
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2O2O

Účetní jednotka:

TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Chaloupkova 3t3L/7,612 00 Brno
lČ 26223210 | DlČ: nejsme plátciDPH

1.. Popis společnosti

TyfloCentrum Brno, o. p. s. (dále jen ,,společnost") je obecně prospěšná společnost, která byla zapsána do

rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou O 171 dne

28.8. 2000.
Hlavnímpředmětemjejíčinnostije poskytovánísociálníchslužebpodleZákona10812006Sb.vplatnémznění
a další obecně prospěšné činnosti související s cílovou skupinou osob se zrakovým postižením. Společnost je

uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce.

a) Druh poskytovaných obecně prospěšných činnostíuvedenývZakládácílistině

Společnost poskytuje
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 tyto služby:

- poradenství, vzdělóvóní a proškolovánív oblasti zdravotní a sociólní a v oblasti obsluhy pomŮcek
a zařízení kompenzujících vadu a usnadňujících život,

- rehabilitace a rekvalifikace,

- zpřístupňovóní informacívčetně učebnic, učebních a studijních materiólů nebo vydóvóní brožur,
bulletinů či časopisů pro zdravotně postižené a o zdravotně postižených,

- odstraňovóní bariér včetně úprav pracovišť pro zdravotně postižené občany,

- vytvóření speciálních pracovních míst pro zdravotně pdstižené občany a poradenskó činnost
s pracovním uplatněn ím související,

- služby osobní asistence a dalšíslužby sociólní péče,

- provozovóní aktivit účelného využívánívolňého času (sport, kultura, zójmovó a klubová činnost),
b) poradenské, vzdělóvací, konzultační 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 zdravotně postižených občanů se specifickými
potřebami,

c) poradenské, konzultační, vzdělóvací činnosti v oblasti výpočetní techniky pro zdravotně postižené
včetně technické pomoci a tvorby www prezentací pro neziskové organizace, osoby se zdravotním
posti že n ím a jej ich za mě stnavate le ;

d)zajišťuje prezentaci a propagaci problematiky zdravotně postižených občanů, především však se
zrakovým handicapem včetně prezentace úrovně a vysledků činností, jež jsou předmětem činností
uvedených v bodě a) a b);

e) zajišťuje prodej výrobků zhotovených zdravotně postiženými, pokud mó pro tuto činnost podmínky.

Činí tak především prostřednictvím registrovaných sociótních služeb v souladu se zákonem o sociálních
službóch

b) zakladatel

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.u.
praha 1, Krakovská 21, Psč 110 Oo, lč:653 99 447

Výše vkladu ve jmění: 1 000
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c) orgányspotečnosti

Statutárnízástupce společnostije ředitel: RNDr. Hana Bubeníčková (od roku 2011)

Složení správní radv v roce 2020
lng. Dagmar Filgasová - předsedkyně
Mgr. Václav Polášek
PhDr. Milan Pešák

Složení dozorčí radv v roce 2020
Gabriela Drozdová - předsedkyně
lng. Dagmar Mičková
Marie Hauserová

2. Základní v,ýchodiska pro zpracování

Přlložená individuální účetnízávěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
zněnípozdějších předpisů (dále jen,,zákona o účetnictví")a prováděcívyhláškou č.5O4|2OO2 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o,účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, u ktených'hlavním předmětem činnosti není podnikání, účtujícímiv soustavě podvojného účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2020 (dále jen ,,prováděcí vyhláška k zákonu
o účetnictví").

účetní období: kalendářní rok
účetní záznamy jsou uschovány v sídle společnosti, .*
doba úschovy účetních dokladů je 1"0 let,
účetní odpisy majetku nejsou shodné s daňovými, pro jednotlirný majetek je určen individuální odpisouý
plán dle doby jeho použitelnosti a schválení statutárním orgánem,
způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období: rezervní fond k financování
obecně prospěšné činnosti,
veškeré uýnosy jsou realizovány z hlavníčinnosti,
v přiznání k DPPO z nákladů jsou na řádku 40 vyloučeny ty náklady, které souvisís projekty, z nichž nebyl
dosažen přebytek a na řádku 101 zblývající rnýnosy, které nesouVisí s projekty, z nichž nebyl dosažen
přebytek,
sleva na dani dle § 35 odst, 1 písm. a) a b) Zákona o daních z příjmů je uplatněna do výše vypočtené daně
z příjmu.

3. Obecné účetní zásady, účetní metody a jejich změny a odchylky

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2O2O, jsou následující:

a) DIouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahujícenu pořízenía náklady
s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek vyrobený ve společnosti není.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2020 je odepisován do nákladů na základě
předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Výdaje na rnývoj společnost nemá. Odpisy jsou
vypočteny na základě pořizovacíceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.
Opravy a údržba se účtují do nákladů.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na

dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti
ve sledovaném období není. Dlouhodobý hmotný majetek nad 80 tis. Kč v roce 2020 se odepisuje do
nákladů po dobu ekonomické životnosti. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
majetku zvyšují jeho poři !.cenu. Opravy a údržba se účtujído nákladů.
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c)

odpisy jsou vypočteny na základě pořizovacíceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku v

souladu s jednotlivými ustanoveními par. 26-32 zákona č. 586/1992 Sb.

Dlouhodobý drobný hmotný majetek v pořizovacíceně nižší než 40.000 Kč a drobný nehmotný majetek
v ceně nižší než 60 000 Kč, s dobou použitelnosti delší než 1 rok, účtuje společnost do nákladŮ a eviduje
v evidenci dlouhodobého drobného majetku.

Dlouhodobý finanční majetek

Společnost nevlastní majetkový podíl v jiných společnostech.
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících
(náklady na přepravu, balné atd.).
Výrobky a služby se oceňují skutečnými vlastními náklady s ohledem na další zdroje, které má společnost
pro v,ýrobu a k realizaci služeb k dispozici (např. příspěvky na zaměstnávání, účelové granty a dary).

Vlastní náklady zahrnují přímé náklady vynaložené na uýrobu, popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které
se vztahují k výrobě.

Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně společnost nemá.

Změny účetních metod 
t

Ve sledovaném období nenastaly.

Oprava chyb minu!ých let
Ve sledovaném období nenastaly.

Majetek

dlouhodobý hmotný majetek k 3L. 12. 2O2O

byla dokončena stavba nového domu na Chaloupkově 7 4832l L86,67

investice zr.2OLt do pronajatého prostoru Chaloupkova 3 (1317 030,-) byla odepsána -].090 756,00
pozemky (pod budovou na Chaloupkově 7) ' 224 000,00

samostatné movité véci (přibyla novó cvičná kuchyně v hodnotě 262 876,50 Ka 8L4 956,24

Výstavba Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky byla započata 18. 10. 2018, předáním staveniŠtě
dodavateli (Frama, spol. s r.o.). Stavba byla dokončena a předána dne 29.5.2020 se soupisem nedodělkŮ,
které nebránily zkušebnímu provozu domu. Nedodělky byly odstraněny dne LO. 7. 2020. Kolaudační
souhlas byl vydán dne 24.8.2O2O.Zatížení stavby a pozemku na adrese Chaloupkova 7 zástavním právem

bylo do konce roku 2020 zrušeno úplným splacením úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s.

V operativní evidencije evidován dlouhodobý drobný majetek v celkové hodnotě L3t 647,8O Kč, ze

kterého byla vyřazena položka v hodnotě 27 94O Kč. Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku
v rozvaze činí103 707,80 Kč.

Od roku 2003 evidujeme dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek v podrozvahové evidenciv celkové výši

4637864,89 Kč, vroce 2020 přibyl majetek vhodnotě 1286 L47,35. Pořízení souviselo svybavením
nového domu.

Společnost nemá žádné podíly v jiných společnostech.

5. Zásoby

K 31. 12. 2020 byly zásoby materiálu pro dílnu v hodnotě 29 853,7L Kč (k 3í. 72. 2019 v hodnotě
29 723,07 Ka.

6. Pohledávky

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let společnost nemá.

d)

e)
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Krátkodobé pohledávky z obchodního.styku v celkové hodnotě 67 545,00 Kč byly do závěry vyrovnány,
až na jedinou. V pohledávkách je částka 1.000 Kč z roku 2019, která je součástí pozůstalostního řízení po

zemřelém klientovi, ktený využíval službu sociální péče s příspěvkem klienta.

Opravné položky nebyly ve sledovaném obdobítvořeny.

7. Přehled v,ýnosů z dotací, grantů a darŮ

69]. O00 ÚR - příspěvek na zaměstnáváníOZP
691 001 MV - dobrovolnický program

69]- 002 EU - Rozvoj služeb
691005 lP JMK terapeutická dílna {§ 67 7ák.108/2006 Sb,)

69t OO7 MMB dotace na stavbu a vybavení domu (celkem 4 000 000,00) část neinv.
6910o9 UMČ Kr. Pole - Chaloupka
691013 MMB oŽP
691 1-].1 MPSV asistenčníslužby (§ 42Zák.108/2006 Sb.)

691- II2 MPSV odborné soc. poradenství (§ 37 Zák.108/2006 Sb.)

691 11"3 MPSV aktivizačníslužby (§ 66 Zák. 108/2006 Sb.)

691,1-1,4 MPSV sociální rehabilitace (§ 70 Zák. 108/2006 Sb.)

69L I21, JMK asistenční služby {§ 42Zák.108/2006 Sb.)

69L L22 jMK odborné soc. poradenství (§ rZ Zat. 108/2006 Sb.)

691, L23 JMK aktivizační služby (§ 66 Zák. 108/2006 Sb.)

69I I24 JMK sociální rehabilitace (§ ZO Zák.708/2006 Sb.)

69]. 131 MMB asistenční služby (§ 427ák.108/2006 Sb.)

69L I32 MMB odborné soc. poradenství (§ 37 Zák. 108/2006 Sb,)

691 133 MMB aktivizačníslužby (§ 66 Zák. 108/2006 Sb.)

69t 734 MMB sociální rehabilitace (§ 70 Zák.108/2006 Sb.)

691 135 MMB terapeutická dílna (§ 67 Zák.108/2006 Sb.) - spolufinancování lP
691332 VtÚ Vyškov odborné soc. poradenství (§ 37 Zák.108/2006 Sb.)

691 333 vtÚ vyškov aktivizačníslužby (§ 66 Zák. 108/2006 Sb.)

691,43L MÚ Znojmo asistenční služby § qZZaX.108/2006 Sb.)

691,432 MÚ Znojmo odborné soc. poradenství (§ 37 Zák.108/2006 Sb.)

691 433 MÚ Znojmo aktivizačníslužby (§ OO Zar. 108/2006 Sb.)

69L 532 MÚ M. Krumlov odborné soc. poradenství (§ 37 Zák,108/2006 Sb.)

691 533 MÚ M. Krumlov aktivizační služby (§ 66 Zák. 108/2006 Sb.)

69L7It MPSV mimořádné dotace - zvýšené náklady COV|D 19 (program E) AS
69t772 MPSV mimořádné dotace - zvýšené náklady COV|D 19 (program E) SP

69t7L3 MPSV mimořádné dotace - zvýšené náklady COV|D 19 (program E) SA
691,7L4 MPSV mimořádné dotace - zvýšené náklady COV|D 19 (program E) SR

69t7L5 MPSV mimořádné dotace - zvýšené náklady COV|D 19 (program E)TD
691 811 MPSV mimořádné dotace - zvýšené náklady COVID 19 (program D) AS
691 813 MPSV mimořádné dotace - zvýšené náklady COVID 19 (program D) SA
69L8t4 MPSV mimořádné dotace - zvýšené náklady COV|D 19 (program D) SR

691 911 MPSV mimořádné dotace - mimořádné odměny COV|D 19 (program C)AS
69L972 MPSV mimořádné dotace - mimořádné odměny COVID 19 (program C)SP
691913 MPSV mimořádné dotace - mimořádné odměny COV|D 19 (program C}SA
69t 9L4 MPSV mimořádné dotace - mimořádné odměny COV|D 19 (program C) SR

691 915 MPSV mimořádné dotace - mimořádné odměny COV|D 19 (program C)TD
681 000 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizacemi (Bílá pastelka 2019)
682 000 Přijaté příspěvky (dary) - dary ve výši 170 000,00 - čerpóní 2027
682 00]. Přijaté příspěvky (dary) - sbírka - dary ve výši 54 492,00 * čerpóní 2021
682 004 Přijaté příspěvky - granty (Světluška: 76 000 Kč, NROS Tesco: 56 000 Kó
682 005 Přijaté příspěvky (dary) - dílna

celkem

3 230 331,00
40 000,00

7z9 t22,77
7297 90o,oo

918 560,02
40 000,00

5 000,00
705 200,00
501 100,00

]. 523 400,00
2 500 000,00

67 4oo,oo
38 400,00

143 000,00
223 000,00
72o0o,oo
91000,00

405 000,00
734 000,00
280 000,00

6 900,00
16 800,00
8 100,00

30 000,00
151 600,00

].2 000,00
202oo,00
45 000,00

5 000,00
95 000,00

112 000,00
53 000,00
728oo,oo
88 200,00

124 000,00
57 549,00
42313,00

119 203,00
163 962,00
109 571,00
103 800,00
154 01"5,00

300 000,00
132 000,00

4 834,00
15 468 460,79
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Vyúčtování víceletých projektů :

Rozvoj péče o osoby se zrakov,ým postižením v Jihomoravském kraji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Číslo p roj e kt u : CZ. 03. 2 .63 l 0.0 l 0.0 l 17 _O7 I / OOo7 54
Realizace: L. 4.2OL8 - 30. 3. 2020

Projekt účtován vnitřní anatytikou na 691002.

Příslib dotace (max. částka k čerpání): 4255 650 Kč

průběh financování:

L4.3.2ot8
L4.9.2ot8
23.3.2ot9
3.9. 2019

24.7 ,2020
4oL7 533,37 4ot7 533,37 0,00

Z maximální částky k čerpání zůstalo nevyužito 238 116,63 Kč.

Dům sužeb pro nevldomé Josefa Chaloupky

Č ís I o p roj e kt u : CZ. 06. 2 .56 / 0.0 / 0.0 / 16 _056 l OO05 1 7 O

Realizace: L. 2. 20L7 - 30. 9. 2020

Neinvestiční část projektu byla účtována vnitřní analytikou na 691 007.

Příslib dotace (max. částka k čerpání): 42747 5O7,20 Kč (95 %oztzv. způsobilých nákladů)vyčerpáno
Předpokládané celkové náklady: 47 327 923,00 Kč
Předpokládané náklady z vlastních zdrojů: 4 580 415,80 Kč .]

Skutečné celkové náklady: 48O23736,27 Rč

Skutečné náklady, potřebné k dofinancování nad rámec dotace z iROP: 5276229,07 Rč

Celkové náktady na stavbu byly navýšeny o 695 8Lg,27 Rč.

Přehled zdrojů financování stavby a vybavení domu:

Zdroj celkem investice
neinvestiční náklad

- stavba
neinvestiční náklad

- wbavení
dohromady

iRoP 42747 507,2o 42 67L 507,2o 76 000,00 42747 5o7,2o

JMK 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
MMB 3 206 989,58 3 081 439,98 0,00 918 560,02 4 000 000,00
TcB 69 239,49 65 239,49 t29 549,60 62258t.74 8t7 370,83

celkem 48023736,27 47 8L8t86,67 205 549,60 t 541, L4L,76 49 564 878,03

Dotace iROP (MMR):

zdroj celkem investice neinvestiční náklad datum přiietí dotace
1. etapa 3882t7,5o 3t2 2t7,5o 76 000,00 L2.9.2ot8
2, etapa 2 2].5 801,85 22L5 8ot,85 0,00 t5.7.2oL9
3. etapa t5 47I472,00 L5 47L 472,oo 0,00 9. t2.20L9
4. etapa 77 730 334,50 L7 730 334,50 0,00 t0.6.2020
5. etapa 6 94]. 681,35 6 941 681,35 0,00 tl. t2.2o2o
celkem 42747 5o7,2o 4267L5o7,2o 76 000,00

záloha
4-6 l 2ot8
7 -t2l2ot8
7-6l2ot9
7 -L2l2oL9
!-3l2o2o

L7o2260,0o
24o393,75

1 056 340,10

858 598,50

0,00
t5994L,02

24o393,75
1 056 340,10

858 598,50
L t33 078,25

729 !22,77

t702260,o0
0,00

0,00

0,00

-7 L33 078,25

-569 181,75

ffiám
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Průběh financovánístavby a vybavení podle roků a podle zdrojů:

iRoP JMK MMB TcB dohromady poznámka

20t7 76 000,00 4 000,00 80 000,00

2018
125 549,60 725 549,60

2528oL9,35 1 065 936,54 33 337,90 3 627 293,79 investice
20t9 L9 7t6 337,92 t t8o 567,97 t4 9o7,09 23 t2L,28 20934934,25 investice

2020
20 427 t49,93 8t9 43z,o4 2 000 596,35 8 780,31 23255958,62 investice

918 560,02 622 581,74 7 547 747,76
celkem 4274l so7,zo 2 000 000,00 4 000 000,00 8t7 370,83 49 564 878,03

Vybavování domu pokračuje i v roce 2021.

Vlastní jmění společnosti

vklad zakladatele:
hospodářské výsledky minulých let (do roku 2009*):
majetek z minulosti
vyřazený majetek z rozvahy
účetní odpis majetku
pořízený majetek v roce 2020
celkem
* od roku 2010 je hospodóřský výsledek vklódón do rezervního fondu

8. Rezervní fond spoIečnosti

rezervní fond
z toho hospodářský výsledek po zdanění 2019

1000,00
I497 522,47

zo 1-45 27L,o4
-27 940,oo

-L 612 543,00
28 572 887,86
48 576 t98,37

8 4o3527,12
329 595,90

9. Závazky

Závazky byly do ukončení závěrky vyrovnány 54 561,18

Výše dlouhodobého úvěru na stavbu byla dne 27. L2.2019 sjednána vé]výši 45747 OOO Kč.

Splácení úvěru bylo sjednáno formou částečných splátek hrazených zpříchozí dotace po vyúčtování částí
projektu. K3t.12.2O2Obyl čerpán úvěrve výši43 085799,23 Kč a splacen ve výši43 085 799,23Kč,
Úvěr byl k 31. 12. 2020 plně splacen.

10. Tržby

Celkem: 640 465 Kč, z toho I98 2t Kč za prodej výrobků Dílny HapAteliér a 442254 Kč za prodej služeb.

11. Osobní náklady

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu roku 2020 činil 30,7 osob, z toho řídících 6.

Výše osobních nákladů: tt L78156 Kč, z toho zákonné zdravotní a sociální pojištění: 2 578 660 Kč.

Ostatnísociální náklady: 34 883 Kč (zákonné úrazové pojištění).

Odměna ředitelce: 65 000 Kč, odměny členům správní a dozorčí rady: 0,-Kč.
V době pandemíe a nouzového režimu od března do června a od října 2020 vlivem velkého množství
nepřítomnosti pracovníků (OČR, karantény, nemoci, překážky na straně zaměstnavatele z důvodu omezení
práce) klesly osobnínáklady oproti roku 2019 o795O97 Kč. Odečteme-li mimořádné odměny, pokles by byl

ve výši 2O82792Kč.

12. !nformace o transakcích se spřízněnými stranami

žaane.
á5áíň
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í-KA,*;-(c.R :i

i{r-.lllq ^§)&.iť,lq

Příloha k závěrce 2020 TyfloCentrum Brno, o. p, s.



13. Odměny účtované auditorem §39e odst. 2

Auditor za povinný audit roční účetní závěrky ani za jiné ověřovací čijiné neauditorské služby či daňové
poradenstvíspolečnosti neúčtuje žádnou odměnu. Jedná se o sponzorský dar společnosti.

14. Významné položky z v,ýkazu zisku a ztráty
!,,
ZaOne.

15. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

Společnost aktivně vnímá změnu na trhu způsobenou virovou pandemií COV|D-19, která způsobila pokles
poptávky po službách a uýrobcích a narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů. Společnost tomu čelí
aktivními opatřeními na podporu poskytování služeb na dálku a zrnýšenou propagací prodeje přes e-shop.
Společnost také vylepšuje komunikaci online a zpřístupnění maximálních informací o službách a výrobcích, tak
aby minimalizovala negativní efekty způsobené pandemií na jaře v roce 2020.
Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady COV|D-19 na své aktivity a dospělo k závěru, že nebudou mít
vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k3L. 72. 2O2O

zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

16. Kompletnost

V souladu s požadavkem zákona - § 7, odst. 1 byly v příloze zveřejněny a vykázány veškeré informace, aby na
jejím základě osoba, která tyto informace využívá, mohla činit ekonomická rozhodnutí. -

L.6.2o2L

TyfloCentrum §rno, o. p, s,
ChaIo,rpkova t 612 00 Brrlo.Královo Pole
lČ:26223? 10 r T: 515 919 770sestaveno dne:

Jméno a podpis
RNDr. Hana Bubeníčková

statutá rní zástupce společnosti
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