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1. Základní údaje o společnosti 
 
Název společnosti:  TYFLOKABINET  České Budějovice o.p.s. 
 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
 
Sídlo:  Roudenská 18 

České Budějovice 
370 01 

 
IČO: 26026848 
DIČ: CZ26026848 
 
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice 
                                č.ú.: 212385053/0300 
 
Zápis v rejstříku OPS: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 64 
 
Statutární orgán: Ing. Jan Steringa, ředitel 
 
Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 

Krakovská 21, Praha 1 
IČO 65399447 
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Druh obecně prospěšných služeb: 
 
Společnost bude poskytovat osobám zrakově postiženým (nevidomým, 
slabozrakým), zdravotně postiženým, osobám s kombinovaným postižením 
a seniorům, tyto služby: 
 
a) služby dle zákona č. 108/2006 Sb.:                                                    
paragraf 42  Průvodcovská a předčitatelská služba 
paragraf 70  Sociální rehabilitace 
paragraf  37 Sociální poradenství 
 
b) další  služby  s   cílem   usnadnění   života, dosažení   maximální míry     
samostatnosti a nezávislosti   na pomoci  jiných  osob a  podpory   integrace  takto   
postižených klientů do společnosti. 
• poradenství, vzdělávání a proškolování v oblasti zdravotní a sociální 
 a v oblasti obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících vadu a usnadňujících 
 život; 
• komplexní 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 architektonických, informačních a dalších bariér včetně úprav 
 pracovišť pro zdravotně postižené občany; 
• vytváření speciálních pracovních míst pro zdravotně postižené občany 
 a poradenská činnost s pracovním uplatněním související; 
• provozování aktivit účelného využívání volného času  sport, kultura, zájmová 
 a klubová činnost;  
• poradenská, konzultační, vzdělávací činnost v oblasti výpočetní  techniky 
 pro zdravotně postižené včetně technické pomoci pro neziskové organizace, 
 osoby se zdravotním postižením a jejich zaměstnavatele; 
• prezentace a propagace problematiky zrakově a jinak zdravotně postižených 
 občanů včetně realizace propagačních a osvětových akcí a dobročinných 
 sbírek ve prospěch služeb pro takto postižené osoby; 
 
c) poradenská, vzdělávací, konzultační činnost v oblasti prevence a péče o zrakově 
a jinak zdravotně postižené občany se specifickými potřebami pro klienty, 
pracovníky školství, neziskových organizací a jiných subjektů, pořádání seminářů 
o problematice nevidomých a jinak zdravotně postižených občanů se specifickými 
potřebami; 
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d) poradenská, vzdělávací a konzultační činnost v oblasti výpočetní techniky 
pro zdravotně postižené, včetně technické pomoci, tvorby WWW prezentací 
a software pro neziskové organizace, osoby se zdravotním postižením a jejich 
zaměstnavatele; 
 
e) prezentace a propagace problematiky zdravotně postižených občanů, především 
však se zrakovým handicapem, včetně prezentace úrovně a výsledků činností, jež 
jsou předmětem činností uvedených v bodě b) a c); 
 
f) opravy a instalace kompenzačních pomůcek v oblasti péče o zrakově a jinak 
zdravotně postižené občany se specifickými potřebami; 

 

2. Historie Tyflokabinetu České Budějovice  o.p.s. 
 
Obecně prospěšná společnost Tyflokabinet České Budějovice byla založena 

11.8.2000 s cílem zabezpečit poskytování širokého okruhu služeb zrakově a jinak 
zdravotně postiženým občanům především Budějovického kraje.  

Tyflokabinet České Budějovice navazuje na dlouholetou úspěšnou činnost 
svého zakladatele v daném regionu – Sjednocené organizace nevidomých                     
a slabozrakých ČR a dále se ji snaží rozšiřovat. 

Vlastní činnost začala společnost vyvíjet až od ledna 2001.  
Tyflokabinet České Budějovice byl umístěn 7 let na adrese Pražská 15, České 
Budějovice. Protože dům zakoupilo družstvo nájemníků a převzalo i nebytové 
prostory, dostal Tyflokabinet nové prostory v bývalém kulturním středisku 
v Roudenské 18. Pro jejich praktické využití bylo nutno rozdělit velký sál v prvním 
patře a přebudovat i přízemí a vchod. Postupně a za pomoci Města České Budějovice 
a Jihočeského kraje tak nové prostory začaly sloužit zdravotně postiženým klientům. 
Každoročně jsou prováděny další úpravy prostor tak, aby co nejvíce vyhovovaly 
zrakově postiženým. 
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3. Informace o činnostech uskutečněných v účetním 
období v rámci obecně prospěšných  služeb a doplňkové 
činnosti a jejich zhodnocení 

I v roce 2011 pokračoval Tyflokabinet v činnosti, kterou započal v roce 2001. Aktivity 
společnosti jsou zaměřeny do několika různých oblastí. V roce 2008 byla činnost 
ovlivněna rozšiřováním poskytovaných sociálních služeb, které byly zaregistrovány 
v roce 2007.        
                   
 V rámci služeb sociální rehabilitace byly realizovány základní a nadstavbové 
odborné kurzy obsluhy kompenzačních pomůcek, zejména počítačů a speciálních 
programů, včetně výuky práce s Internetem a programování. Kurzy probíhaly nejen 
v Tyflokabinetu, ale i v domácím prostředí uživatelů a školách, kam lektoři dojíždějí 
Služba odborného sociálního  poradenství poskytovala pomoc a konzultace při 
výběru kompenzačních pomůcek jako jsou počítače s hlasovým výstupem, optické 
a optoelektrické pomůcky - tzv. kamerové lupy, speciální elektronika, pomůcky 
usnadňující orientaci a samostatný pohyb – bílé hole, akustické systémy pro snadnou 
orientaci, časoměrné pomůcky, indikátory a měřící přístroje s hlasovým výstupem 
Asistenci průvodcovské a předčitatelské služby klienti využívali například pro doprovod 
k lékaři nebo při jednání na úřadech. V roce 2011 jsme našim uživatelům poskytli v úhrnu 
více než 1000 intervencí. 

 V rámci fakultativních služeb celoročně realizujeme projekt screeningu zraku, který 
využilo téměř 3.500 dětí předškolních. Mezi další aktivity patří projekt arteterapie a 
rekondiční pobyty pro zrakově postiženou mládež. 

 

 

 

4.Informace o lidských zdrojích 

      V roce 2011 pracovalo ve společnosti celkem  9,38  zaměstnanců, kteří poskytovali 
služby zrakově postiženým klientům, z toho byli 4 muži a 5,38 žen. Za celé období 
zaměstnávala společnost i jednoho zaměstnance na DPČ. Přepočtený počet 
zaměstnanců činil 7,676 zaměstnanců. Společnost zaměstnávala 6 částečně 
invalidních zaměstnanců. 
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5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů 
 
a) Tržby z prodeje služeb        525 228,-  Kč 
b) Dotace MPSV                  1 347 000,-  Kč 
c) Dotace měst a obcí              209 000,-  Kč 
d) Dotace krajů          95 000,-  Kč 
e) Přijaté příspěvky a dary    233 637,-  Kč 
f) Zúčtování fondů      281 790,86 Kč 
g) Úroky na účtech         2 432,14 Kč 
h) Jiné ostatní výnosy        1 000,-  Kč 

(pojistné plnění apod.)                         

Celkem                                3 089 525,71 Kč 

 

 

 

6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni 

                                                          Stav k 1.1.2011                      Změna            Konečný stav 
k 31.12.2011 

911029  Fond ÚP § 2009                     200 663,71            -    200 663,71                  0,- 

911066 Fond ÚP § 2010                      384 312,-                                 0,-                384 312,- 78                

911088 Fond Kasičky 2010                    49 732,78            -       49 732,-                    0,- 

911100 Fondy - volné dary                        0,-                     +     23 000,-                   23 000,- 

911166 Fond ÚP § 2011                             0,-                     + 192 842,29                192 812,29 

911308 Fond ÚP 2007                            26 058,18             -    26 05818                 0,- 

911911 Fond SONS Kasičky                     5 336,19             -       5 336,19                 0,- 
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7.Informace o stavu majetku a závazků o.p.s. 
k rozvahovému dni a o jejich struktuře 

DDNM                                                      47 800,20,- Kč 

Stavby                                                      105 460,- Kč 

Samost.movité věci                            2 930 899,- Kč 

DDHM                                                 1 600 893,43 Kč 

Pořízení majetku                                  157 500,-    Kč 

Poskytnuté zálohy na DHM                  50 000,-    Kč 

Oprávky k DDNM                                 - 47 800,20 Kč 

Oprávky k mov.věcem                  -   2 882 627,80 Kč     

Oprávky k DDHM                           -  1 600 893,43 Kč 

Pokladny                                                     6 510,- Kč 

Bankovní účty                                       380 675,63 Kč 

Odběratelé                                               23 728,50 Kč 

Poskytnuté zálohy                                   29 290,-  Kč 

Dodavatelé                                                          0,- Kč 

Přijaté zálohy                                            54 040,- Kč 

Závazky k zaměstnancům                                   0,- Kč 

Závazky ze soc.zabezpečení                                0,- Kč 

Ostatní přímé daně                                              0,- Kč 

Náklady příštích období                              5 186,52  Kč 

Příjmy příštích období                            294 353,50  Kč 

Dohadné účty pasivní                               30 769,74 Kč 
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8.Informace o celkovém objemu nákladů v členění na 
náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných 
služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní 
činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše 
nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní 
rady a členů dozorčí rady 
 

Veškeré náklady byly použity pro plnění obecně prospěšných služeb. 

Celkové náklady dosáhly částky   3 154 455,98 Kč 

Z toho: 

Spotřeba materiálu                                     285 691,13 Kč 

Spotřeba energie                                           38 299,- Kč 

Opravy a udržování                                       26 118,90 Kč 

Cestovné                                                         46 751,-    Kč 

Náklady na reprezentaci                                 6 569,-    Kč 

Ostatní služby                                               415 281,94 Kč 

Mzdové náklady                                       1 632 071,-   Kč 

Zákonné soc.pojištění                                 516 735,-   Kč 

Ostatní daně a poplatky                                  3 750,-   Kč 

Poskytnuté dary                                              14 648,-  Kč 

Jiné ostatní náklady                                        32 468,45 Kč 

Odpisy majetku                                             136 072,56,- Kč 
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