
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2O2l

Účetní jednotka:

TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Chaloupkova 3L3L/7, 612 00 Brno
lČ:262232LO ; OtČ: nejsme plátci DPH

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.
Hlavním předmětem její činnostije poskytování sociálních služeb podle Zákona 108/2006 Sb. v platném znění
a další obecně prospěšné činnosti související s cílovou skupinou osob se zrakorným postižením. Společnost je

uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce.

a) Druh poskytovaných obecně prospěšných činností uvedený v Zakládatí listině

Společnost poskytuje

a) nevidomým, slabozrakým a jinak zdravotně postiženým občanům s cílem usnadnění života, dosažení
maximální míry samostatnosti a nezóvislosti na pomoci jiných osob a podpory integrace takto
postižených klientů do společnosti tyto služby:

- poradenství, vzdělóvóní a proškolovónív 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 vydávání brožur,
bulletinů či časopisů pro zdravotně postižené a o zdravotně postižených,

- odstraňovóní bariér včetně úprav pracovišť pro zdravotně postižené občany, 
"..,,i

- vytváření speciólních pracovních míst pro zdravotně poštižené občany)a póiadenskó činnost
s pracovním u platně n ím související,

- služby osobní asistence a dalšíslužby sociální péče,

- provozování aktivit účelného využívánívolného 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,
pořádóní seminóřů 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
postižením a jejich zaměstnavatele;

d)zajišťuje prezentaci a propagaci pťoblematiky zdravotně postižených občanů, především však se
zrakovým handicapem včetně prezentace úrovně a výsledků činností, jež jsou předmětem činností

. uvedených v bodě a) a b);

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

Činí tak především prostřednictvím registrovaných sociólních služeb v souladu se zákonem o sociólních
službách

b) zakladatel

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. u.
praha 1, Krakovská 21, psč 11ooo, lč:653 99447
Výše vkladu ve jmění: 1 000 Kč.
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c) orgány společnosti

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

Složení správní radv v roce 202].
lng. Dagmar Filgasová - předsedkyně
PhDr. Milan Pešák
Mgr. Václav Polášek

Složení dozorčí radv v roce 2021
Gabriela Drozdová - předsedkyně
Marie Hauserová
lng. Dagmar Mičková

2. základní v,ýchodiska pro zpracování

Přjložená individuální účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákona o účetnictví") a prováděcí vyhláškou č.5O4l20O2 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovenízákona č.563/199I Sb., o účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, u ktených hlavním předmětem činnosti není podnikání, účtujícíTiv soustavě podvojného účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, platných pro rok 2021 (dále jen ,,prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví").

účetní období: kalendářní rok
účetní záznamy jsou uschovány v sídle společnosti,
doba úschovy účetních doktadů je 10 let,

účetní odpisy majetku nejsou shodné s daňov,ými, pro jednotlivý majetek je určen individuální odpisouý
plán dle doby jeho použitelnosti a schválení statutárním orgánem,
způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období: rezervnífond k financování
obecně prospěšné činnosti,
veškeré rnýnosy jsou realizovány z hlavní činnosti,
v přiznání k DPPO z nákladů jsou na řádku 40 vyloučeny ty náklady, které souvisís projekty, z nichž nebyl
dosažen přebytek a na řádku 70L zbývající výnosy, které nesouvisí s projekty, z niphž 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 2020, jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

S účinností od 1. 1. 2O2I byl nehmotný majetek pro daňové účely zcela zrušen. Dlouhodobý nehmotný
majetek pořízený v minulosti nadále řádně evidujeme. Výdaje na v,ývoj společnost nemá.

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 2O2t se odepisuje do nákladů po dobu ekonomické
životnosti. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací
cenu. Opravy a údržba se účtujído nákladů.
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku
v souladu s jednotlivými ustanoveními § 26-32 zákona č. 586/1992 Sb.

Dlouhodobý drobný hmotný majetek
použitelnosti delší než 1 rok, účtuje
majetku.

v pořizovací ceně nižší než 80.000 Kč a nehmotný majetek s dobou

€*ám
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d)

e}

c) 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 rnýrobu a k realizaci služeb k dispozici (např. příspěvky na zaměstnávání, účelové granty a dary).

Vlastní náklady zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu, popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které

se vztahují k výrobě.

Cenné papíry

Společnost v roce 2021_ nakoupila dluhopisy DRFG lll. 21 - 24 ve výši 3.000.000 Kč za účelem lepŠÍho

zhodnocení části rezervního fond u.

Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně společnost nemá.

Změny účetních metod

Ve sledovaném období nenastaly.

Oprava chyb minulých let
Ve sledovaném období nenastaly.

4. Majetek

Dlouhodobý hmotný investiční majetek k37. t2.202t
- společnost vlastní nový dům na Chaloupkově 7, dcikončený v roce 2O2O,v hodnotě 48 32L L86,67
- pozemek pod budovou má účetníhodnotu 224OO0,0O
- samostatné movité věci 597 756,24
- nehmotný dlouhodobý majetek ] , ]:.1" 65 OO0,00

V operativní evidencije evidován dlouhodobý drobný majetek v celkové hodnotě 103 707,80 KČ.

Od roku 2003 evidujeme dlouhodobý hmotný majetek v podrozvahové evidenci v celkové rnýši

4 637 864,89 Kč, v roce2O2L pokračovalo vybavování nového domu v celkové výši 785 192,68 Kč.

Celková výše dlouhodobého hmotného majetku v podrozvahové evidenci činí 5 423 057,75 Rč.
Nehmotný majetek v podrozvahové evidenci ke konci roku 2021je ve výši 449 642,98Rč.

5. Zásoby

Přehled nákupů a uýdejů materiálu v Dílně HapAteliér
rok nákup výdej zásoba
20L5 60 215,00
zOL6 78 304,53
20t7 43 265,00
2018 47 038,00
2oL9 43 to2,30
2020 47 406,50
2021 36372,60

24011,oo
53 254,t3
60 748,80
55 179,90
49 007,93
47 275,87
34 350,70

36 204,00
61254,40
43 77o,60
35 628,70
29 723,07
29 853,70
31 875,60

6. Pohledávky

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let společnost nemá.

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 období tvořeny g*áP
'9íss3z
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7. Přehled v,ýnosů z dotací, grantů a darů

691000 Úpzozt
691 001- Ministerstvo vnitra (dobrovolnictví)
691 005 lndividuální projekt - TD
691009 Městská část Brno - Královo Pole
691011 Město Brno - pomoc dobrovolníkům
691O13 Město Brno OŽP "Do přírody s bílou holí"
69L LLl Jihomoravský kraj (státní rozpočet) - AS
69I LLz Jihomoravský kraj (státní rozpočet) - SP
691 113 Jihomoravský kraj (státnírozpočet) - SA
69L t14 Jihomoravský kraj (státní rozpočet) - SR
69L LzL Jihomoravský kraj - AS
691.722 Jihomoravský kraj - SP
697 723 Jihomoravský kraj - SA
69L124 Jihomoravský kraj - SR

691 131 Město Brno - AS
691732 Město Brno - SP l
691 133 Město Brno - SA
69Lt34 Město Brno - SR
691135 Město Brno -TD
69t232 Město Břeclav - SP
697233 Město Břeclav - SA
697332 Město Vyškov - SP
691 333 Město Vyškov - SA
69143I Město Znojmo - AS
691,432 Město Znojmo - SP
691433 Město Znojmo - SA
691 532 Město Moravský Krumlov - SP
691 533 Město Moravský Krumlov - SA
69t7LL MPSV mimořádná dotace na zvýšené náklady Covid 19 - AS
69t7L2 MPSV mimořádná dotace na zvýšené náklady Covid 19 - SP
69t7I3 MPSV mimořádná dotace na zvýšené náklady Covid 19 - SA
69L7t4 MPSV mimořádná dotace na zvýšené náklady Covid 19 - SR

69L7L5 MPSV mimořádná dotace na zvýšené náklady Covid 19 - TD
69L9L1 MPSV mimořádná dotace na odměny zaměstnanců - AS
69L9L2 MPSV mimořádná dotace na odměny zaměstnanců - SP
691 913 MPSV mimořádná dotace na odměny zaměstnanců - SA
69L9L4 MPSV mimořádná dotace na odměny zaměstnancŮ - SR

691- 915 MPSV mimořádná dotace na odměny zaměstnanců - TD
681 000 dary SONS (výnosy z pokladniček a Bílá pastelka)
682000 dary2o2l
682 001 dary sbírka 2021
682 oo4 Granty Světluška
682 005 dary dílna

celkem

3 885 800,00
26 460,00

t297 ooo,oo
40 000,00
35 000,00
32 000,00

746 600,00
444 500,00

7 476 900,00
2967 9o0,0o

58 400,00
22500,oo

108 200,00
2297oo,oo
72 000,00
73 000,00

445 000,00
624 000,00
300 000,00

5 000,00
15 000,00
6 218,00

t6 427,00
3 600,00

25 300,00
129 900,00
10 000,00
10 000,00
56 000,00
17 000,00

]-28 000,00
135 600,00
75 400,00
5297L,oo
40 394,00

154 138,00
2L7 4L2,oo
99 681,00
71989,50
8 650,00

55292,00
].75 000,00
15 300,00

t4 4o9 232,50

Příloha k závěrce 2027 TyfloCentrum Brno, o. p. s.
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682 000 dary z roku 2020 (převedené do r.2022)
682 O0O dary zroku202I (převedené do r.2022|

682 001 dary ze sbírky z roku 2021 (převedené do r.2022)
převedeno celkem k financování pro rok2022

Vlastní jmění spo!ečnosti

vklad zakladatele:
hospodářské výsledky (2000 - 2009*):

investiční majetek
celkem
* od roku 2070je hospodóřskývýsledekvklódón do rezervníhofondu

8. Rezervní fond společnosti

rezervní fond
z toho hospodářský výsledek po zdanění 2020

9. Závazky

Společnost ke dni 3t.L2.2021nemá žádné závazky-

170 000,00
474 00o,oo
750 000,00

1 394 000,00

1000,00
L 497 522,47

45 825 910,90
47 324 433,37

9 62L822,74
L2t8295,62

10. Tržby

Celkem: 58o 059 Kč, z toho 254 660 Kč za prodej výrobkŮ DÍlny HapAteliér a 325 4o9 KČ za prodej sluŽeb.

11. Osobní náklady

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu roku 2021činil 28,9 osob.

Výšeosobníchnákladů:72tg47OLKč,ztohozákonnézdravotníasociálnípojiŠtěnÍ:28Z5644KČ.
ostatní sociální náklady: 36 485 Kč. od dubna 2021 jsme zavedli stravenkový pauŠál, zq sPoleČnost jsme

zaměstnancům s úvazkem vyšším než 0,6, kteří na pracovišti nebo v terénu odpracujídahýdĚň více neŽ 6 hod.,

vyplatilicelkem 87 360 Kč.
podle čl. Vll bod 5 a č. tX bod 3 Zakládací listiny členům správní a dozorčí rady odměny nepřísluŠÍ.

podle čl. vl bod 3 zakládací listiny stanovuje ředitelce (statutárnímu zástupci společnosti) odměny po

zhodnoceníjejíčinnostisprávnírada.V roceZO2tsejednalooodměnuvcelkovévýŠi50000KČadalŠÍodměnu
v rámci mimořádných dotací na odměnu zaměstnancŮ v období pandemie Covid 19.

12. tnformace o transakcích se spřízněnými stranami

žaane.

13. Odměny účtované auditorem §39c odst. 2

Auditor za povinný audit roční účetní závěrky ani za jiné ověřovací čijiné neauditorské sluŽbY Či daňové

pbradenswíspolečnosti neúčtuje žádnou odměnu. Jedná se o sponzorský dar spoleČnosti.

14. Významné položky z v,ýkazu zisku a ztráty

žaane.

15. Významné udátosti, které nastaly po rozvahovém dni

Společnost aktivně vnímá změnu na trhu způsobenou virovou pandemií COV|D-19, která trvala i v roce 2021.

Významnou událostív roce 2O2Lbyla situace v dotační obla

F*áD
§*rď-u"?
ď cŘ-Ť
R;ln.yPříloha kzávěrce2O2t TyfloCentrum Brno, o. p. s.



Zatímco v pandemickém roce 2020 Jihomoravský kraj neuplatňoval z důvodu pandemie COV|D-19 požadavek
na splnění kritéria výkonnosti, v 2O2L, kdy pandemie dále přetrvávala, již nenaplnění kritéria výkonnosti již
Jihomoravský kraj neakceptoval a u služeb, které tzv. výkonnost v pandemickém roce 2021 nenaplnili,
přistoupil kraj k nařízení vrácení části dotací v celkové vyši 473 000 Kč, přestože celé dotace pokryly náklady.
K podobnému kroku přistoupilo i Ministerstvo vnitra v případě podpory dobrovolníků ve výši 27.54O Kč.
Celková vratka dotací, které byly jistým druhem postihu za nedodržení podmínek v mimořádné pandemické
situaci, činila 500 540 Kč.

Virová pandemie COV|D-19 způsobuje pokles poptávky po službách a výrobcích, což dokládají nižší příjmy od
klientů. Nižšírnýnosy z prodeje výrobků HapAteliéru a nižšívýnosy z poskytovaných služeb.

Společnost nepříznivé situaci čelí aktivními opatřeními na podporu poskytování služeb na dálku a zvýšenou
propagací prodeje přes e-shop, a také využitím mimořádných dotačních titulů na zmírnění dopadů pandemie.
Společnost vylepšuje komunikaci online a zpřístupnění maximálních informací o službách a výrobcích, tak aby
minimalizovala negativní efekty způsobené pandemií na jaře v roce 202]_.

Významným momentem pro společnost bylo přestěhovánído nového domu, ktený znamenal významný pokles
nákladů v oblasti nájmu a něktených energií (plyn, na jehož dodávkách nejsme již závislí).

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady COV|D-19 na své aktivity a dospělo k závěru, že nebudou mít
zásadnívliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu'byla účetní závěrka k3L, L2.2o2I
zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

16. Kompletnost

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

sestaveno dne: 26.5.2022

fr/,,ú^'rh)Jméno a podpis
statutární zástupce společnosti: RNDr. Hana Bubeníčková
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