
Příloha dle VYHLÁŠKY č, 504/2002 Sb, k ůčeiní závěrce pro účetníjednotky, u kterlich hlavním předměterrr činnosti není
podnikání

informaceo: j 131.5"2018

a) úěetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj.
činnosti hlavní, hospodářské, a dalších činnostech, statutárních
orgánech a o€anizačních složkách s vlastní právní subjektivitou,
pokud byly zřízeny,

TyfloCentrum Bíno, o,p.s

Brno, Chaloupkova 7, PsČ 612 00

Obecně prospěšná spoleěnost

a) nevidomým, slabozrakým a jinak zdravotně postiženým občanům s cílem
usnadnění života, dosažení maximální míry samo$tatnosti a nezávislosti na pomoci
jiných osob a podpory integrace takto postiže*ých klientů do společnosti poskytuje
společnost tyto služby:
- poradenství. vzděíávání a proškolování v oblasti zdravotní a sociální a v oblasti
obsluhy porn*cek azařizeni kompenzujících vadu a usnadňujících život;
- rehabilitace a rekvalifikace;
- zpřístupňování informaci včetně uěebnic, ucebních a studijních materiálů nebo
vydávání brožur, bulletinů či časopisů pro zdravoině postižené a o zdravotně
postižených;
- odstraňování bariér včetně úprav pracovišť plo zdravotně po§tižěné oběany;
- vytváření §peciálních pracovních míst pro zdravotně postižené občany a
poradenská činnost § pracovním uplatněnírn související;
- služby osobni asistence a další služby sociální péče;
- provozování aktivit účelného využívání volného času {spoá. kultura, zájmová a
klubová činnost);
bi poradenské, vzdělávací, konzultační činnosti v oblasti péče o zrakově ajinak
zdravotně postižené občany se speciíickými potřebami pro pracovníky školství,
neziskových organizací a jinlich subjektů, pořádání seminářů o problematice
nevidorných a jinak zdtavotně postižených občanů se specifickými poiřebami;
c} poradenské, konzultační, rrzdělávací činnosti v oblasti uýpočetní techniky pro
zdravotně postižené včetně technické pomoci a tvorby www prezentací pro
neziskové organizace, osoby se zdravotním po§tižením a jejich zaměstnavatele;
d} zajišťuje prezentaci a propagaci problematiky 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 posiiženými, pokud má pro tuto
činnost podmínky.

Správní rada:
předseda: Mgr. Václav Po!ášek

Dozorči rada:
předseda, lng. Véra Hrádecké

Statutární orgán - ředitel.
RNDr. Hana Bubeníěková

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

zakladatell
Sjednoce ná organieace nevidomých a slabozrakých ČR, z.u.
Draha ,J 

, Krakovská 21 PSČ 110 00
iČ: 653 9§ 447

c) účetním období, použittých úěetních 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 výslodku hospodař*ní účetníjednotky, odchylkách od účetních
metad podle § 7 odst, 5 zákona s uvedením vlivu na majetek
a závazky, na finanční situaci a výsled*k hospodaření účetní jednotky.
způsobu stanovení oprávek k majetku a způsobu stÉnoven; íeálné
hodnoty příslušného majetku a závazků, způsobu tvorby a výši
vytvořených opravných polažok a rezen/ za uzavírané účetní období,

Účetní jednotka vede účetnictví dle vyhlášky 50412002 §b,

Učetní odpisy majetku nejsou shodné s daňovými. Pro jednotlívý majetek je určen
individuální odpisoqi plán dle doby jaho použitelnosii a schválení statutárním
orgánern.

e) způsobech oceňování použi{ých pro položky aktiv a závazků včelně
toho, jak byly stanoveny úpravy hodnoty, ať již přechodné nebo trvalé,
a přepočtena aktiva a závazky v cizí měně s uvedením použitého
kursu k rozvahovému dni vyhlašovaného Českou národní bankou,

Účetní jednotka používá k ocenění majetku pořizovací cenu,

l) výsledku hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti
a pro účelv daně z příimů. Veškeré výnosy jsou realizovány z hlavní činnosti.

m) průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců podle
zvláštního právního předpisu29) v členění podle kategorii, jakož i o
osobních nákladech za účetní období v členěni podle výkazu zisku
a ztráty u položek ,,A.ll1.9 Mzdové náktady" až,,A.ll1,13. Ostatní
sociální náklady," údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou
zárov€ň členy statutárních. kontrolních nebojiných orgánú určených
§tatutem, §tanovámi nebo jinou zíizavaci listinou,

Průměrný evidenění počei zaměstnanců přepočtený: 27,63

osobní náklady: 10,095.381 Kč



r) způ§obu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách
a způsobech užití prostředků v běžném účetním období, získaných
z daňoiných úlev v předcházejících zdaňovacich obdobich, v členění

Z nákladů jsou v příznání k DPPO na řádku 40 vyloučeny ty, které souvisí s
projekty, z nichž nebyl dosažen zisk.
Na řádku 1 01 zbývající uýnosy, které nesouvisí opět s projekty, z nichž nebyl
dosažen zisk.

Za JBull{]ulva Zualluvdl;l Upuupl puglř í.]UaduavKu Zvlasilllull Pl
předpisů,30) Sleva na dani dle § 35 odst. 1 pí§m. a) a b} Zákona o daních z příjmů byla

uplatněna do výše vypočtené daně z příjmu.

t) každé významné položce, z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku
a ztráty, u ktených je uvedení podstatné pro hodnocení finanční

§91 000 úP { oao Á7a

69,t00,1 MV - dobrovolnický program 38 000

591 005 lP JMK terapeutická dílna (§ 67 Z.'108/2006 Sb,) 1 690 000

591 009 UMČ Kr. Pole - Chaloupka 30 000

69,10,10 JMK oŽP 35 000

§91 01 3 MMB oŽP 38 000

691111 BM MPSV asistenční služby (§ 42 Z.10812006 sb.) 785 §00

591112 BM MPSV odboíné soc. poradenství {§ 37 Z.108/2006 sb.) 60B 700

691113 BIvl MPSV aktivizační služby (§ 66 Z,10812006 Sb.) 2 169 200

691,114 BM MPSV sociální rehabilitace (§ 70 Z.10812006 sb,) 2 400 300

69111§ BM MP$V terapeutická dílna (§ 67 z,108/2006 sb.)

691121 BM JMK asistenční §lužby (§ 42 Z,108120B6 sb.) 49 000

691 122 BM JMK odborné soc. poradenstvi (§ 37 Z.10812006 sb,) 46 000
a tllaJelnove slLua§e a vysleuKu ll{J§pt (laíeítl uceull Jeurl9lKyl poKu(]
lvtó infnrmž.é nerrvnlúvlií nřímn eni nénřímň > rnzv=hv íhilene,p't 691 123 BN{ JMK aktivizační služby (§ 66 Z.108/2006 Sb.) 175 000

a výkazu zisku a zťáty; u významných položek aktiv se uvedou též
jejich přírůstky a úbytky a zvlášť o významných položkách, kteréjsou
v rozvaze (bilanci} a výkazu zisku a ztráty zahťnuty nebo
komnenznvánv s iinúmi nnlnžkami a v rh?v*?p íhilancii a vúkaztt zickt

691124 Bí!'l JMK §ociálni rehabiliiace (§ 70 Z"108/2006 sb.) 210 000

69,1125 Bl,",l JMK terapeutická dílna (§ 67 Z,108/2006 sb.)

§91 1 31 BM MMB asi§tenční služby (§ 42 Z.l08/2006 §b,) 49 000

a ztráty nejsou samostatně vykázány. například rozpis dlouhodobých 59,1 132 BM MMB odborné soc. poraden§tví {§ 37 Z,108/2006 sb.) 38 000

bankovních úvérů včetné úrokových sazeb a popis zajištění úvěrů, 591 1 33 BM MMB aktivizaění služby {§ 68 Z.108/2006 sb,) 175 000
prllale oorace na provoznl ucely neDo na porlzen

591 1 34 BM MMB sociální rehabilitace {§ 70 Z,10812006 Sb.) 700 000

územních samosprávnÝch ceiků nebo ze státních fondú, s uvedením 691 1 35 BM MMB terapeutická dilna (§ 67 Z.108í2006 §b.)

výše dotací a jejich zdrojů, §91 230 MÚ BřeGlaV - dotace na nájem prostor 69 08c

691 231 MÚ Bře§lav asi§tenčni služby (§ 42 Z.1 08/2006 sb,) 1 ooÉ

691 232 MÚ Břeclav odborné soc, poradenství (§ 37 Z,1 08120B6 Sb.) 4 29|

691 233 MÚ Břeclav aktivizační služby (§ 6s Z.1 0s/2006 sb,) 8 3s2

Ao1 ?al MÚ vyšt<ov asistenčníslužby (§ 42 Z,l0s/2006 sb.) 2Zac

691 332 MÚ Vyškov odborné soc. poraden§tvi (§ 37 Z.1 0812006 sb.) 4 8ú{

MÚ Vyškov aktivizační služby (§ 66 Z.10812006 §b^) 51 20c

591 431 MÚ Znojmo asistenční služby (§ 42 Z.l08/2006 Slr.) 8 00c

691 432 MÚ Znojmo odborné soc. poradenstvi (§ 37 z.l0sl2006 sb,)

691 433 MÚ Znojnro aktivizační §lužby (§ 66 Z.108/2006 Sb.) 89 72e

691 532 MÚ M, Krumlov odborně soc. poradenství (§ 37 Z,lů8/2006 sb,)

§91 533 MÚ lr4. Krumlov aktivizační služby (§ 66 Z.108/2006 sb,) 35 00c

ui přehled o přjiatých a poskyinutých darech, dárcích a přiiemcich

přiiaté příspěvkv zúčtované mezi or§anizacemi 1 55 434

Přijaté příspěVky {dary) 34277r,

těchto darů, jednáJi se o významné položky nebo pokud to vyžaduje
zvláštní právní předpís,

Přiiaté příspěvky {dary} - sbirka 54 54g

přiiaté příspěvkv - Dal světluška 82 50c

příiaté nřísněvkv iclarv} - dílna 20 90t

w) způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících
účetních období, zejrnéna íOzdělení zi§ku,

Fond k financování obecně prospěšné činnosti

. 
Podpisový zázl_am účet1 i iednoiky_

Jana Mackov_á

Jánošíkova 44, 643 00 Brno
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