosti jednotlivých druhů majetku. 

ODSTAVEC 6

Zvláště uváděné významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu 
zisku a ztráty samostatně vykázány:
Doměrky splatné daně z přijmu za minulá Ú0:0 
Rozpis odloženého daň. závazku nebo pohl.:0 
Rozpis rezerv:86000
Dlouhodobé bank. úvěry vč. úrok. sazeb:0 
Popis zajištěni úvěru:
Přijaté dotace na inv. a prov. účely:
MPSV........................  1040
obce:........................  188
kraje........................  36
UP chráněná mista........... 127
EU ZČU ...................... 148

ODSTAVEC 7

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: 
Pohledávky Závazky

Pohledávky 0 
Závazky 35 tis.



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
ke dni: 31.12.2015 (v celých tisících Kč)
IČ: 25248421
Název a sídlo účetní jednotky
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
Tomanova 2645/5 
PLZEŇ 3 
30100

Právní forma účetní jednotky 

o.p.s.

Předmět podnikání

sociální služby

v plném rozsahu
Sestaveno dne: 9 . 3 . 2 0 1 6
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Mgr. Hana Dostálová

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Mgr. Hana Dostálová 
tel.: linka:

Podpisový záznam

Označení NAKLADY Hlavní čin.
A. I. Spotřebované nákupy celkem (souč. A.I.l. až A.1.4.) 160

1. Spotřeba materiálu 127
2. Spotřeba energie 33

A. II. Služby celkem (souč. A.II.5. až A.II.8.) 251
6. Cestovné 29
8. Ostatní služby 222

A.III. Osobní náklady celkem (souč. A.III.9. až A.III.13.) 1 256
9. Mzdové náklady 945

10. Zákonné sociální pojištění 301
12. Zákonné sociální náklady 10

A. V. Ostatní náklady celkem (souč. A.V.17. až A.V.24.) 14
24. Jiné ostatní náklady 14

NÁKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.) 1 681

Označ. VYNOSY
B. I. Tržby za vlast. výk. a za zboží celk. (souč. B.I.l. 

2. Tržby z prodeje služeb

Hlavní 
až B.I.3.)

B. VI.
27 . 

B. VII.
29.

C.
D.

Přijaté příspěvky celkem (souč. B.VI.26. až B.VJ 
Přijaté příspěvky (dary) y^Q\XČNo^
Provozní dotace celkem (B.VII.29.)
Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM (B . I.+B . II.+B . III.+B. IV.+.

Výsl. hospod, před zdaněním (VÝNOSY CEL 
Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 3

c í n .
95
95
45
45

539
539
679

-2
-2

čin. Celk.. čin.
23 183
6 133

17 50
3 254
0 29
3 225
0 1 256
0 945
0 301
0 10
2 16
2 16

28 1 709

čin. Celk. čin.
28 123
28 123
0 45
0 45
0 1 539
0 1 539

28 1 707

0 -2
0 -2


