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1. Základní údaje o společnosti 

 
Název společnosti:    TyfloCentrum České Budějovice, o.p.s. 
 
Právní forma:    obecně prospěšná společnost 
 
Sídlo:     Roudenská 485/18 

   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 
 
Správní rada:   PhDr. Rudolf Volejník, předseda 
    Mgr. Václav Polášek 
    Bc. Miluše Hlinšťáková 
 
Dozorčí rada:   Ing. Kateřina Jelínková, předseda 

  Ing. František Brašna 
  Mgr. Michala Meruňková 
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Druh obecně prospěšných služeb: 

 
Společnost poskytuje osobám zrakově postiženým (nevidomým a slabozrakým) a osobám  
s kombinovaným postižením tyto služby: 
 
a) služby dle zákona č. 108/2006 Sb.: 
 §42  Průvodcovská a předčitatelská služba 
 §70  Sociální rehabilitace 
 §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 
 I. poradenství, vzdělávání a proškolování v oblasti zdravotní a sociální a v oblasti 
 obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících vadu a usnadňujících život; 
 II. komplexní rehabilitace a rekvalifikace; 
 III. zpřístupňování informací včetně učebnic, učebních a studijních materiálů nebo 
 vydávání brožur, bulletinů či časopisů pro zrakově  postižené a o zrakově postižených; 
 IV. odstraňování architektonických, informačních a dalších bariér včetně úprav 
 pracovišť pro zrakově postižené občany; 
 V. pomoc při vytváření speciálních pracovních míst pro zrakově postižené občany 
 a poradenská činnost s pracovním uplatněním související; 
 VI. provozování aktivit účelného využívání volného času, sport, kultura, zájmová 
 a klubová činnost; 
 VII. poradenská, konzultační, vzdělávací činnost v oblasti výpočetní techniky 
 pro zrakově postižené včetně technické pomoci  
 VIII. prezentace a propagace problematiky zrakově postižených občanů včetně 
 realizace propagačních a osvětových akcí a dobročinných sbírek ve prospěch služeb 
 pro zrakově postižené osoby; 
 
c) poradenská, vzdělávací, konzultační činnost v oblasti prevence a péče o zrakově postižené 
občany pro pracovníky školství, neziskových organizací a jiných subjektů, pořádání seminářů 
o problematice nevidomých a zrakově postižených občanů; 
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2. Historie TyfloCentra České Budějovice , o.p.s. 

 

Obecně prospěšná společnost Tyflokabinet České Budějovice byla založena 11.8.2000 s cílem 

zabezpečit poskytování širokého okruhu služeb pro zrakově postižené občany především 

z Jihočeského 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 sídlil 7 let na adrese Pražská 15 v Českých Budějovicích. 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 zrakově postiženým klientům. 

Každoročně jsou prováděny další úpravy prostor tak, aby co nejvíce vyhovovaly zrakově 

postiženým. 

 Na základě návrhu zakladatele došlo rozhodnutím správní rady dne 17.1.2020 

ke změně názvu společnosti z původního Tyflokabinet České Budějovice na TyfloCentrum 

České Budějovice. Stalo se tak z důvodu sjednocení názvů dceřiných krajských obecně 

prospěšných společností. V rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném u Krajského 

soudu v Českých Budějovicích,  došlo  k zápisu této změny 13.2.2020. 

  Od listopadu 2020 rozšířilo TyfloCentrum České Budějovice poskytování svých 

sociálních služeb v nově zrekonstruovaných prostorách na největším českobudějovickém 

sídlišti Vltava na adrese Bezdrevská 1 a je tak ještě blíže svým uživatelům z této oblasti. 
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3. Informace o činnostech uskutečněných v účetním období v rámci 

obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení 

 

TyfloCentrum České Budějovice, o.p.s. poskytovalo v roce 2020 tyto registrované sociální 

služby: 

 sociální rehabilitace 

 odborné sociální poradenství 

 průvodcovské a předčitatelské služby 

 

Mezi další poskytované služby patřili: 

 screening zrakového postižení pro děti ve věku od půl roku do 7 let 

 arteterapie 

 klubová činnost, hudební pořady, komentované kino, tvořivé dny 

 výlety a procházky pro těžce zrakově postižené 

  

Všechny tyto aktivity byly uživatelům poskytnuty zdarma. 

 

TyfloCentrum České Budějovice, o.p.s. nabízí svým uživatelům možnost využití komplexní 

nabídky terénních i ambulantních sociálních služeb. V roce 2020 poskytlo 1203 intervencí 

registrovaných sociálních služeb. V rámci sociální rehabilitace 482 intervencí, v rámci 

odborného sociálního poradenství 303 intervencí a v rámci průvodcovských a předčitatelských 

služeb 418 intervencí. Sociální služby využívá cca 500 osob se zrakovým a kombinovaným 

postižením. V rámci projektu screeningu zrakového postižení bylo v roce 2020 vyšetřeno 3542 

dětí, přičemž u 4,7% byla nalezena odchylka. 
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4. Informace o lidských zdrojích 

 

V roce 2020 pracovalo ve společnosti celkem 11 zaměstnanců, kteří poskytovali služby zrakově 

postiženým klientům, z toho byli 3 muži a 8 žen.  Za celé období zaměstnávala společnost 

i jednoho zaměstnance na DPČ. Přepočtený počet zaměstnanců činil 8,83 zaměstnanců. 

Společnost zaměstnávala 7 částečně invalidních zaměstnanců. 

  

 

 

5. Informace o výnosech v členění podle zdrojů 

 

a) Tržby z prodeje služeb            24 700,00 Kč 

b) Dotace SS OHZ - MPSV           3 782 535,00 Kč 

c) Dotace Jihočeský kraj            176 000,00 Kč 

d) Dotace úřad práce              1 021 097,00 Kč 

e) Přijaté příspěvky a dary          80 400,00 Kč 

f) Zúčtování fondů                  115 495,62 Kč 

g) Úroky na účtech                      366,60 Kč 

h) Jiné výnosy                        5 210,00 Kč 

Celkem                            5 205 804,22 Kč 

 

 

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

        Stav k 1.1.2020    Změna          Konečný stav k 31.12.2020 

911100 Fond volné dary         

             190 000,00    + 10 000,00    200 000,00 

 

911466 Fond ÚP 

             777 746,23    - 47 245,12    730 501,11 

 

911911 Fond SONS ČR kasičky      

              90 426,50    + 0,00          90 426,50 
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7. Informace o stavu majetku a závazků o.p.s. k rozvahovému dni  
a o jejich struktuře 
 
Software                                  47 800,20 Kč 

Stavby                                   312 960,00 Kč 

Samost. movité věci                    4 405 453,53 Kč 

DDHM                                           0,00 Kč 

Oprávky k software                      - 47 800,20 Kč 

Oprávky ke stavbám                      - 50 073,60 Kč 

Oprávky k mov. věcem                 - 4 317 850,83 Kč 

Oprávky k DDHM                                 0,00 Kč 

Pokladny                                  13 590,00 Kč 

Bankovní účty                            374 960,75 Kč 

Odběratelé                                     0,00 Kč 

Poskytnuté zálohy                        133 219,00 Kč 

Dodavatelé                              - 22 628,47 Kč 

Přijaté zálohy                                 0,00 Kč 

Závazky k zaměstnancům                         0,00 Kč 

Závazky ze soc. zabezpečení                    0,00 Kč 

Ostatní přímé daně                             0,00 Kč 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování           0,00 Kč 

Náklady příštích období                      272,25 Kč 

Výdaje příštích období                       484,00 Kč 

Dohadné účty aktivní                     262 800,00 Kč 

Dohadné účty pasivní                     217 940,08 Kč 
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8. Seznam dárců 

 

pí Janoušková       400,- Kč 

Leontinka        50 000,- Kč  

Teplárna ČB      10 000,- Kč  

BONAPOL, a.s.    20 000,- Kč 

 

 

 

9. 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 5 205 804,22 Kč 

Z toho: 

Spotřeba materiálu               215 255,64 Kč 

Spotřeba energie                   29 052,03 Kč 

Opravy a udržování                54 869,60 Kč 

Cestovné                          21 082,00 Kč 

Ostatní služby                   496 453,37 Kč 

Mzdové náklady                 2 985 777,00 Kč 



 

 
9 

 

Zákonné soc. pojištění           864 390,40 Kč 

Ostatní daně a poplatky              320,00 Kč 

Jiné ostatní náklady              25 842,68 Kč 

Odpisy majetku                    68 250,50 Kč 

Poskytnuté členské příspěvky           0,00 Kč 

Náklady na mzdu ředitele         444 511,00 Kč 

Odměny členů správní rady              0,00 Kč 

Odměny členů dozorčí rady              0,00 Kč 

 

 

 

10. Informace o změně zakládací listiny a změně ve složení správní 

rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo 

v průběhu účetního období    

 

Na základě návrhu zakladatele došlo rozhodnutím správní rady dne 17.1.2020 ke změně názvu 

společnosti z původního Tyflokabinet České Budějovice na TyfloCentrum České Budějovice. 

Stalo se tak z důvodu sjednocení názvů dceřiných krajských obecně prospěšných společností. 

V rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích,  došlo  k zápisu této změny 13.2.2020. 

 














































