
Příloha dle WHLÁŠKY č.5o4l2o02 sb. k účetní závěrce pro úěetní jednotky, u kteqých hlavním předmětem ěinnosti není
podnikání

informace o: 14.6.2019

a) účetníjednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj.
činnosti hlavní, hospodářské, a dalších ěinnostech, statutárních
orgánech a organizačních složkách s vlastní právní subjektivitou,
pokud byly zřízeny,

TyfloCentrum Brno, o.p,s

Brno, Chaloupkova7, PsČ 612 00

Obecně prospěšná společnost

a) nevidomým, slabozrakým a jinak zdravotně postiženým občanům s cílem
usnadnění života, dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti na pomoci
jiných osob a podpory integrace takto postižených klientů do společnosti poskytuje
společnost tyto služby:
- poradenství, vzdělávání a proškolování v oblasti zdravotní a sociální a v oblasti
obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících vadu a usnadňujících život;
- rehabilitace a rekvalifikace;
- zpřístupňování informací včetně učebnic, učebních a studijních materiálŮ nebo
vydávání brožur, bulletinů či časopisů pro zdravotně postižené a o zdravotně
postižených;
- odstraňování bariér včetně úprav pracovišť pro zdravotně postižené občany;
- vytvářeníspeciálních pracovních míst pro zdravotně postižené občany a
poradenská činnost s pracovním uplatněním související;
- služby osobní asistence a další služby sociální péče;
- provozování aktivit úěelného využívání volného času (sport, kultura, zájmová a
klubová činnost);
b) poradenské, vzdělávací, konzultaění činnosti v oblasti péče o zrakově a jinak
zdravotně postižené občany se specifickými potřebami pro pracovníky školství,
neziskových organizací a jiných subjektů, pořádání seminářů o problematice
nevidomých a jinak zdiavotně postižených občanů se specifickými potřebami;
c) poradenské, konzultační, vzdělávací činnosti v oblasti výpočetní techniky pro
zdravotně postižené včetně technické pomoci a tvorby www prezentací pro
neziskové organizace, osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatele;
d) zajišt'uje prezentaci a propagaci problematiky zdravotně postižených občanů,
především však se zrakovým handicapem věetně prezentace úrovně a výsledků
činností, ježjsou předmětem činností uvedených v bodě a) a b),
e) zajišt'uje prodej výrobků zhotovených zdravotně postiženými, pokud má pro tuto
činnost podmínky.

Správní rada:
cředseda: Mgr. Václav Polášek

Dozorčí rada:
předseda: Gabriela Drozdová

Statutární orgán - ředitel:
RNDr, Haňa Bubeníčková

b) zakladatelích, zřizovatelích, vkladech do vlastního jmění, povaze
a výši těchto vkladů a zápisu vkladů do příslušného rejstříku,

zakladatel:
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.u,
Praha 1, Krakovská21, PsČ 11000
lČ: 653 99 447

c) účetním období, použitých účetních metodách, způsobu
zpracování účetních záznamů, způsobech a místech jejich úschovy,
aplikaci obecných účetních zásad, způsobech oceňování
a odpisování, pokud je jejich znalost významná pro posouzení
finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky,

Úěetní jednotka vede účetnictví dle vyhlášky 504/2oo2 sb.

vlivu na majetek azávazky, na finanční situaci a výsledek
hospodaření účetní jednotky, způsobu stanovení opráVek k majetku
a způsobu stanovení reálné hodnoty příslušného majetku azávazků,
zpŮsobu tvorby a výši vytvořených opravných položek arcze^l za
uzavírané účetní období,

Účetní odpisy majetku nejsou shodné s daňovými. Pro jednotlivý majetek je určen
individuální odpisovtý plán dle doby jaho použitelnosti a schválení statutárním
orgánem.

e, zpusopecn ocenovanl pouz|rycn pro polozky akllv a zavazku
včetně toho, jak byly stanoveny úpravy hodnoty, at'již přechodné
nebo trvalé, a přepočtena aktiva a závazky v cizí měně s uvedením
použitého kursu k rozvahovému dni vyhlašovaného Českou národní

Účetní jednotka používá k ocenění majetku pořizovací cenu.

l) výsledku hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské
činnosti a pro účely daně z příimů,

Veškeré výnosy jsou realizovány z hlavní činnosti.

ll1,1 plulllelllclIl trvlucllulllIllpltrpuutellelllpuutu zdllle§LIldlluu puule
zvláštního právního předpisu29) v členění podle kategorií, jakož
i o osobních nákladech za účetní období v členění podle výkazu
zisku

Průměrný evidenčn í počet zaměstnanců přepočte ný : 27,63

Osobní náklady: 11.237.406 Kč
a Lllaly u PulUZ9^ !,^.lll.v lvtzuUvc lld^lduy aL,,^.lll. lo. v§tdLllI
sociální náklady," údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud
jsou zároveň členy statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů
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r) způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových
úlevách a způsobech užití prostředků v běžném účetním období,
získaných z daňových úlev v předcházqících zdaňovacích obdobích,
v členění
zajednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních právních
předpisů,30)

Znákladůjsou v přiznání k DPPO na řádku 40 vyloučeny ty, které souvisí s
projekty, z nichž nebyl dosažen zisk.
Na řádku 101 zbývající výnosy, které nesouvisí opět s projekty, z nichž nebyl
dosažen zisk.

Sleva na dani dle § 35 odst. 1 písm. a) ab)Zákona o daních z příjmů byla
uplatněna do výše vypočtené daně z příjmu.

691 000 UP 3 307 683,00

69í 001 MV - dobrovolnický program 37 000,00

691 002 EU - Rozvoj služeb 1 296 733,85

691 005 lP JMK terapeutická dí|na (§ 67 Z, í 08/2006 Sb,) ,l 690 000,00

691 009 UMČ xr, Pole - chaloupka 40 000,00

69í 01 0 JMK oŽP 43 997,00

69í 0í í MMB - dobrovo|nický pr 25 000,00

69í 0í 3 MMB oŽP 28 000,00

691 01 4 UMČ erno Řečkovice - Tyflo 10 000,00

691111 BM MPSV asistenční s|užby (§ 42 Z.108/2006 sb.) 696 900,00

691112 BM MPSV odborné soc. poradenství (§ 37 Z,108/2006 Sb.) 567 000,00

691113 BM MPSV aktivizační s|užby (§ 66 Z.108/2006 Sb.) ,1 682 700,00

691114 BM MPSV sociá|ní rehabilitace (§ 70 Z.í08/2006 Sb.) 2 200 000,00
í) kazae vyznamne polozce, z rozvany (ollance) neoo vykazu zl
A 7llá+v rl kteŇch ie trvedení nódšiátné nró hó.inóčéní finanční 691115 BM MPSV terapeutická dílna (§ 67 Z, í 08/2006 Sb.) 0,00

a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud
tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo zrozvahy (bilance)

691121 BM JMK asistenční s|užby (§ 42 210812006 Sb.) 61 000,00

691122 BM JMK odborné soc. poradenství (§ 37 Z,1 08/2006 Sb.) 25 200,00
a vy^azu Zl§Ku a Ztlaty, u vyzílaíí|í|ycíl p9lozeK aK[lV §e uveaou tez
ieiich ořírůstkv a úbvtkv a zvlášt'o vÝznamnÝch ooložkách které isoL 691123 BM JMK aktivizační služby (§ 66 Z.108/2006 Sb,) 127 000,00

v lozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty zahrnuty nebo
kompenzovány s jinými položkami a v rczvaze (bilanci) a výkazu
zisku a ztráty nej§ou samostatně vykázány, například rozpis
rllorrhnrlnhÝch hanknvních tivěrfr rrčetně rirnknvÝch sezeh e nnni

691124 BM JMK sociální rehabiIitace (§ 70 Z.108/2006 Sb,) í 96 000,00

691125 BM JMK terapeutická dí|na (§ 67 Z.108/2006 Sb,) 0,00

69,1 í 31 BM MMB asistenční s|užby (§ 42 2.10812006 Sb.) 73 000,00

zajištění úvěrŮ, přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze státního

691132 BM MMB odborné soc. poradenství (§ 37 Z.108/2006 Sb,) 21 000,00

691 1 33 BM MMB aktivizačnís|užby (§ 66 Z.108/2006 Sb.) 237 000,00
roZpoGIu, roZpoGIu uzerllrllorl samospravnycn
fondů, s uvedením výše dotací a jejich zdrojů, 69í ,134 BM MMB Sociální rehabiIitace (§ 70 Z,108/2006 sb.) 676 000,00

69,1 
,135 BM MMB terapeutická dí|na (§ 67 Z.'108/2006 Sb.) 0,00

691 230 MÚ Břeclav - dotace na nájem prostor 70 160,00

691 231 MÚ Břec|av asistenční služby (§ 422.10812006 sb.) 1 651,00

691 232 MÚ Břec|av odborné soc. poradenství (§ 37 Z,108/2006 Sb.) 6 277,00

691 233 MÚ Břeclav aktivizační služby (§ 66 Z.108/2006 sb.) 41 255,00

691 33,1 MÚ Vyškov asistenční služby (§ a2 Z.1 08/2006 Sb.) 0,00

691 332 vtÚ vyšt<ov odborné Soc. poradenství (§ 37 Z,108/2006 Sb.) 3 500,00

691 333 MÚ Vyškov aktivizační služby (§ 66 Z. 108/2006 sb.) ,10 100,00

691 431 MÚ Znojmo asistenční služby (§ 42 z.1o8t2oo6 sb.) 8 000,00

691 432 MÚ Znojmo odborné soc. poradenství (§ 37 Z.108/2006 sb.) 4 300,00

691 433 MÚ Znojmo aktivizační služby (§ 66 Z.108/2006 Sb,) 102 148,00

691 532 MÚ M, Krumlov odborné soc. poradenství (§ 37 Z.108/2006 Sb.) 1 800,00

691 533 MÚ M, Krumlov aktivizačnís|užby (§ 66 Z.108/2006 sb,) 34 000,00

u) přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích
těchto darů, jednáJi se o významné položky nebo pokud to vyžaduje

zvláštní právní předpis,

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizacemi 206 350,00

přijaté příspěvky (dary) 124 867,00

Přijaté příspěvky (dary) - sbírka 54 874,00

přiiaté příspěvkv - orantv 75 000,00

Přijaté příspěvky (darv) - dílna 22 815,00

w) způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících
účetních období, zejména rozdělení zisku.

Fond k financování obecně prospěšné činnosti

Zpracoval:

Linda Rumplíková

Podpisový záznam účetní jednotky
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