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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení, 

    předkládáme Vám výroční zprávu TyfloCentra Plzeň, o.p.s. za rok 2020. 

Naleznete v ní přehled činností, informace o poskytovaných sociálních službách a 

stručný přehled hospodaření.  

     Na začátku roku jsme se s chutí pustili do práce a plánování tradičních i nových 

činností. Vše bylo přerušeno pandemií COVID-19, která od března zasáhla 

poskytování sociálních služeb. Přestože jsme byli ve svých činnostech omezeni, 

poskytovali jsme všechny tři naše služby tak, jak to bylo možné, podporovali jsme 

klienty v obtížných situacích na dálku i osobně a snažili se najít co nejlepší způsoby 

úpravy služeb.  

     Provoz centra byl zajištěn prostřednictvím Plzeňského kraje a města Plzeň, 

podporu jsme získali i přímo z Ministerstva práce a sociálních věcí a také od dalších 

sponzorů. Díky nim jsme zajistili činnosti služeb a byli v kontaktu s klienty i na dálku. 

Poskytovaná podpora byla nejen finanční, ale také morální, kdy se donátoři zajímali  

o problémy a potřeby během nouzových stavů a poskytli nám i hmotnou pomoc. 

     Vážíme si důvěry klientů, se kterou se na nás obrací a využívají naše služby. 

Velké poděkování patří všem zaměstnancům, kteří ve složité době byli klientům 

nablízku, pomáhali jim i sami sobě navzájem. Také děkujeme za práci dobrovolníků 

a dalších organizací i jednotlivců, kteří TyfloCentrum podporují. 

      

Únor 2021 

 

  

Mgr. Hana Dostálová 

ředitelka 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

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

Sídlo:     Tomanova 5, Plzeň 301 00 

Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých České republiky, zapsaný spolek 

Kontaktní údaje:   377 420 481, 732 381 585 

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

IČO:     25248421 

Č. účtu:    167870497/0100 

Oblast působení:   Plzeňský kraj 

 

Správní rada: 

Rudolf Volejník   předseda  

Dana Vaníková    člen 

Mgr. Veronika Pokorná  člen  

Dozorčí rada: 

Ing. Dagmar Filgasová   předseda  

Mgr. Věra Macháčková  člen  

Mgr. Václav Polášek  člen  

 

Zaměstnanci: 

Mgr. Hana Dostálová  ředitelka  

Bc. Lenka Potůčková  sociální pracovnice  

Ing. Daniela Stanková  pracovník v sociálních službách  

Eva Svobodová   pracovník v sociálních službách  

PaedDr. Jana Kubásková  sociální pracovnice (do 31.5.2020)  

Jana Lettlová, DiS   sociální pracovnice (od 3.8.2020) 

Mgr. Jaromír Tichý   instruktor PC  

Radek Baštář, DiS   instruktor PC  

Bc. Zdeněk Formánek  instruktor PC 

Lucie Trnčáková   průvodce nevidomých  

 

Přepočtené úvazky v sociálních službách v přímé péči 6,55 

Celkové přepočtené úvazky 7,05 

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 lidí se zrakovým postižením. 

 
 
 
 

CÍLE ORGANIZACE 
 

 Podporovat rozvoj soběstačnosti, nezávislosti a společenského uplatnění 

 Poskytovat kvalitní služby lidem se zrakovým postižením 

 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 
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zrakový handicap 

 Podporovat navazování sociálních kontaktů 

 Podporovat získávání nových dovedností a poznatků 

 Pomáhat klientovi zdokonalovat se v dalších dovednostech potřebných 

k samostatnosti zrakově postižených 

 Naučit klienta základním dovednostem a práci s PC a dalšími elektronickými 

pomůckami a zlepšit tím jeho společenské uplatnění, samostatnost a 

nezávislost 

 Zdokonalit získané dovednosti a zvýšit tak možnost společenského  

a pracovního uplatnění 

 Pomoci klientovi orientovat se v oblasti náročných elektronických 

kompenzačních pomůcek 
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SLUŽBY V ROCE 2020 
 

V roce 2020 byly v TyfloCentru Plzeň, o.p.s. poskytovány následující sociální služby: 
 

 Průvodcovské a předčitatelské služby 

 Odborné sociální poradenství 

 Sociálně aktivizační služby 

 

     Poskytování všech služeb bylo poznamenáno pandemií COVID-19. Od března do 

června bylo vládním nařízením zastaveno poskytování služby sociálně aktivizační, 

omezení ovlivnila i další dvě služby. Od března pracovali zaměstnanci v režimu 

home office spojeného ale s přímou péčí v terénu. Klientům jsme pomáhali zajistit 

první ochranné pomůcky, informovali je o aktuální situaci a podporovali je „na dálku“ i 

osobně. V červnu jsme s velkou chutí obnovili všechny činnosti, zvládli letní akce i 

týdenní rekondiční pobyt. Když se na podzim situace opět zhoršila, rozdělili jsme 

pracovníky průvodcovských služeb do dvou skupin a pracovali po týdnech střídavě 

z domova, abychom co nejvíce minimalizovali nebezpečí nákazy a také případné 

karantény pracovníků. Při zhoršení epidemiologické situace jsme od listopadu opět 

přešli na distanční formu práce, samozřejmě se zachováním průvodcovských služeb 

a dalších osobních konzultací dle potřeb klientů. V této době vznikly dvě nové aktivity 

pro podporu klientů, jak se můžete dočíst v aktivizačních službách. Naším cílem a 

snahou bylo co nejvíce podporovat klienty v náročné situaci dlouhodobých omezení 

a nouzového stavu, poskytnout jim potřebné ochranné pomůcky, pokud si je nemohli 

zajistit sami. Velké ocenění si zaslouží pracovníci, kteří se klientům obětavě věnovali 

v těchto náročných měsících a i s vědomím možné nákazy poskytovali všechny 

potřebné služby a naplňovali požadavky klientů. Soudržnost, kterou v TyfloCentru 

vidíme mezi klienty, panovala i mezi zaměstnanci, kteří se podporovali navzájem, 

dodávali si optimismus a odhodlání, sdíleli pochybnosti, řešili problémy a radovali se i 

z drobných úspěchů.  

     

     Klienti TyfloCentra mohou využívat také dobrovolnickou službu. Jedná se o 

činnost našich dobrovolníků vykonávanou z vlastní vůle, ve svém volném čase a bez 

nároku na honorář. V roce 2020 s námi spolupracovalo 20 dobrovolníků, kteří se 

zapojovali především do sociálně aktivizačních služeb a odpracovali 303 hodin. 
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Účastnili se tradičních akcí a pobytů, vedli 

kluby, byli ve spojení s klienty, pomáhali jim a 

podporovali je. Jejich názory a zpětná vazba je 

důležitá i pro nás pracovníky, dávají nám nové 

nápady, návrhy a oživují naši činnost. Pro 

klienty jsou nezastupitelní, protože ze své jiné 

pozice než pracovníci se jim mohou více 

přiblížit. Moc si jejich práce a ochoty, se kterou 

se věnují klientům, vážíme. Několik z našich 

dobrovolníků bylo i v r.2020 nominováno na 

ceny Křesadlo a pět dalších získalo ocenění 

Anděl od Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně, přestože se nemohl 

konat tradiční ples Anděl 2020.  

 

     TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. umožňuje vykonávání povinných praxí studentů 

vysokých a vyšších odborných škol. V roce 2020 u nás vykonávalo odbornou 

studentskou praxi 11 studentů. Jednalo se o 3 průběžné a 9 souvislých praxí. 

     Studenti se v průběhu praxe seznámí s poskytovanými službami TyfloCentra 

Plzeň, o.p.s., aktivně se zapojují do činnosti a získávají tak potřebné znalosti a 

zkušenosti. Pro nás pracovníky je důležitá zpětná vazba, kterou nám dávají, protože 

mají na službu určitý nadhled. 

 

     Kvůli rozsáhlým omezením v organizaci výuky jsme během roku 2020 uskutečnili 

pouze jednu exkurzí pro FPE ZČU, obor Speciální pedagogika. Školy i další instituce 

by měly o informace o zrakovém postižení a osobní zážitky zájem, ale doba nikomu 

nedovolila Zážitkové semináře organizovat.   

 

     Program vytvořený v rámci projektu Kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb pro 

osoby se zrak. postižením v Muzeu strašidel s názvem Nebojte se tmy byl také 

navštěvován omezeně díky nouzovým stavům. V r. 2020 proběhl pouze 12krát. 

Program je založen na osobní zkušenosti, účastníci se ocitnou v naprosté tmě i bez 

klapek na očích a plní zadané úkoly. Součástí programu je beseda s osobou se 

zrakovým postižením (často s námi spolupracují vybraní klienti), ukázka a možnost 

vyzkoušení kompenzačních pomůcek a her pro zrakově postižené.       
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     Naším výjezdním místem jsou stále Klatovy, kde se naše aktivity setkávají 

s velkým zájmem. Bohužel četnost návštěv byla velmi snížena kvůli zakázaným 

návštěvám v zařízení pro seniory, kde máme pronajatou klubovnu, a kvůli omezení 

pohybu osob v nouzových stavech. S klienty jsme tak byli v kontaktu převážně 

telefonicky a po mailu. Činnosti v Klatovech jsou převážně sociálně-aktivizační, proto 

o Klatovech mluvíme v popisu sociálně aktivizačních služeb. 

 

     Naším stálým spolupracovníkem zůstává Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích. 

Po společném projektu zaměřeném na přístupnost památek osobám se zrakovým 

postižním jsme stále v kontaktu. Pracovníci během vládních omezení vytvořili online 

prohlídky na webových stránkách, konzultovali přístupnost s našimi lektory a ocenili 

jejich připomínky a úpravy.      

 

     Během roku 2020 jsme prezentovali naše poskytované služby nejen studentům 

odborných škol, ale zaměřujeme se i na veřejnost, což bylo možno provádět jen 

omezeně. Účastníme se i akcí jiných organizací a prezentujeme naše služby, např. 

na Festivalu na konci léta organizace Ty a Já, z.s. nebo na akci Svazu pro 

neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

Slyšíme se na ranči jsme hosty téměř 

každý rok.  

     Již několik let pořádáme zážitkové 

semináře, ve kterých vidíme velký 

smysl a možnost, jak lidem přiblížit 

problematiku zrakového postižení a 

překonávat a odbourávat tím bariéry 

mezi oběma skupinami zdravých a 

handicapovaných lidí. Spolupracujeme s ostatními organizacemi poskytující sociální 

služby a zajišťující činnost pro osoby se zrakovým postižením, s úřady (opět jsme 

konzultovali s pracovníky Úřadu práce), s lékaři a dalšími odborníky.  
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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 stojí 100 Kč, účtuje se po minutách.          

     Průvodcovskou a předčitatelskou službu využívalo v roce 2020 celkem 36 

klientů, z toho 19 žen a 17 mužů. Tento rok jsme začali doprovázet 5 nových 

klientů, 1 muže a 4 ženy.  Průměrný počet obsloužených klientů v měsíci byl 14. 

Poskytování služby bylo znatelně ovlivněno pandemií COVID-19 a vládními 

omezeními. Počet odprůvodcovaných hodin klesl cca o čtvrtinu. Během nouzových 

stavů byla služba poskytována pravidelně pro nutné cesty klientů k lékařům, na 

úřady, na nákupy. Celkem bylo odpracováno 600 hodin hrazené průvodcovské a 

předčitatelské služby našimi pracovnicemi, z toho 551 hodin průvodcování, 21 hodin 

předčítání a 28 hodin digitalizace. Tento počet hodin znamená čistý čas placených 

služeb strávený přímo s klientem, není do něho započítávána cesta ke klientovi a 

zpět od něj, konzultace s klietny a doba strávená administrativou spojenou 

s poskytováním služby. Tato doba (cesty, přímá administrativa, poradenství, jednání 

s klientem) činí 481 hodin a ke službě patří samozřejmě i další nepřímá a 

administrativní práce zajišťující provoz služby, která není takto konkrétně vyčíslená.      
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     Ve výkazech služby sledujeme i místa, kam naše klienty doprovázíme. Když se 

podíváme na procentuální rozložení těchto cílů, nastala zde nucená změna. První 

místo vždy zaujímaly doprovody na aktivity a akce TyfloCentra, které se díky vládním 

omezením přesunuly na nižší pozice. Na přední místo se dostaly pochůzky, nákupy a  

návštěvy lékařů. Dále klienty doprovázíme na úřady, do organizace SONS ČR, z.s. a 

za kulturou a sportem. Dalšími cíli doprovodů jsou např. pošta, zaměstnání, škola, 

organizace Tyfloservis, o.p.s., MHD, vlak, kadeřník, opravny a další pochůzky. Toto 

celkové rozložení je spíše orientační, protože velká část doprovodů zahrnuje více 

cílů najednou (např. cestu na úřad nebo k lékaři a nákup…). V TyfloCentru stále 

zaměstnáváme pracovnici na DPP, která pomáhá s pravidelnými doprovody a také 

v případech, kdy se sejde více požadavků na stejný čas. Předčitatelská služba 

zahrnuje převážně předčítání úředních dopisů a rozhodnutí, příbalových letáků u 

léků, vyplňování žádostí pro úřad práce nebo státní sociální správu. Do poskytování 

služby patří také digitalizace textů, což je velmi náročná činnost. Text knihy se 

naskenuje a rozpozná pomocí OCR programu a poté se ručně upraví do podoby, 

která je přístupná pro klienty se ZP (dokument je čitelný pro speciální software). O 

tuto službu mají zájem naši studující klienti, zvláště ten, který je integrován do střední 

školy běžného typu. Znamená pro ně výraznou pomoc a umožnění a usnadnění 

studia. 

     Většina klientů využívá naši službu dlouhodobě a opakovaně, každý rok se 

vyskytne i jednorázové poskytnutí služby, když klient v Plzni plní své pracovní 

povinnosti (doprovody z nádraží na místo výkonu práce a zpět) nebo městem pouze 

projíždí. Důležitá a zásadní je důvěra klientů, se kterou se s námi vydávají. Vážíme si 

toho, že se po dobré zkušenosti vracejí a službu hodnotí kladně. 

     Průvodcovská služba byla poskytována převážně na území města Plzně, 

v odůvodněných případech i mimo něj.  

     V rámci mimořádné dotace MPSV z důvodu pandemie COVID-19 bylo poskytnuto 

8.000 Kč jako náhrada za snížení příjmu z poskytované služby. 

 
 
Celkové příjmy od uživatelů v roce 2020 byly 59.924 Kč. 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

Cílová skupina 

     Tato sociální služba je poskytována osobám se zrakovým postižením starším 15 

let. Dále také přátelům a rodinným příslušníkům těchto klientů.   

 

Místo a čas 

     Odborné sociální 

poradenství bylo 

poskytováno ambulantně 

v prostorách TyfloCentra 

Plzeň, o.p.s., po domluvě 

jsme poskytovali osobní 

konzultace v pracovní 

době i mimo středisko.  

 

Poskytování služby 

     Poskytování Odborného sociálního poradenství bylo také poznamenáno pandemií 

COVID-19. Tato služba nebyla omezena vládním opatřením, mohli jsme tedy do ní 

převést pracovníky z aktivizačních služeb (zavřených z důvodu vládního opatření) a 

některé činnosti provozovat v rámci náplně této služby. Proto došlo ke znatelnému 

nárůstu počtu konzultací a hovorů. Služba byla poskytována ve dvou formách, 

jednalo se o osobní konzultaci nebo telefonickou konzultaci, do které zahrnujeme 

také emailové konzultace. Konzultace se z větší části přesunuly do online prostředí a 

byly poskytovány prostřednictvím telefonních hovorů, emailové komunikace a také 

pomocí vzdálené správy. Těchto odborných služeb využilo celkem 61 klientů, z toho 

42 žen a 19 mužů.  Uskutečnilo se celkem 1093 kontaktů a 914 intervencí, což je 

469 výkonů (setkání s klientem). Z toho bylo 510 kontaktů a 283 intervencí (201 

výkonů) provedeno ambulantně a 583 kontaktů a 631 intervencí (268 výkonů) 

provedeno terénní formou přímo u klientů. Toto jsou „čisté“ výkony v přímé práci 

s klientem. V nepřímé práci vyčíslujeme cestu ke klientům a přípravu a 

administrativu, které tvořily 573 výkonů. Nalézání řešení problému klienta někdy 

vyžaduje delší přípravu poradce, zjišťování dalších informací a konzultace s právním 

oddělením SONS ČR, z.s. nebo dalšími institucemi (Úřad práce, Magistrát města 
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Plzně, úřady městských obvodů, sociální a zdravotnická zařízení, knihovna…) a tvoří 

velkou část práce sociálních pracovníků. Do služby patří i další administrativní práce 

zajišťující provoz a finanční zabezpečení sociální služby, která není přímo 

vyčíslována. 

     Nejčastější náplní konzultací jsou příspěvky pro zrakově postižené, žádosti o 

kompenzační pomůcku, informace týkající se TyfloCentra, Tyflosevisu, o.p.s. a 

Sjednocené organizace pro nevidomé a slabozraké (SONS ČR, z.s.), dále informace 

o jiných službách. Stále se zabýváme otázkou bydlení včetně umísťování do 

pobytové služby (domov důchodců) a s tím související záležitosti. S našimi klienty 

řešíme jejich osobní situaci a snažíme se je podporovat v samostatném rozhodování 

a jednání a společně nalézat co nejlepší řešení jejich problému. 

 

     Součástí poradenských služeb je i půjčování kompenzačních pomůcek. V roce 

2020 využily půjčovnu dvě osoby, půjčena byla hladinka a bílá signalizační hůl. 

Z naší knihovny byly zapůjčeny tři knihy. 
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
 

Cílová skupina 

     Tato sociální služba je poskytována osobám se zrakovým postižením  

 starším 15 let, účast na akcích je otevřena také pro jejich rodinné příslušníky, přátele 

a dobrovolníky. 

 

Místo a čas 

     Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou 

poskytovány převážně v pracovní době, v prostorách TyfloCentra Plzeň, o.p.s., ale i 

mimo ně.  

     Výuka, konzultace a drobná servisní výpomoc probíhají v pracovní době 

TyfloCentra Plzeň, o.p.s. v učebně TyfloCentra nebo v domácnosti klienta, a to ze 

závažných osobních nebo zdravotních důvodů. Během r. 2020 se konzultace 

přenesly do online prostředí, kde jsme často využívali program TeamViewer pro 

vzdálenou správu, skype a emailovou komunikaci. 

 

Poskytování služby 

     Sociálně aktivizační služby tvoří velmi důležitou část činnosti TyfloCentra Plzeň, 

o.p.s. Jedná se o aktivity přizpůsobené lidem se zrakovým postižením, které jim 

umožňují vzdělávat se pro ně přístupnou formou, zapojit se do společenského dění a 

účelně trávit čas společně s ostatními.  

 

     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. 

     Klienti sami přispívají svými nápady a požadavky na činnost, proto se během roku 

mění skladba klubů i jednorázových akcí. Během roku 2020 v omezeném režimu 

vznikly dva nové online kluby – Trénování paměti a Klub společenských her, není 

úplně nový, ale také se přenesl do telefonního prostředí.  

 

     Službu využilo celkem 100 klientů, z toho 39 mužů a 61 žen. Během roku 2020 

proběhlo celkem 145 volnočasových a vzdělávacích klubů a 28 jednorázových 

akcí. 
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     Během roku proběhlo 13 výukových kurzů na náročných elektronických 

pomůckách (to představuje cca 300 hodin výuky s klientem), Jednalo se o 2 

základní kurzy, 1 kurz přechod na nový systém, 1 doškolovací kurz a 3 kurzy šité na 

míru a 5 kurzů na obsluhu dotykových telefonů a tabletu. Během roku proběhlo 1600 

h konzultací a technických výpomocí. V roce 2020 se vzhledem k okolnostem 

většina kurzů přesunula do online prostředí, lektoři učili pomocí skype a vzdálené 

správy. 5 kurzů zahájených v r. 2020 pokračuje do dalšího roku. 

 

    Výuku na náročných kompenzačních pomůckách – počítače se speciálním 

softwarem pro nevidomé a slabozraké, dotyková zařízení s hlasovým výstupem a 

další elektronická zařízení – zajišťují čtyři lektoři. Tři z nich jsou sami zrakově 

postižení, což přináší velkou výhodu a motivaci pro klienty. Jsou pro ně dobrým 

příkladem toho, co vše se dá i s handicapem dokázat. 

 

     Práce s výše uvedenými pomůckami přináší klientům větší soběstačnost, 

samostatné získávání informací i vyřizování svých osobních záležitostí. Časová 

kapacita lektorů je plně využita a přesto někteří klienti na kurz čekají. Důvodem je 

profesní zaměření klientů na určitou problematiku i potřeba náročné přípravy na 

konzultace. Je nutné vyhledávat informace, zkoušet postupy a účastnit se odborných 

školení.  

 

     V roce 2020 byly nejvíce žádané jako v předešlém roce kurzy Šité na míru. To 

znamená, že klient přijde s konkrétním zařízením i požadavkem na výuku (např. 

řešení bankovnictví přes iPhone) a společně s lektorem pak sestaví individuální plán. 

Ten přesně odpovídá jeho potřebám a pomůže v řešení jeho problémů a nepříznivé 

situace. Stále více klientů vlastní dotykové zařízení, převažují iPhony, někteří 

z klientů využívají i dotykové telefony s operačním systémem Android. Klienti také 

využívají tablety a iPady. Často přichází za lektory s požadavkem na využití 

konkrétní aplikace, kterou by v těchto zařízeních mohli využít pro řešení určitého 

problému (například aplikace pro rezervace jízdenek). 
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Pravidelné kluby 

 vzdělávací aktivity  Anglický jazyk ve třech úrovních  

Německá konverzace 

Francouzský jazyk pro začátečníky 

 Trénování paměti 

 sportovní aktivity Zvuková simulovaná střelba 

Plavání 

Běh 

Turistika, cyklistika  

Pilates 

 ostatní kluby  Společenské hry 

Pedig 

Ruční práce 

 

Vybrané jednorázové akce   

21. 1.  Beseda Jak ovládat emoce 

29. 1. Turnaj společenské hry na Dědině 

12. 2. Valentýnská dílna 

14.-16.2. Lyžařský pobyt Klenčí   

20. 2. Divadlo Šelma sedlák 

26. 2.  Sněžnice ve Svinné Ladě   

 27.2. Den zdraví 

10. 3. Korálky – výtvarná dílna  

11. 6.  Šídlovák opékání buřtů 

17. 6.  Výlet Lnáře 

20. 6. Divotvorný volant 

23. 6. Výlet Pražský hrad 

27. 6.  Turnaj Alpina Cup   

28. 6. Turnaj Něžné tóny 

  9. 7. Pohádkový statek – Den na statku 

21-23. 7. Hojsova Stráž – letní pobyt   

13. 8. Turistický pochod 

19. 8. Výlet Březnice 

  3. 9. Den zdraví 
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14.-19.9. Petrovice - rekondiční pobyt   

29. 9. Výlet Blatná   

8.10. Procházka 

 

Pravidelná setkání v Klatovech   

13 .1. Společenské hry v klubovně   

17. 2. Trénování paměti   

  9. 3.  Posezení v kavárně  

22. 6. Vycházka  

  7. 9. Výstava panenek  

 5. 10. Vycházka 

 

 

 

 

      

 

 

     V roce 2020 jsme opět získali příspěvek z nadačního fondu Českého rozhlasu ze 

sbírky Světluška. Tentokrát byly podpořeny dva projekty: 

     Prvním byl náš již tradiční projekt Česko (ne)vídané III. Stejně jako v minulých 

letech jsme organizovali výlety za poznáním i sportem, které jsou u našich klientů 

velice oblíbené. Doprava je hrazena z uvedeného projektu, můžeme proto využívat 

služeb organizace C.K. KID, z.s., která zajišťuje přepravu imobilních osob. To nám 

dává možnost navštívit i vzdálenější místa nebo místa, kam bychom se nedostali 

veřejnou dopravou a zároveň se většiny výletů mohou zúčastnit i klienti, kteří se hůře 

pohybují.  

     V únoru jsme vyjeli na naši již tradiční výpravu na sněžnicích. Zaměstnanci 

národního parku ve Svinné Ladě nás znají, každý rok připraví vycházku s poutavým 

výkladem o místních a přírodních zajímavostech. Letos jsme šli na vycházku po 

slatinách a v centru se pak seznamovali s florou i faunou Šumavy. V jarních měsících 

se výlety kvůli pandemii COVID-19 nemohly konat. Na další jsme vyrazili až v červnu 

a navštívili zámek Lnáře, kde nás průvodkyně poutavým výkladem seznámila se 

zámkem a jeho historií i novodobou historií, která se v zámku odehrála. V srpnu jsme 
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jeli na zámek Březnice a v září jsme 

stihli vyjet na zámek Blatná, který jsme 

pro velký zájem navštívili podruhé. Poté 

bylo zase vše díky nouzovému stavu 

zastaveno.  

     Také v r. 2020 jsme chtěli jezdit do 

bazénu do Kdyně. Tento bazén je sice vzdálenější, ale svou velikostí i uspořádáním 

je pro naše klienty vyhovující. Stálí návštěvníci klubu plavání ho již znají, dobře se 

v něm orientují a také obsluha je velice ochotná k potřebám klientů. I zde zasáhl 

Covid a z 10 plánovaných návštěv se mohly uskutečnit jen 3.  

     Z financí projektu Světlušky jsme uhradili i část nákladů na dopravu na pobyt 

v Petrovicích. Všichni klienti vždy rádi přivítají příspěvek na dopravu a možnost vyjet 

na více výletů, než by si někteří z nich mohli sami dovolit. Díky vstřícnosti Světlušky 

jsme projekt prodloužili do června 2021 a doufáme, že zbylé výlety, které se nemohly 

uskutečnit, zvládneme na jaře. 

 

     Druhým podpořeným byl projekt K větší samostatnosti s pomůckami. Zaměřil 

se na pořízení nových programů, aplikací a pomůcek pro TyfloCentrum. Nové 

mobilní telefony a aplikace do nich umožní lektorům lépe reagovat na aktuální 

potřeby a přání klientů. Mohou tak využívat a propagovat mezi klienty nové 

technologie, které významným způsobem rozšiřují možnosti, jak minimalizovat dopad 

zrakového postižení. 

 
  
     Rekondiční pobyt již patří k našim 

každoročním aktivitám. Možnost vyjet na 

týden mimo město si někteří z klientů kvůli 

svému handicapu nebo zdravotnímu 

stavu nemohou sami dovolit. S podporou 

pracovníků a dobrovolníků centra vše 

zvládají výborně. Zásadní je i vzájemná 

podpora mezi klienty. Sdílejí spolu své zkušenosti, trable i radosti a vždy si všichni 

společný týden užijí. V roce 2020 bylo uskutečnění pobytu napínavé. Dubnový termín 

jsme díky nouzovému stavu museli zrušit. V září jsme měli štěstí, že se uskutečnit 

mohl, byl to asi poslední možný termín a také počasí bylo velice příznivé. Strávili 
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jsme krásný týden v babím létě na 

Šumavě v Petrovicích u Sušice. 

Pobytu se zúčastnilo 23 klientů, 5 

pracovnic centra, 2 dobrovolníci a 

p.Netrval z C.K. KID, z.s. zajišťující 

asistovanou přepravu. Klienti byli 

rozděleni do dvou skupin podle fyzických 

možností (pobytu se účastní klienti 

všech věkových kategorií od cca 30 do 

90 let). Program je přizpůsoben možnostem všech, přiměřené turistické vycházky se 

střídají s návštěvou zajímavých kulturních míst v okolí, tentokrát jsme si prohlédli 

slavný skleněný oltář v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě, synagogu v Hartmanicích a 

další místa. Během celého pobytu jsme 

posilovali nejen fyzickou kondici, ale na 

každý den dostávali klienti úkoly na 

trénování paměti, věnovali jsme se i 

ručním pracím a společenským hrám. 

Pobyt byl velice dobře hodnocen, 

všichni byli spokojeni a hlavně si 

odpočinuli po náročných měsících 

v nouzovém stavu.   

 

      I s naším třídenním letním pobytem jsme měli štěstí. Jeli jsme do nám již 

známého a oblíbeného penzionu U Rösellů v Hojsově Stráži. Majitelé nás znají 

z rekondičního pobytu a také měli radost, že se s některými z klientů opět setkávají. 

Tři horké letní dny jsme chodili po okolí Hojsovy Stráže, vyšlápli si na Pancíř a také 

navštívili Knaippovy lázně v Železné Rudě.  

 

     Třídenní lyžařský pobyt v Klenčí pod 

Čerchovem jsme ještě před pandemií 

COVID-19 stihli uskutečnit. Sněhová 

situace byla sice horší než v předchozích 

letech, ale pod Čerchovem jsme sníh 

našli. Zkušení běžci i nováčci si lyží užili 
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dost, a protože jsou to sportovci, vyrazili jsme i pěšky na vrchol Čerchova. Vše jsme 

zvládli, večer si klienti vyzkoušeli hraní šipek s místními přeborníky. Pobyt byl 

namáhavý, ale všichni byli spokojeni i sami se sebou, že tuto výzvu zvládli 

 

     Naší tradiční akcí je vycházka na 

sněžnicích. Zaměstnanci horské služby 

Svinná Lada nás již znají a vždy připraví 

vhodnou trasu. Letos jsme kvůli počasí 

vyrazili bez sněžnic, ale mohli jsme vidět, 

osahat a vyslechnout mnoho zajímavých 

informací o přírodě venku i po procházce v informačním centru.   

 

     Stále oblíbenou a žádanou činností 

zůstává plavání. Jak je uvedeno výše, 

s víceméně stabilní skupinou plavců 

pravidelně jezdíme do bazénu ve Kdyni. 

Je zde příjemnější prostředí, teplá mírně 

slaná voda s několika atrakcemi (masážní 

trysky, vířivky nebo tobogán), které klienti 

rádi využívají. Díky pandemickým opatřením se uskutečnila jen třetina plánových 

návštěv. 

 

     Již v roce 2020 vznikl klub běhání, který se postupně s několika klienty rozšířil o 

rychlochůzi. Chůze i běh jsou přirozeným a jednoduchým pohybem, který procvičí 

celé tělo a osvěží i ducha. Snažili jsme se scházet, kdykoli to bylo možné, klienti mají 

o běhání stále zájem a je vidět zlepšení jejich fyzické kondice. 

 

     Ve výčtu sportovních aktivit nesmíme vynechat zvukovou simulovanou střelbu, 

prestižní sport osob se zrakovým postižením, která je v TyfloCentru další oblíbenou a 

hojně navštěvovanou aktivitou. Máme zde silnou střeleckou základnu, která úspěšně 

reprezentuje naše centrum na závodech. V Plzni vždy v dubnu pořádáme kvalifikační 

závod Plzeňský terč, který se ale díky vládním omezením nepodařilo uskutečnit ani 

na podzim.  
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     Sport samozřejmě není vše, čemu v TyfloCentru v rámci volnočasových aktivit 

věnujeme pozornost. Všechny pořádané kluby mají velký význam a klienti je rádi 

navštěvují. Nejsou jen vyplněním jejich 

volného času, ale získávají vzdělání a 

nové znalosti a dovednosti pro ně 

přístupnou formou.  Oblíbeným a 

žádaným klubem je kurz angličtiny, 

který probíhá již ve třech úrovních, i 

kurzy němčiny a francouzštiny. Mezi 

další společenské aktivity patří klub 

společenských her, který je pro klienty 

zábavou i poučením. Naše tradiční velikonoční nebo vánoční setkání se bohužel 

nemohly uskutečnit.  

 

     Tradiční akcí většího rozsahu je Divotvorný volant, který pořádáme společně 

s C.K. KID, z.s. a Sdružením Ty a Já, z.s. V r. 2020 

se konal již 6. ročník, opět přímo na letišti v Líních, 

které nám zajišťuje dobré zázemí. Akce se koná 

pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast 

sociálních věcí Mgr. Zdeňka Honze. Jejím cílem je 

umožnit osobám se zrakovým, tělesným, 

kombinovaným i dalším postižením pro zdravé tak 

„nevýznamnou“ věc, a to řízení automobilu, 

autobusu, kamionu nebo traktoru. Pro zdravé je 

naopak novou zkušeností vyzkoušet si jízdu 

s automobilem na ruční ovládání. Vše probíhá za 

podpory spřátelených autoškol a jejich 

instruktorů. Nově se akce zúčastnili 

pracovníci Červeného kříže, kteří 

ochotně seznamovali přítomné s první 

pomocí i praktickým způsobem. 
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     Zájem vyvolala dvě setkání s pracovnicemi 

Českého zdravotnického ústavu, kdy jsme 

společně se SONSem a Tyfloservisem 

uspořádali Den zdraví. V únoru se vytvořila 

čtyři stanoviště - Onkologická onemocnění, 

zdravá výživa, zdravé cvičení a čistota a 

hygiena. 

Klienti si 

poslechli 

přednášky, 

osahali a vyzkoušeli různé pomůcky a dozvěděli 

se spoustu užitečných rad. V září se akce 

opakovala, klienti měli možnost měření tělesných 

hodnot (např. krevní tlak, cholestorel, tuky, svaly 

apod.), vyzkoušeli si sluchové a hmatové cvičení 

v rámci zdravotní péče. 

 

 

     Již od roku 2013 pravidelně každé tři týdny vyjíždíme do Klatov, kde máme 

v rámci smlouvy s MÚSS Klatovy pronajatou místnost v Domově pro seniory. V roce 

2020 byly tyto výjezdy velmi omezené kvůli pandemické situaci i uzavření domova. 

Těchto aktivit se účastní klienti z Klatov a okolí, často s námi jezdí i někteří z Plzně. 

Důležitý je opět jejich vzájemný kontakt a podpora, sami sobě jsou dobrým 

příkladem. Podle roční doby a počasí se setkáváme v klubovně, kde se věnujeme 

ručním pracem, vzdělávání, společenským hrám nebo pořádáme aktivity ve městě a 

okolí, navštěvujeme zajímavé výstavy, komentované prohlídky nebo vycházky. 

 

     Popsané aktivity nejsou jen zábavou nebo vyplněním času klientů, jsou součástí 

sociální služby a jejich význam je větší než jen strávit společně a smysluplně čas, 

učit se nebo sportovat. Důležitý je jejich aktivní a pozitivní přístup, odhodlání zvládat 

úkoly a také umění odpočívat. Nenásilně se klienti stávají sebevědomějšími, 

samostatnějšími, lépe zvládají svůj handicap, umí si poradit v různých situacích a 

nestydí se požádat o pomoc a také prosazovat své zájmy a potřeby. Vždy vidíme a 

cítíme jejich vstřícnost mezi sebou, jejich pospolitost a vzájemnou podporu 



 

23 

 

 

Střípky z akcí, jak je viděli naši klienti 

 

Víkendový pobyt na běžkách 

     Od pátku 14. 2. do neděle 16. 2. jsme se zúčastnili 

pobytu na běžkách v Klenčí pod Čerchovem, kde už to 

důvěrně známe a líbí se nám tam. Byli jsme ubytováni 

v hotelu Haltrava. Když jsme se ubytovali, rozhodli jsme 

se jít raději na krátkou procházku a běžky zkusíme až 

dopoledne, nahoře bylo sněhu asi tak deset čísel. 

Prošli jsme se kolem hřbitova a ještě kousek dále. 

Potom začalo pršet, a tak jsme se otočili a šli raději 

zpátky. Po večeři jsme hráli šipky. Mně se to moc 

nedařilo, protože jsem je hrál poprvé. Olda hrál při tom 

na kytaru, Ivoš taky a Petr na harmoniku a zpívali jsme 

písně, takže jsme si večer pořádně užili. V sobotu po 

snídani jsme dostali s sebou chleby se salámem, 

namazané sýrem, jablko a tatranku a vyjeli jsme nahoru na Čerchov. Petra bolela 

noha a Ráďovi nebylo dobře, takže si lyžování bohužel neužili. My ostatní jsme chvíli 

lyžovali ve stopě, byl to takový mírný kopec, sníh byl dost těžký a z kopce to ujíždělo, 

ale jinak to bylo dobré. Když Olda přijel zpět, sedli jsme si do auta a udělali jsme 

pauzu na občerstvení a pití a pak jsme vyrazili asi dva kilometry do kopce na 

Čerchov. Tam jsme si dali od cesty pivo, kávu a někteří z nás také teplou polévku. 

Když jsme se posilnili a oddechli si tam, vydali jsme se na zpáteční cestu do hotelu. 

Já jsem byl asi nějaký unavený, a tak jsme dělali časté přestávky, protože jsem se 

zadýchával, a z kopce mi to dost klouzalo, protože jsem si vzal na túru dost 

nešikovné boty a nedomyslel jsem to, ale nedalo se nic dělat, byla to moje hloupost. 

Nakonec jsme to zvládli a do hotelu jsme dorazili v pořádku.  

V neděli po snídani jsme měli v plánu jít na krátkou procházku, ale nakonec jsme 

zůstali na hotelu a my někteří jsme nedělní dopoledne proleželi. 

Na pobytu se nám moc líbilo, byl to skvělý víkend, akorát se sněhem to nebylo úplně 

tak, jak bychom si všichni přáli, ale s tím bohužel nikdo nic nenadělá. Celkově se 

nám tam líbilo a doufáme, že pojedeme příští rok znovu a že budeme mít více štěstí 

na sníh, abychom si pořádně zalyžovali. RH 
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Víkend na běžkách 

     Letos s námi na běžky odjelo  několik 

nových běžkařů. Nevadila jim ani 

nejistota sněhu. A opravdu to vypadalo, 

že nebude nic. Cestou do Klenčí pod 

Čerchovem nebylo po sněhu ani vidu ani 

slechu. Po ubytování vyrazil Olda na 

průzkum do výše položených oblastí. 

Vrátil se s tím, že blízko vrcholu Čerchova nějaký sníh je a že bysme to mohli zkusit. 

Další den ráno jsme vyrazili. Tedy všichni kromě mě. Podepsala se na mě večerní 

zábava. Propukl ve mně bohatý vnitřní život. Ačkoli bylo mezi účastníky zájezdu 

několik úplně nevidomých prvoběžkařů, odpoledne se vrátili všichni v pořádku. Ztráty 

byly opět nulové. To znamená hluboko pod hranicí povolených ztrát. RB 

 

Přednáška o zdraví 

     Ve čtvrtek 27. 2. se konala v prostorách Tyfloservisu, TyfloCentra a Sonsu 

přednáška o zdraví. Byli jsme rozděleni na stanovištích. V TyfloCentru jsme si 

povídali o zhoubných a nezhoubných nádorech a o rakovině prsu a varlat a také, 

jaká je léčba. My nevidomí jsme měli i možnost si prohlédnout hmatem na obrázku 

prsa u žen a varlata u mužů a nasahat tam bulku, znázorňující nádor. Pak jsme si 

povídali o tom, jak pečovat o chrup. Dole v Tyfloservisu jsme si vyslechli přednášku o 

zdravém životním stylu, co bychom měli jíst a pít více a co méně, a že strava má být 

pestrá, apod. Závěrečné téma bylo o hygieně rukou, bylo nám ukázáno, jak si 

správně mýt ruce a ještě jsme dostali na ruce prášek, při kterém se pozná, když 

máme špatně umyté ruce. Přednáška se nám všem líbila, byla skvělá, dověděli jsme 

se něco nového a doufáme, že se bude ještě někdy opakovat. RH 

 

 

Buřty na Šídlováku 

     Ve čtvrtek 11. 6. jsme se zúčastnili 

opékání buřtů v Plzni na ranči zvaném 

Šídlovák. Počasí nám přálo, a tak jsme 

si to všichni užili. Přitom nám Ivo hrál 

na kytaru a zpívali jsme. Také jsme 
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krmili ovce, kozy a koně. Mně nejvíce pobavil jeden kozel, který byl vzteklý. Když 

jsem ho krmil, hltal mi z ruky granule, rohama trkal do ohrady a místo mečení 

kňoural. Tomu jsem se musel hodně smát. Podařilo se mi i pohladit si jednoho koně, 

když jsem ho krmil trávou.  Všem se nám tam líbilo a doufáme, že se tato akce bude 

zase někdy opakovat. RH 

 

Rekondice Petrovice - rozloučení 

Končí naše rekondice, 

sbohem, milé Petrovice! 

Měli jsme se tady krásně,  

možno na to psáti básně. 

Děkujeme TyfloCentru, děkujeme 

Haničce,  

taky Lence, Janě, Danče, naší milé 

Evičce. 

Dík patří i Oldovi, je moc obětavý, 

pomáhá nám všem, i když noha bolí. 

I dobrovolníci se snažili, seč jim síly stačily, 

aby nám náš pobyt hodně zpříjemnili. 

Vám všem přejeme pevné zdraví, trošku štěstí, pohodu, 

Koronavir porazíme, budem zase pospolu. MP 

 

Turistický pochod  

     Ve čtvrtek 13. 8. se konal turistický pochod 

kolem Plzně. Začínali jsme na Doubravce. Cestou 

jsme dělali kratší přestávky na pití a odpočinek. 

První delší zastávka byla na Boleváku. Někteří 

otužilci si šli smočit nohy do rybníka a my, co jsme 

nechtěli do vody, jsme si dali občerstvení a pití. Pak 

jsme pokračovali na Šídlovák, kde byl náš cíl. Tam 

jsme si také poseděli a dali si něco dobrého. 

Celkem jsme ušli 12 kilometrů, ale cesta byla krásná 

a bez překážek. Výlet se nám všem moc líbil. RH 
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Procházka v Lobezském parku 

     Ve čtvrtek 8. 10. se konala procházka po Lobezském parku v Plzni. Vycházeli 

jsme od TyfloCentra pěšky na třicítku a jeli jsme do Lobez. Tam jsme se prošli po 

parku, dali jsme si tam pití v restauraci a pak jsme jezdili na skluzavce, skákali na 

trampolíně, lezli jsme na stěnu a točili se na kolotoči. Pak jsme šli dolů k jezírkům a 

nakonec jsme zavítali do cukrárny. Byla to báječná akce a doufáme. RH 
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EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 

 

Náklady v druhovém členění za rok 2020 

Osobní náklady  

Mzdové náklady 2274258 

Zákonné sociální pojištění  711860 

Ostatní 8600 

Provozní náklady  

DHIM do 40 tis. 81928 

DHIM do 60 tis. 6312 

Potraviny 0 

Kancelářské potřeby 16402 

Prezentace 0 

Jiné spotřebované nákupy 
(drogerie, komp. pomůcky) 70224 

Energie 52200 

Telefony, internet, poštovné 21188 

Nájemné 36918 

Právní a ekonomické služby 113530 

Školení a kurzy 29705 

Supervize 6000 

Opravy a udržování 13310 

Cestovné 18658 

Přepravné 29082 

Vstupy 0 

Jiné (pojistné, poplatky) 16665 

Odpisy 0 

Ostatní náklady celkem 
(správní poplatky, výpisy TR, 
ZK, tisk, pronájem WC…) 

248412 

náklady celkem 3775252 
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Výnosy v druhovém členění za rok 2020 

Tržby z prodeje služeb 59981 

Úhrady klientů (vstupy, pobyty, 
doprava…) 149605 

Úroky 5 

Jiné výnosy 52200 

Příspěvky – dary  1330 

SONS Bílá pastelka 1220 

Dotace MPSV/Plzeňský kraj 2309953 

Dotace Město Plzeň 180000 

MPSV COVID-19 186178 

Dotace Plzeňský kraj 192689 

Dotace ÚMO 1 35000 

Dotace ÚMO 2 5000 

Dotace ÚMO 3 25000 

Dotace Starý Plzenec 5000 

Nadace ČR Světluška 99013 

Příspěvky ÚP chráněná místa 431190 

Nadace ČEZ 40000 

výnosy celkem 3773364 
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VIZE NA DALŠÍ OBDOBÍ 
 

     Máme za sebou náročný rok 2020 a ani ten nový nezačal nejlépe. I přes všechna 

vládní nařízení a omezení ale pracujeme dál, i když trošku jiným způsobem. Během 

nouzových stavů jsme zavedli dva nové kluby online, ve kterých činnost stále 

pokračuje. Doufáme, že na jaře a v létě se situace zlepší a budeme moci opět začít 

fungovat i v ambulantní formě. Také se těšíme na otevření kulturních a sportovních 

center, kam budeme opět vyrážet za poučením i zábavou, věříme, že v červenci i 

září uskutečníme tradiční pobyty a snad se podaří i setkání v klubovně.  

     Nadále i v roce 2021 udržujeme spolupráci s našimi spřátelenými organizacemi i 

odbornými pracovišti a úřady, studenti VOŠ i ZČU přicházejí na praxe a 

spolupracujeme i s našimi „kulturními přáteli“ Muzeem strašidel i Muzeem Jižního 

Plzeňska. 

     Tým v TyfloCentru je semknutý, pracovníci se podporují navzájem a spolehlivě 

pracují i za ztížených a náročných podmínek, podporují klienty a nebojí se 

poskytovat terénní služby kdykoli a kdekoli. Odhodlání, nápady i chuť do práce 

máme, klienti nám věří a těší se na společný čas. Také dobrovolníci jsou připraveni 

být klientům i nám k dispozici a zapojit se do aktivit centra. 
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NAŠI DÁRCI 
 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Krajský úřad Plzeňského kraje  

 Město Plzeň 

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

 Nadační fond ČR ze sbírky Světluška 

 Nadace ČEZ 

 ÚMO Plzeň 1 

 ÚMO Plzeň 2 

 ÚMO Plzeň 3  

 Město Starý Plzenec 

 SONS ČR, z.s. 

 Software Production 

 Web4U s.r.o. 
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PŘÍLOHY 

 
 

 Zpráva nezávislého auditora 

 Rozvaha pro nevýdělečné organizace 

 Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace 
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Zpráva nezávislého auditora 

o auditu účetní závěrky 

účetní jednotky 

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.  

k 31.12.2020 
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Identifikace účetní jednotky: 
Název: TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 
Sídlo: Tomanova 2645/5 
IČ: 252 489 421 
za ÚJ jedná: ředitelka 
 
Adresát zprávy  
nejvyšší orgán účetní jednotky 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky TYFLOCENTRUM, O.P.S. (dále také „ÚJ“) 

sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku 

a ztráty a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a 

další vysvětlující informace. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky 

TYFLOCENTRUM, O.P.S. k 31.12.2020, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 

31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 

pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené 

souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji 

popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a 

Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a 

splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní 

informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě  

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční 

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

účetní jednotky.  

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 

povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, 

zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi 

znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto 

informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly 

ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální 

náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda 

případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 

ostatních informací. 

 Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že  
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• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou 

ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a  

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.  

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli 

při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci 

uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné 

nesprávnosti nezjistili.  

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčího orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Statutární orgán účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán účetní jednotky povinen posoudit, zda je ÚJ schopna 

nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího 

nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou 

případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení ÚJ nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou 

reálnou možnost než tak učinit. 

 

 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 

(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš 

výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu 

s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou 

(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za 

významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 

ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého 

auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, 
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než 
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí 
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení 
nebo obcházení vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem ÚJ relevantním pro audit v takovém rozsahu, 
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli 
abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 
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• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 
informace, které v této souvislosti statutární orgán účetní jednotky uvedl v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
statutárním orgánem, a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost ÚJ nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) 
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této 
souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit 
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí 
z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo 
podmínky mohou vést k tomu, že ÚJ ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda 
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 
zobrazení. 

 

Naší povinností je informovat statutární orgán a dozorčí orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a 

načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných 

významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

 
ing.David Vičar 
K Remízku 33a, 301 00 Plzeň 
evidenční číslo: 2390 
 
Datum zprávy auditora : 26.5.2021 
 
 

 
…………………………………………….. 

podpis auditora 
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v plnem rozsahu´
31.12.2020 (v celych tisících Kc)´ ˇ Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ ˇ ˇ

25248421

Tyflocentrum Plzen o.p.s.ˇ

Tomanova 5

PLZEN 3ˇ

30100

o.p.s.

socialní sluzby´ ˇ

25.2.2021

Mgr. Hana Dostalova´ ´

Mgr. Hana Dostalova´ ´

Oznac.ˇ
A.      
A.II.   
      4.
      7.
A. IV.  
      7.
     10.
B.      
B. II.  
      4.
     12.
B.III.  
B.III.1.
      3.
B. IV.  
B. IV.1.
      2.
        

Oznac.ˇ
A.      
A. I.   
A. I. 1.
A. II.  
      1.
      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
Hmotne movite veci a jejich soubory´ ´ 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´ ´
Naroky na dotace a ost. zuct. se st. rozp.´ ´ ˇ
Kratkodoby financní majetek celkem (souc. B.III.1. az B.III.7.)´ ´ ˇ ˇ ˇ
Penezní prostredky v pokladneˇ ˇ ˇ ˇ
Penezní prostredky na uctechˇ ˇ ˇ ´ ˇ
Jina aktiva celkem (souc. B.IV.1. az B.IV.2.)´ ˇ ˇ
Naklady prístích období´ 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
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.2.)´ ˇ ˇ
Vydaje prístích období´ ˇ ˇ
Vynosy prístích období´ ˇ ˇ
PASIVA (A. + B.)

Zacatek obd.ˇ ´
      1
    594
    305
    289
   -593
   -305
   -288
    810
    185
     61
    124
    604
     11
    593
     21
     21
      0
    811

Zacatek obd.ˇ ´
     77
    113
    113
    -36
     70
   -106
    734
     86
     86
    627
     65
    250
      2
    217
     41
     52
     21
      4
     17
    811

Konec obd.
      1
    594
    305
    289
   -593
   -305
   -288
    750
    172
     61
    111
    544
      6
    538
     34
     33
      1
    751

Konec obd.
     95
    113
    113
    -18
     18
    -36
    656
     86
     86
    565
     50
    261
      3
    153
     46
     52
      5
      1
      4
    751

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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v plnem rozsahu´31.12.2020 (v celych tisících Kc)´ ˇ

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ ˇ ˇ

 

obecne prospesna spolecnostˇ ˇ ˇ ´ ˇ

sluzby nevidomym a slabozrakymˇ ´ ´

25.2.2021

Mgr. Hana Dostalova´ ´

Mgr. Hana Dostalova´ ´

Oznaceníˇ
A.  I.  
      1.
      3.
      4.
      6.
A.III.  
     10.
     11.
     13.
A.  V.  
     22.
        

Oznac.ˇ
B. I.   
      1.
B. II.  
      3.
B.III.  
        

C.      
D.      

NAKLADY´

Spotreb. nakupy a nakupovane sluzby (A.I.1. az A.I.6.)ˇ ´ ´ ˇ ˇ
Spotreba materialu, energie a ostat. neskladovanych dodavekˇ ´ ´ ´
Opravy a udrzovaníˇ ´
Naklady na cestovne´ ´
Ostatní sluzby ˇ
Osobní naklady (A.III.10. az A.III.14.)´ ˇ
Mzdove naklady´ ´
Zakonne socialní pojistení´ ´ ´ ˇ ˇ
Zakonne socialní naklady´ ´ ´ ´
Ostatní naklady (A.V.16. az A.V.22.)´ ˇ
Jine ostatní naklady´ ´
NAKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)´

VYNOSY´

Provozní dotace (B.I.1.)
Provozní dotace
Prijate príspevky (B.II.2. az B.II.4.)ˇ ´ ˇ ˇ ˇ
Prijate príspevky (dary)ˇ ´ ˇ ˇ
Trzby za vlastní vykony a za zbozíˇ ´ ˇ
VYNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)´

Vysledek hospodarení pred zdanením ´ ˇ ˇ ˇ
Vysledek hospodarení po zdanení´ ˇ ˇ

Hlavní cin.̌
    744
    227
     13
     19
    485
  2 995
  2 274
    712
      9
     17
     17
  3 756

Hlavní cin.̌
  3 469
  3 469
     43
     43
    235
  3 747

     -9
     -9

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

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
      0
      0
     27
     27

     27
     27

Celk. cin.̌
    744
    227
     13
     19
    485
  2 995
  2 274
    712
      9
     17
     17
  3 756

Celk. cin.̌
  3 469
  3 469
     43
     43
    262
  3 774

     18
     18

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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