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2 Úvodní slovo  

Vážení čtenáři, uživatelé našich služeb, dárci, poskytovatelé dotací a příznivci,  

předkládáme Vám výroční zprávu činnosti naší obecně prospěšné společnosti za rok 

2016. Naším cílem pro rok 2016 bylo nejen udržet poskytované služby, jejich rozsah a kvalitu, 

ale věřili jsme, že se nám podaří naplnit také naše rozvojové cíle, které jsme si pro toto období 

stanovili. Jednalo se například o rozvoj aktivit v oblasti stimulace smyslového vnímání, 

především kompenzačních smyslů, o rozvoj aktivit v oblasti nácviků soběstačnosti a prostorové 

orientace a samostatného pohybu našich uživatelů. Další rozvojový cíl jsme si předsevzali 

v oblasti propagace organizace a služeb směrem k široké veřejnosti, vč. modernějšího designu 

webových stránek a loga organizace.   

V oblasti stimulace smyslového vnímání se nám v roce 2016 podařilo do služby sociální 

rehabilitace poskytované ve středisku Frýdek-Místek zavést koncept snoezelen-mse, nebo-li 

multisenzorické prostředí, či metoda více smyslové stimulace. Koncept snoezelen je již několik 

let využíván v Holandsku, Velké Británii, Německu a dalších zemích a je běžnou součástí nejen 

vzdělávacích, ale také sociálních služeb. Do naší služby byl zaveden jako podpůrná edukační 

metoda s důrazem na získávání nových zkušeností, dovedností a schopností uplatnitelných 

v navazujících nácvicích sociální rehabilitace a také jako terapeutická metoda s daným pravidly. 

Výzkumy a objevy posledních let z oblasti mozkové aktivity a fungování smyslů ukazují, že 

koncept snoezelen má mnohem větší přínosy, než se očekávalo. Nejedná se pouze o relaxační 

metodu, ale odborně vedená terapie ve snoezelen prostředí vede k hlubokým prožitkům, 

k rychlejšímu vytvoření paměťových stop a dochází tak k snadnějšímu učení se novým 

dovednostem s překonáním limitů v oblasti fyzických i psychických možností.   

V roce 2016 šest našich pracovníků vstoupilo do druhého, posledního roku vzdělávání 

ve specializované oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu osob se zrakovým 

postižením a mohli jsme tak reagovat na poptávku dalších zájemců o nácviky tohoto druhu. 

Počátkem roku 2017 pak těchto všech šest pracovníků úspěšně absolvovalo závěrečné zkoušky 

složené z obhajoby závěrečné práce, teoretické i praktické zkoušky. 

Také rozvojový cíl v oblasti propagace organizace a služeb směrem k široké veřejnosti 

se nám podařilo naplnit. KAFIRA o.p.s. získala po 15 letech nové, modernější logo 

a také modernější design webových stránek. Webové stránky jsou nejen 

příjemnější na pohled, ale také přehlednější, je v nich více informací, které jsou 

pravidelně aktualizovány. Samozřejmostí je, že jsou dobře přístupné i lidem 

nevidomým. Současně jsme zahájili provoz stránek na facebooku.  

Stejně jako v roce 2015, tak i v roce 2016 jsme spolupracovali se skladatelem a 

klavíristou Petrem Bazalou, který bez nároku na honorář vystoupil na našem benefičním 

koncertu, který jsme pořádali v listopadu v Ostravě.  

Největší poděkování patří našim zaměstnancům, a to všem pracovníků v přímé práci 

s uživateli služeb, ale stejně tak i ostatním pracovníkům, kteří jsou pro zajištění plynulého 

chodu služeb a organizace nepostradatelní. Jsme velmi rádi, že se můžeme chlubit pracovním 

týmem s velmi dobrými vztahy na pracovišti, který má vysoké teoretické i praktické zkušenosti, 
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nebojí se změn, stále hledá nové cesty, přístupy a způsoby, jak pomoci naplnit potřeby 

uživatelů našich služeb, které se v čase mění. I v roce 2016 uživatele našich služeb vyzdvihovali 

jejich profesionalitu, ale zároveň lidský, vstřícný a empatický přístup.  

Poděkování patří také kolegyni Mgr. Alžbětě Suchánkové, která na konci roku 2016 

odešla na mateřskou dovolenou. Její prozatímní působené v naší organizaci významně přispělo 

k rozšíření okruhu osob, kterým dnes služby poskytujeme. Rozšíření se týkalo dětí ve věku od 

7 let a osobám v kombinaci zrakového a mentálního postižení.  

      

Vám, čtenářům této výroční zprávy, a všem podporovatelům a donátorům, děkujeme 

za zájem, podporu a přejeme Vám zajímavé čtení a velmi dobré dny roku 2017.  

 

 

Jan a Daniela Horákovi 

 

 

Datum vyhotovení výroční zprávy: 22. 5. 2017 
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3 Základní údaje o společnosti 

KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací, byla založena Janem Horákem v roce 2002, se 

záměrem pomáhat lidem s těžkým zrakovým postižením v jejich začlenění na trh práce a do 

společnosti. Územní působnost je v rámci Moravskoslezského kraje. 

Posláním společnosti je podpora nezávislého a samostatného života dětí od 7 let  

a dospělých, které jejich poškození zraku ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve 

společnosti. Snažíme se vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává „chuť do života“. 

Poskytujeme registrované sociální služby, které podporují soběstačnost  

a samostatnost a zvyšují šance nalézt vhodné pracovní uplatnění. Služby jsou poskytovány 

v terénu v rámci celého Moravskoslezského kraje, nebo ve střediscích v Opavě, Ostravě, 

Novém Jičíně a Frýdku-Místku. 

Naši snahou také je, oslovovat společnost tak, aby sama byla pro uživatelé našich služeb 

podobným zázemím s tolerancí k odlišnosti a s postojem „oni patří také k nám“. 

Cílem společnosti pak je pomoci uživatelům našich služeb překonat a zvládnout jejich 

nepříznivé sociální situace, žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný  

a zaměřovat se na podporu při jejich začleňování na trh práce a do společnosti. 

Činnost organizace se řídí zakladatelskou smlouvou obecně prospěšné společnosti KAFIRA 

o.p.s., zákonem o sociálncích službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dalšími 

právními předpisy v souladu s právním řádem České republiky, a dle interní metodiky 

společnosti. 

Při své činnosti dlouhodobě spolupracujeme s dalšími organizacemi poskytujícími sociální 

služby, prostřednictvím komunitního plánování ve městě Ostrava, Opava, Nový Jičín, Frýdek-

Místek, Kopřivnice. Dále spolupracujeme s očními lékaři, pobočkami Úřadu práce ČR, se 

vzdělávacími institucemi: s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě, 

Centrem Slunečnice podporujícím vysokoškolské studium zrakově postižených studentů; 

Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého 

v Olomouci a Slezskou univerzitou v Opavě.  

 

Význam slova KAFIRA: 

KAFIRA neznamená žádnou zkratku. Slovo KAFIRA pochází z hebrejštiny a označuje název 

města, které stojí na cestě do země zaslíbené. Město spojuje obyvatele v něm žijící, a to nejen 

územně, ale také vztahově, vzájemnou podporou a soudružností. Jejich město je jim 

"domovem", místem kam patří, kde mají své přátele a kde je jim dobře. Takovým "městem" 

chce být i KAFIRA pro své uživatele služeb a připravit je na jejich další cestu do „země 

zaslíbené“. 
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Další informace  

 

Adresa sídla    Horní náměstí 132/47, 746 01 OPAVA  

Telefon    553 653 623  

E-mail      info@kafira.cz  

Web      http://www.kafira.cz  

Facebook    https://www.facebook.com/kafiraopava 

 

Bankovní spojení    Komerční banka, a. s., pobočka Opava  

Číslo účtu    86-6910130207/0100  

 

Právní forma     obecně prospěšná společnost od 1. 9. 2013 

                                                 občanské sdružení od 29. 3. 2002 do 31. 8. 2013 

Datum založení KAFIRA o.s.  29. 3. 2002  

Registrace u MV ČR KAFIRA o.s. VS/1-1/49791/02-R - k datu 31.8.2013 zaniklo 

Rozhodnutí o zápisu změny            Usnesení Krajského soudu v Ostravě  

právní formy       O 1215-RD4/KSOS, Fj 52411/2013 

ze dne 23. 9. 2013 - rozhodný den přeměny z KAFIRA 

o.s. na KAFIRA o.p.s.je 31. 8. 2013 

IČ     26588773 

 

Správní rada    Mgr. Daniela Horáková  

     Ing. Arch. Jiří Horák  

     MUDr. Marie Horáková  

 

Dozorčí rada    RNDr. Pavel Bakala, PhD.   

     Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, PhD.  

     Milena Proskeová  

 

Ředitel     Jan Horák  

 

mailto:info@kafira.cz
http://www.kafira.cz/
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3.1 Organizační struktura 

Ředitel 

Ekonom   

   Účetní 

Metodik  

Koordinátor sociálních služeb, PR  

Vedoucí lektor sociální rehabilitace 

       Lektor sociální rehabilitace 

Lektor angličtiny 

     Sociální pracovník 

Speciální pedagog 

     Pracovní poradce 

Pracovní asistent 

 Instruktor prostorové orientace/zrakový terapeut 

 

3.2 Počty zaměstnanců 

Ukazatel Celkem z toho: 

řídící pracovníci  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 13,439 1 

Z toho  - sociální pracovníci 6,856  

  - pracovníci v soc. službách 0  

 - pedagogičtí pracovníci  3,583  

           - ostatní pracovníci 3,0 1 

Osobní náklady celkem: 4 228 520 

a) mzdové náklady 3 177 388 

b) zákonné sociální pojištění 1 051 132 

c) ostatní sociální pojištění   

d) zákonné sociální náklady   

e) ostatní sociální náklady   
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4 Veřejný závazek pro rok 2016 

Poslání a cíle společnosti jsme v roce 2016 dosahovali prostřednictvím poskytování čtyř 

registrovaných sociálních služeb Sociální rehabilitace dětem od 7 let, dospělým a 

seniorům, se zrakovým postižením nebo zrakovým postižením v kombinaci s jiným 

druhem postižení, poruchou, vadou nebo nemocí. Tyto služby byly poskytovány stejně 

jako v roce předchozím ve střediscích v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku a dále 

formou terénní v rámci celého Moravskoslezského kraje. 

Důraz klademe na to, aby podpora a pomoc vycházela z individuálních potřeb uživatelů 

našich služeb, které nedokážou naplnit bez využití sociálních služeb. A současně také z jejich 

individuálních potřeb, jejichž naplnění je důležité pro zvládání běžných činností každodenního 

života, přesto podporu pro jejich naplnění nenašli v jiných službách či zařízeních. Proto naše 

služby neustále rozvíjíme a inovujeme ve snaze umět reagovat na nové potřeby a problémy, 

se kterými naši uživatelé či zájemci přicházejí, a vykrývat tak oblasti pomoci, které ostatní 

služby lidem se zrakovým postižením nenabízí.   

V roce 2016 jsme uplatňovali tyto principy a zásady při poskytování služeb: 

1. Partnerství – uživatelé/zájemci o služby jsou bráni jako rovnocenní partneři, jsou 

respektovány jejich postoje, rozhodnutí, způsob života, mají právo odmítnout nabízenou službu 

nebo odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodů, v případě nespokojenosti s poskytováním 

služeb mají právo podávat návrhy, podněty a stížnosti.  

2. Individuální přístup, respektování přání a potřeb – přání a potřeby uživatelů 

služeb/zájemců o služby jsou při poskytování služeb respektovány, služby naplňují potřeby  

a osobní cíle uživatelů; pracovníci respektují jedinečnost uživatelů, způsoby poskytování služby 

jsou přizpůsobeny potřebám uživatelů v rámci cílů a poslání služby (flexibilita). 

3. Respektování práv – pracovníci respektují práva uživatelů/zájemců o služby a usilují o 

vytváření podmínek, ve kterých mohou uživatele svá práva uplatňovat. 

4. Důvěryhodnost sdělených informací - pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech 

získaných informacích od uživatelů/zájemců o služby, pracovníci jsou povinni vyžádat si od 

uživatelů souhlas se zpracováním jejich osobních údajů. 

5. Podpora iniciativy uživatele – pracovníci podporují samostatnost uživatelů/zájemců o 

služby při řešení svých situací, pracovníci nepřebírají aktivitu za uživatele/zájemce, ale 

podporují, motivují a vedou je k vlastní iniciativě při řešení jejich situací. 

6. Odpovědnost – pracovníci posilují odpovědnost uživatelů/zájemců za rozhodování o 

vlastním životě a současně ověřují porozumění důsledkům těchto rozhodnutí.  

7. Zaměření na celek – pracovníci chápou a respektují uživatele/zájemce jako člena skupiny, 

tj. rodiny, společenství, ve kterém žijí, pracují; při poskytování služby se pohlíží na situaci 

uživatele z pohledu různých aspektů (poskytování dalších služeb, vazeb na okolí apod.).  

8. Důstojnost – východiskem práce pracovníků je tolerance k odlišnosti a úcta k člověku, 

pracovníci žádným přímým ani nepřímým či zprostředkovaným způsobem svého chování 

neútočí na lidskou důstojnost uživatelů/zájemců; pracovníci neznehodnocují lidskou důstojnost 

uživatele/zájemce v žádné, ani emocionálně vypjaté situaci.  

9. Profesionální přístup – pracovníci oddělují svůj soukromý život od profesního života, 

udržují si nadhled a profesionální odstup při poskytování služeb, doplňují si a prohlubují své 

odborné znalosti a dovednosti.  
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5 Cíle roku 2016 

Obecným, hlavním cílem naší společnosti v roce 2016 bylo pomoci uživatelům našich 

služeb překonat a zvládnout jejich nepříznivé sociální situace, žít způsobem, který je ve 

společnosti považován za běžný a zaměřovat se na podporu v jejich začlenění na trh práce a 

do společnosti. 

Rozvojové cíle byly: 

a. Pokračovat v rozšiřování kvalifikace pracovníků přímé práce s uživateli, a tak  

pokrýt poptávku po nácviku prostorové orientace a samostatného pohybu 

Naši pracovníci se každoročně účastní dalšího odborné vzdělávání, nejen v rámci povinného 

vzdělávání sociálních pracovníků, ale také dalšího vzdělávání, které je v souladu 

s individuálními potřebami každého pracovníka, potřeb uživatelů a potřeb organizace. Od roku 

2015 si šest pracovníků přímé práce s uživateli služeb prohlubovalo a rozšiřovalo svou 

kvalifikaci na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v rámci celoživotního 

vzdělávání, ve dvouletém vzdělávacím programu Specializovaná činnost v oblasti prostorové 

orientace osob se zrakovým postižením.  

V předchozích letech jsme zaznamenávali rostoucí poptávku ze strany zájemců i uživatelů 

služeb po nácviku samostatné chůze s bílou holí i bez ní. V roce 2014 a 2015 jsme zareagovali 

na tuto poptávku a zahájili kurzy prostorové orientace s pomocí externího instruktora 

prostorové orientace. Zájem o tuto aktivitu však stále rostl nejen u dospělých uživatelů služby, 

ale také u nově rozšířené cílové skupiny dětí od 7 let se zrakovým postižením. Z tohoto důvodu 

jsme šest pracovníků vyslali na uvedené studium, které je nejen finančně nákladné, ale také 

časově náročné.  

V době vytváření této výroční zprávy, počátkem roku 2017, těchto šest pracovníků zdárně 

ukončilo studium teoretickou i praktickou závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce, 

a KAFIRA o.p.s. má šest vyškolených instruktorů prostorové orientace.  

b. Zajištění podmínek pro rozšíření poskytovaných služeb ve středisku ve Frýdku-

Místku  

Při práci s klienty střediska ve Frýdku-Místku, především v oblasti zvyšování samostatnosti 

a soběstačnosti, nácviku Braillova písma a v oblasti prostorové orientace a samostatného 

pohybu, bylo zapotřebí intenzívněji rozvíjet jemnou motoriku, koordinaci pohybu, stabilitu, 

koncentraci, zlepšovat kompenzační smysly a stimulovat zbytky zraku. Ideálním pro tyto 

aktivity je práce s klienty v rámci snoezelen prostředí s využitím prvků bazální stimulace, 

muzikoterapie, arteterapie, speciální pedagogiky a dalších. Stávající prostory střediska Frýdek-

Místek toto neumožňovaly. V roce 2016 jsme tak hledali nové, vhodné prostory, kde by bylo 

možné vybudovat snoezelen místnost větších rozměrů, která by navíc byla vhodná i k nácviku 

prvků prostorové orientace, umožňovala nácvik chůze v přímém směru, odhady vzdálenosti ve 

vnitřních prostorách, vnímání zakřivení dráhy apod.  
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Vytyčeného cíle se podařilo dosáhnout, středisko ve Frýdku-Místku se přestěhovalo 

počátkem roku 2016 do nových prostor. V září 2016 pak byl zahájen i provoz v nové snoezelen 

místnosti, kterou jsme mohli zajistit díky finanční podpoře statutárního města Frýdek-Místek, 

Nadace OKD, Nadace ČEZ, Moravskoslezského kraje a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové.  

 

 

c. Inovace a modernizace propagace služeb a organizace 

Propagaci organizace a služeb směrem k široké veřejnosti bylo nutné modernizovat a 

inovovat. V roce 2016 jsme tak, po 15 letech fungování, plánovali výraznou změnu v oblasti 

propagace, s jednotným stylem všech propagačních akcí.  

Proběhla modernizaci loga organizace, designu webových stránek s komplexnějším 

rozsahem informací, založili jsme FB stránky s cílem oslovit také další skupiny veřejnosti, 

vytvořili jsme nové letáky, vizitky, propagační tabule apod.     

    

d. Navýšení kapacity služby Sociální rehabilitace v Ostravě  

Zájem o službu sociální rehabilitace v Ostravě vzrůstá. Kapacita počtu klientů pro rok 2015 

byla 40 aktivních uživatelů, zájem byl však vyšší. V roce 2016 jsme plánovali navýšení kapacity 

o 5-10 uživatelů.    

Současně jsme hledali nové prostory pro středisko v Ostravě, které by bylo bezbariérové a 

umožňovalo by rozvoj aktivit poskytované služby sociální rehabilitace.  
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Navýšit kapacitu střediska/služby se nám podařilo díky finanční podpoře statutárního města 

Ostrava. V roce 2016 jsme tak mohli poskytnout službu 50 uživatelům.   

K přestěhování střediska do nových vhodných bezbariérových prostor v roce 2016 bohužel 

nedošlo.  

6 Obecně prospěšné činnosti realizované v rámci sociálních služeb 

Všechny obecně prospěšné činnosti, které jsme nabízeli v roce 2016, byly poskytovány 

bez úhrady uživatelů, zdarma.  

Tyto činnosti byly realizovány v rámci čtyř registrovaných sociálních služeb Sociální 

rehabilitace, pod těmito názvy zařízení a registračním číslem: 

KAFIRA o.p.s., Sociální rehabilitace – Opava (číslo registrace 4508339) 

KAFIRA o.p.s., Sociální rehabilitace – Ostrava (číslo registrace 3459300) 

KAFIRA o.p.s., Sociální rehabilitace – Nový Jičín (číslo registrace 3406829) 

KAFIRA o.p.s., Sociální rehabilitace – Frýdek-Místek (číslo registrace 1440607) 

Služby těchto zařízení jsou poskytovány dle jednotné interní metodiky, ve stejné kvalitě 

a za stejných podmínek.  

 

Hlavní znaky, které charakterizovaly naše služby v roce 2016:  

 Služby jsme poskytovali dětem od 7 let a dospělým bez omezení věku, se zrakovým 

postižením nebo zrakovým postižením v kombinaci s jiným druhem postižení, poruchou, 

vadou či nemocí.  

 Rozsah činností poskytovaných služeb byl od nácviků základních dovedností a schopností 

směřujících k získání větší samostatnosti a soběstačnosti, přes aktivizační a vzdělávací 

činnosti, pomoc se získáním vhodné kompenzační pomůcky, sociálních příspěvků a výhod, 

až po podporu pracovního začlenění stojící na principech podporovaného zaměstnávání. 

Široký rozsah činností tak ovlivňoval charakter práce s uživateli služeb, který byl ve většině 

případů dlouhodobý. 

 Podpora pracovního začleňování stála na principech podporovaného zaměstnávání, tzn., 

že jsme poskytovali nejen aktivní podporu při hledání a získání pracovního místa, ale také 

podporu směřující k udržení pracovního místa a pracovní asistenci přímo na pracovišti. 

Určitá míra podpory byla poskytována také zaměstnavatelům, se kterými jsme intenzívně 

vyjednávali. 

 Aktivně jsme spolupracovali s dalšími subjekty, u kterých naší uživatelů využívají služby 

také s cílem vzájemného respektu a efektivní koordinace postupů směřujících k naplnění 

potřeb uživatele. 

 Činnosti realizované v rámci registrovaných služeb jsme se i v roce 2016 snažili pružně 

přizpůsobovat aktuálním potřebám uživatelů (rozšířili jsme metody práce využívané při 

práci s uživateli o snoezelen koncept a arteterapii, zavedli navazující skupinový Kurz 

sociálních a komunikačních dovedností II. aj.). 
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 Služby jsme poskytovali maximálně dostupně s ohledem na naši cílovou skupinu  

a poskytovali je terénně, přímo v domácnosti nebo na pracovišti uživatele. Dobrá 

dostupnost našich služeb pro občany Moravskoslezského kraje byla zajištěna také 

poskytováním služeb ve čtyřech regionálních střediscích v Moravskoslezském kraji.  

 

6.1 Potřeby a problémy, na které služby Sociální rehabilitace reagovaly 

V roce 2016 služby reagovaly především na tato omezení a potřeby uživatelů: 

 Omezení ve zvládání běžných denních činností obvyklým způsobem. 

 Problémy při samostatné orientaci a chůzi ve známém i neznámém prostředí. 

 Nedostatečné vnímání kompenzačními smysly, především hmatem, sluchem a čichem. 

 Omezený přístup k tištěným a psaným informacím, i k informacím v digitální podobě. 

 Obava spojená s pracovním začleněním, nebo s kontaktem a zapojením do širší 

společnosti. 

 Nízká motivace, strach nebo nedostatek odvahy k dalšímu osobnostnímu rozvoji, ke 

zvýšení soběstačnosti a samostatnosti. 

 Nedostatečné dovednosti k získání a udržení pracovního místa. 

 Potřeba dlouhodobé asistence na pracovišti. 

 Potřeba podpory rodiny v přístupu k dítěti se zrakovým postižením od 7 let. 

 Potřeba pomoci při řešení nepříznivých sociálních situací způsobem, který bere ohled na 

sníženou možnost zrakového vnímání. 

 Potřeba podpory v oblasti zvyšování soběstačnosti a samostatnosti jedince s vícečetným 

postižením. 

 Potřeba pomoci při úpravě prostředí a vybavení domácnosti nebo pracoviště vhodnými 

kompenzačními pomůckami. 

 

6.2 Poslání a cíle sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace byla realizována dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Aktivity 

služby byly realizovány ambulantně, ve střediscích v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-

Místku; a terénně v rámci celého Moravskoslezského kraje. 

Poslání Sociální rehabilitace: Podporujeme aktivní a samostatný život dětí od 7 let  

a dospělých se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, které toto postižení 

ovlivňuje při zvládání každodenních činností běžných ve společnosti. Řízenými nácviky a další 

činností rozvíjíme jejich specifické schopnosti a dovednosti, které potřebují v běžném životě  

a podporují jejich soběstačnost a samostatnost, a udržení přirozených sociálních vazeb. 

Uživatelům od 15 let nabízíme podporu potřebnou pro pracovní začlenění postavenou na 

principech podporovaného zaměstnávání. Nedílnou součástí služby je pomoc při výběru  

a získání vhodné kompenzační pomůcky. Služba je poskytována ambulantně i terénně. 
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Cílem Sociální rehabilitace v roce 2016 bylo: 

 Podporovat získání praktických dovedností při zvládání péče o vlastní osobu, o děti či další 

členy domácnosti, v dalších oblastech soběstačnosti a při práci s kompenzačními 

pomůckami. 

 Podporovat samostatnost při pohybu ve venkovním i vnitřním prostředí, a při využívání 

dopravních prostředků. 

 Aktivizovat a podporovat rozvoj schopností a dovedností posilujících pracovní a sociální 

začlenění. 

 Poskytovat informace a doporučení potřebné k zajištění vhodné kompenzační pomůcky, 

usnadnit její výběr praktickým vyzkoušením (na pobočkách, v domácím nebo pracovním 

prostředí). 

 Usnadnit užívání technicky náročnějších kompenzačních pomůcek v běžném životě řízeným 

nácvikem. 

 Podporovat získání i udržení získaného pracovního uplatnění realizací činností vedoucích 

k posilování pracovních návyků, motivace k pracovnímu začlenění a zvýšení orientace na 

trhu práce a na novém pracovišti, aj. 

 Nabízet výchovné a další činnosti, které podporují efektivnější využívání zraku, stimulují 

kompenzační smysly, nebo podporují dovednosti potřebné pro komunikaci a práci 

s informacemi, či sociální nebo pracovní začleňování. 

 Podporovat a rozvíjet přirozené kontakty se společenským prostředím. 

 Podporovat rodiče či další pečující osoby v oblasti sociálního začleňování dětí od 7 let nebo 

dospělých se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením. 

 

6.3 Základní činnosti služby Sociální rehabilitace 

V roce 2016 jsme nabízeli tyto základní činnosti: 

a. Základní sociální poradenství  

b. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění 

 nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek (jednoduchých a náročných na bázi informačních 

technologií) 

 nácvik desetiprstové hmatové techniky pro psaní na klávesnici  

 nácvik sebeobsluhy (vč. péče o domácnost, příprava stravy, tepelná úprava jídel, používání 

běžných domácích spotřebičů)  

 nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu ve venkovním i vnitřním prostředí 

c. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 doprovody uživatelů  

 nácvik chování v různých společenských situacích   
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 nácvik čtení v Braillově bodovém písmu a psaní na Pichtově psacím stroji  

 nácvik schopností využívat dopravní prostředky 

d. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 nácvik práce v oblasti informačních a komunikačních technologií na počítačích vybaveným 

speciálními programy pro zrakově postižené - různé úrovně kurzů  

 aktivizační činnosti (internetový klub; sportovní klub; poznávací, sportovní a kulturní 

jednodenní i dvoudenní výlety; kreativní dílny pro podporu hmatu a jemné motoriky, cvičení 

zlepšující koordinaci pohybů a správné držení těla aj.)  

 nácviky anglického jazyka za účelem uplatnění uživatele v různých oblastech 

společenského života (vzdělávání, pracovní začlenění, volný čas) 

 nácvik komunikačních a sociálních dovedností 

 pracovně-motivační kurz 

 multismyslová stimulace – stimulace zbytku zraku, kompenzačních smyslů (čich, chuť, 

hmat, sluch), rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání, představivosti, zlepšování 

koordinace pohybu, schopnosti rychlé koncentrace apod. 

e. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

 podpora při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, včetně půjčovny pomůcek  

 podpora pracovního uplatnění stojící na principech podporovaného zaměstnávání (aktivní 

vyhledávání vhodných pracovních míst, jednání se zaměstnavateli, individuální práce 

zaměřená na podporu pracovních návyků a na nalezení a udržení pracovního místa, 

podpora pracovního asistenta na pracovišti, apod.)  

 pomoc při řešení nepříznivé sociální situace, pomoc s vyřízením sociálních dávek, 

příspěvků, osobních dokladů, řešení bytové problematiky apod. 

 podpora pečujících osob (nácvik Braillova písma, doporučování vhodných postupů práce 

apod.)  

 

Uvedené aktivity využilo v průběhu roku 2016 celkem 136 uživatelů. S nimi 

proběhlo 3 975 kontaktů (jednání odborného pracovníka s uživatelem v délce nad 10 minut) 

a 10 387 intervencí (jedna intervence = jednání odborného pracovníka s uživatelem nebo 

v jeho zájmu, v délce 30 minut a více, s kvalitativním dopadem na situaci uživatele služby). 

Počet uživatelů služeb a počet poskytnutých intervencí a kontaktů dle středisek uvádí tabulka 

č. 1 a 2. 

Osmi uživatelům s těžkým zrakovým postižením jsme pomohli získat práci, z toho u 

sedmi z nich se jednalo o práci na otevřeném trhu práce.  

Uživatele našich služeb se účastnili v r. 2016 celkem 89 individuálních nácvikových 

kurzů a 11 skupinových nácvikových kurzů. Některé individuální nácvikové kurzy dále 

plynule pokračují i v r. 2017. Oblasti nácvikových kurzů a počet uživatelů v nich uvádí tabulka 

č. 3. 
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Tabulka č. 1, Počet uživatelů jednotlivých služeb: 

Střediska 
Uživatelé služby – 

muži 

Uživatelé služby - 

ženy 
Celkem 

Opava 12 18 30 

Ostrava 17 33 50 

Nový Jičín 10 20 30 

Frýdek-Místek 13 13 26 

Celkem 52 84 136 

 

 

Tabulka č. 2, Počet poskytnutých intervencí a kontaktů: 

Střediska 
Intervence 

ambulantní 

Intervence 

terénní 

Intervence 

celkem 
Kontakty 

Opava 2079 376 2455 857 

Ostrava 1790 794 2584 605 

Nový Jičín 2323 462 2785 1038 

Frýdek-Místek 1359 1204 2563 475 

Celkem 7551 2836 10387 2975 

 

 

Tabulka č. 3, Realizované nácvikové kurzy: 

Oblast nácvikového kurzu 
Počet 

nácvikových 
kurzů 

Počet 
uživatelů 

Individuální nácvikové kurzy 

Prostorová orientace a samostatný pohyb, vč. nácviku tras 15 13 

Braillovo bodové písmo 5 5 

Obsluha kompenzační pomůcky jednoduché (mobil, kamerová 
zvětšovací lupa aj.) 

8 7 

Soběstačnost, vč. sebeobsluhy a přípravy stravy 2 2 

Multismyslová stimulace 7 7 

Sociální a komunikační dovednosti I. 1 1 

Obsluha kompenzační pomůcky na bázi PC 7 7 

Psaní všemi deseti na klávesnici počítače 15 15 

Počítačové kurzy na úrovni začátečníků 13 13 

Počítačové kurzy na úrovni pokročilých uživatelů 5 4 

Angličtina 11 11 

Celkem 89 85 

Skupinové nácvikové kurzy 

Obsluha kompenzační pomůcky jednoduché (mobil) 1 2 
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Sociální a komunikační dovednosti I. 2 4 

Sociální a komunikační dovednosti II. 2 7 

Braillovo bodové písmo 1 2 

Pracovně motivační kurz 2 4 

Angličtina 3 6 

Celkem 11 25 
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Pro naše uživatele služeb jsme v roce 2016 organizovali také řadu zajímavých 

aktivizačních činností. Jednalo se většinou o jednorázové poznávací, vzdělávací, kulturní a 

sportovní akce, jednu dvoudenní akci a několik pravidelných aktivizačních akcí, které probíhaly 

s frekvencí 1-2 za 14 dnů. Přehled počtu aktivizačních akcí dle jednotlivých středisek je uveden 

v následující tabulce č. 4.  

 

Tabulka č. 4, Počet realizovaných aktivizačních akcí: 

Střediska 
Počet  

jednorázových akcí 

Počet  

dvoudenních akcí 

Počet  

pravidelných akcí 

Opava 10 0 1 

Ostrava 11 1 3 

Nový Jičín 10 0 3 

Frýdek-Místek 9 1 3 
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7 Doplňující informace o činnosti 

7.1 Naše projekty 

Obecně prospěšné služby, které jsme v r. 2016 poskytovali v rámci čtyř sociálních služeb 

Sociální rehabilitace, jsme mohli realizovat díky finančním prostředkům získaným v rámci 

těchto projektů: 

 Moravskoslezský kraj z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu podpořil projekt 
Poskytování sociálních služeb – sociální rehabilitace, 

o Dotací ve výši 475.000,-Kč na Poskytování sociální služby - sociální rehabilitace 
ve středisku v Opavě, 

o Dotací ve výši 869.000,-Kč na Poskytování sociální služby - sociální rehabilitace 
ve středisku v Ostravě 

o Dotací ve výši 883.000,-Kč na Poskytování sociální služby - sociální rehabilitace 
ve středisku v Novém Jičíně 

o Dotací ve výši 797.000,-Kč na Poskytování sociální služby - sociální rehabilitace 
ve středisku ve Frýdku-Místku 
 

 Služby Sociální rehabilitace byly dále finančně podpořeny těmito obcemi  
a městy: 

o Sociální rehabilitace, Opava – Slavkov částkou ve výši 5.000,-Kč, Horní 
Benešov částkou ve výši 3.000,-Kč 

o Sociální rehabilitace, Ostrava – Havířov částkou ve výši 20.000,-Kč, Píšť 
částkou ve výši 10.000,-Kč, Bohumín částkou ve výši 6.000,-Kč, Bolatice 
částkou 5.000,-Kč, Karviná částkou ve výši 1.000,-kč  

o Sociální rehabilitace, Nový Jičín – Kopřivnice částkou ve výši 5.000,-Kč, 
Mořkov částkou ve výši 5.000,-Kč, Frenštát p. Radhoštěm částkou ve výši 
4.000,-Kč, Šenov částkou ve výši 3.000,-Kč, Suchdol n. Odrou částkou ve 
výši 3.000,-Kč, Odry částkou ve výši 1.000,-Kč 

o Sociální rehabilitace, Frýdek-Místek – Petřvald částkou ve výši 10.000,-Kč 

 Moravskoslezský kraj podpořil tyto projekty: 
o Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb 

v Moravskoslezském kraji v roce 2016, dotací ve výši celkem 1.217.310,-
Kč. Dotace byla použita na zajištění služby Sociální rehabilitace ve středisku 
Ostrava, ve výši 748.700,-Kč a na zajištění služby Sociální rehabilitace ve 
středisku Opava, ve výši 468.610,-Kč. 

o Zajištění vzdělávacích kurzů pro osoby se zrakovým postižením, dotací 
ve výši 33.000,-Kč. Cílem projektu bylo zajištění technických podmínek pro 
realizaci kurzů pro občany Moravskoslezského kraje se zrakovým nebo 
zrakovým kombinovaným postižením, a to prostřednictvím nákupu potřebných 
pomůcek. Zakoupen byl digitální čtecí přístroj pro nevidomé a 4 licence MS 
Office 2016. Realizovaný projekt měl pozitivní dopad na 36 občanů 
Moravskoslezského kraje se zrakovým postižením.  

o Multismyslová místnost pro osoby se zrakovým a kombinovaným 
postižením, dotací ve výši 40.000,-Kč. Projekt měla dva cíle. Prvním bylo 
dovybavení zatemněné snoezelen místnosti ve středisku KAFIRA o.p.s., Frýdek-
Místek dalšími pomůckami, druhým cílem bylo zakoupení pomůcek do dalších 
našich středisek k terénní práci s využitím prvků snoezelen metody. Celkově 
zakoupené pomůcky využilo 18 našich klientů. 
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o Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené, dotací ve výši 100.000,-
Kč. Cíle projektu bylo zakoupení kompenzačních pomůcek pro zajištění práce 
s uživateli služby sociální práce ve středisku v Ostravě 

o Automobil – nezbytný pomocník, dotací ve výši 200.000,-Kč. Pořízený 
automobil v celkové pořizovací hodnotě 
300.000,-Kč byl spolufinancovaný 
dotacemi statutárního města Ostravy a 
využívají jej pracovníci v přímé práci 
s klienty především k zajištění terénní 
formy služby Sociální rehabilitace ve 
středisku v Ostravě.  

 

 Statutární město Ostrava podpořilo tyto projekty: 
o Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zrakovým 

postižením z Ostravy a okolí, dotací ve výši 120.000,-Kč. Záměrem projektu 
bylo vyrovnávání příležitostí osob se zrakovým postižením v oblasti trávení 
volného času a sociálního začlenění prostřednictvím nabídky pravidelných i 
jednorázových aktivizačních činností přizpůsobených jejich možnostem. Další 
oblastí, kterou projekt podpořil, bylo vyrovnání přístupu těžce zrakově 
handicapovaných osob v oblasti jazykového vzdělávání nabídkou kurzu 
angličtiny. Nabízené aktivity využilo 20 osob. 

o Sociální rehabilitace pro děti se zrakovým postižením od 7 let (Ostrava 
a okolí), dotací ve výši 35.000,-Kč 

o Navýšení kapacity Sociální rehabilitace (Ostrava a okolí) dotací ve výši 
80.000,-Kč. Cílem projektu bylo navýšení kapacity Sociální rehabilitace 
poskytované osobám se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením 
prostřednictvím navýšení celkového úvazku pracovníků v přímé práci s uživateli 
a v souladu se 4. Komunitním plánem, především v oblasti aktivit Sociální 
rehabilitace podporující pracovní začleňování. Navýšení úvazku pracovníků 
v přímé práci s klienty projekt umožnil o 0,4 úvazku a projektové aktivity využilo 
13 uživatelů sociální rehabilitace. 

o Automobil – nezbytný pomocník, dotací ve výši 100.000,-Kč na 
dofinancování stejného projektu podpořeného Moravskoslezským krajem. 
Dotace byly poskytnuty v rámci programu na poskytování peněžních prostředků 
z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 2016. Pořízený automobil (v 
celkové pořizovací hodnotě 300.000,-Kč) využívají pracovníci v přímé práci 
s klienty především k zajištění terénní formy služby Sociální rehabilitace ve 
středisku v Ostravě. 

 Město Nový Jičín podpořilo projekt: 
o Sociální rehabilitace (pro občany Nového Jičína a okolí), dotací ve výši 

149.200,-Kč 

 Statutární město Frýdek-Místek podpořilo projekty: 
o Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-

Místku a okolí, dotací ve výši 300.000,-Kč 
o Aktivizace a motivace osob se zdravotním postižením prostřednictvím 

místnosti Snoezelen, dotací ve výši 80.000,-Kč 



 
 

22 
 
 

 Statutární město Opava podpořilo projekt/službu Sociální rehabilitace 
poskytovanou pro občany města Opavy a okolí, dotací ve výši 250.000,-Kč 
 

 Nadace ČEZ podpořila projekt Multismyslová místnost pro osoby se zrakovým a 

kombinovaným postižením, dotací ve výši 100.000,-Kč. Dotace byla použita na 

vybavení snoezelen místnosti ve středisku Frýdek-Místek. 

 

 Nadace OKD podpořila dva projekty.  

o Projekt Multismyslová místnost pro osoby se zrakovým a 
kombinovaným postižením, dotací ve výši 100.000,-Kč, která byla použita 
na vytvoření a vybavení snoezelen místnosti ve středisku ve Frýdku-Místku. 

o Druhým podpořeným projektem byl projekt Na cestě k práci II. s dotací 
100.000,-Kč. Cílem tohoto projektu bylo realizovat navazující projekt k projektu 
Na cestě k práci I., který byl úspěšný v roce 2015. A to v zařízení KAFIRA o.p.s. 
ve Frýdku-Místku, a pokračovat v aktivitách podporující pracovní začleňování 
uživatelů Sociální rehabilitace stojící na principech podporovaného 
zaměstnávání. Tento projekt podpořil 10 osob, z nichž 5 našlo práci. 4 na 
otevřeném trhu práce a 1 na chráněném trhu práce. Realizace projektu byla 
ukončena 14. 4. 2017.  

 

 Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška podpořil tyto projekty: 
o Vzdělávací služby pro osoby se zrakovým postižením v oblasti využití 

moderních technologií, nadačním příspěvkem ve výši 70.000,-Kč. Tento 
projekt byl realizován v rámci dlouhodobého grantového programu Technologie 
se Světluškou. Cílem projektu bylo zajištění kurzů pro osoby se zrakovým 
postižením v oblasti využívání moderních technologií prostřednictvím pořízení 
potřebného vybavení. V průběhu projektu bylo realizováno celkem 39 kurzů 
obsluhy a využívání moderních technologií a projekt podpořil celkem 36 osob. 

o Prostorová orientace osob se zrakovým postižením, 2, nadačním 
příspěvkem ve výši 50.000,-Kč. Záměrem projektu bylo zajištění dalšího 
vzdělávání našich šesti odborných pracovníků v oblasti instruktora prostorové 
orientace osob se zrakovým postižením v rámci dvouletého vzdělávacího 
programu, který realizuje Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity 
Palackého v Olomouci. Díky získaným dotacím jsme tak mohli zajistit vzdělávání 
pracovníků v 2. akademickém roku 2016/2017. 
 

 Nadace Leontinka podpořila projekt Pomůcky pro stimulaci smyslového vnímání 
dotací ve výši 30.819,-Kč. Dotace byla použita na nákup pomůcek ke stimulaci zraku a 
hmatu uživatelů našich čtyř služeb sociální rehabilitace ve věku 7-25 let.    
 

 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytla nadační příspěvek ve výši 20.350,-

Kč na pořízení relaxačního křesla a sady pomůcek pro polohování do snoezelen místnosti 
ve Frýdku-Místku, v rámci projektu Multismyslová místnost pro osoby se zrakovým 

a kombinovaným postižením. 
 

 Konto Bariéry nám poskytlo finanční příspěvek ve výši 15.000,-Kč na zajištění 
navazujících vzdělávacích počítačových kurzů pro čtyři lektory našich služeb Sociální 
rehabilitace. 
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Praktické nácviky našich pracovníků v rámci studia v programu Specializovaná činnost prostorové 

orientace osob se zrakovým postižením 

 

 

7.2 Snoezelen  

Velkou inspirací pro možnost rozvoje našich služeb a zefektivnění každodenní práce 

s klienty byl pro nás koncept Sneozelen-MSE, se kterým nás seznámila paní Bc. Renáta 

Filatova, prezidentka a zakladatelka ISNA-MSE® v ČR a SR. 

Studie ze 42 světových univerzit ukazují, že práce se zrakově oslabenými jedinci je díky 

snoezelen prostředí efektivnější především v oblasti vytvoření a zachování paměťových stop. 

Efekt uchování nových paměťových stop při nácviku nových dovedností je efektivnější než při 

nácviku v běžném prostředí. Rozsah práce s klientem v běžném prostředí a v prostředí 

snoezelen, při zachování stejného množství paměťových stop, je nesrovnatelný. Mnohem více 



 
 

24 
 
 

času stráví odborný pracovník s uživatelem při vytváření a uchování paměťových stop 

v běžném prostředí.  

Koncept snozelen-mse je navíc kooperativní se všemi přístupy, nikdy nejde proti, ale 

napomáhá vždy naplnění cíle daného přístupu. 

Na základě těchto poznatků se jedním z našich rozvojových cílů pro rok 2016 stalo 

vybudování snoezelen místnosti minimálně v jenom našem středisku. Snoezelen místnost se 

podařilo vybudovat ve středisku Frýdek-Místek. Od září 2016 zde začala probíhat odborná 

práce s klienty pod vedením naší speciální pedagožky Mgr. Lenky Platošové, která v letech 

2015-2016 rovněž absolvovala akreditované odborné vzdělávání v oblasti využívání metody 

Snoezelen-MSE při práci s klienty. Garantkou a supervizorkou je již zmíněná Bc. Renáta 

Filatova.  

Snoezelen místnost je zcela zatemněná místnost, která je vybavena různými světelnými, 

zvukovými, vibračními, polohovacími a relaxačními pomůckami zvolenými dle konkrétních 

potřeb klientů, se kterými se v této místnosti pracuje. Práce s klienty v rámci snoezelen 

prostředí zvyšuje jejich motivaci k učení se novým dovednostem a rychleji se zde vytvářejí 

paměťové stopy pro tyto nové činnosti. Velmi dobře se zde trénuje prostorová orientace a její 

prvky, lze zde dobře podporovat sluchovou a čichovou percepci, zlepšovat vnímání hmatem 

rukou i nohou, koordinaci pohybů, držení těla a stabilitu. Významná je i možnost zrakové 

stimulace. Vzhledem k potřebě rychlé schopnosti relaxace a koncentrace u nevidomých při 

samostatném pohybu ve venkovním prostředí, kdy musí podněty z okolí dobře vnímat a 

správně vyhodnotit, je toto prostředí vhodné také k nácviku dovednosti relaxace. Ideální je 

snoezelen místnost pro práci s lidmi s kombinací zrakového a dalšího postižení.  

V ostatních střediscích prozatím snozelen místnost není, avšak pracovníci poskytující 

služby na ostatních střediscích již nyní uplatňují principy konceptu snoezelen-mse, mají 

k dispozici světelné, hmatové, zvukové pomůcky především pro práci v terénu, v domácnosti 

uživatele služby, a někteří z nich již absolvovali potřebné vzdělání pro práci s klienty s využitím 

této metody. 

 

Ukázka práce v naší snoezelen místnosti: 
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7.3 Prezentace organizace a veřejně prospěšné činnosti 

Cílem prezentačních akcí, které jsme v roce 2016 realizovali, byla nejen propagace našich 

služeb a organizace, ale především podpora začleňování osob se zrakovým postižením do 

společnosti, zvýšení informovanosti veřejnosti o možnostech a dovednostech těchto osob, a o 

způsobech vhodné pomoci.  

Realizovali jsme projekt Život ve tmě a v tichu, který finančně podpořil 

Moravskoslezský kraj dotací 80.000,-Kč. Cílem projektu bylo zvýšení povědomí u laické 

veřejnosti o možnostech a dovednostech osob nevidomých (vč. prakticky nevidomých) a 

hluchoslepých, a o jejich způsobech zvládání každodenních situací ve společnosti. 

V souladu s tímto cílem jsme realizovali zážitkové přednášky a workshopy, spojené 

s možností praktického vyzkoušení pomůcek a vlastním zážitkem provádění běžných činností 

„ve tmě“, za přítomnosti našeho externího lektora pana Ladislava Holby, který má kombinaci 

zrakového a sluchového postižení, a který v rámci přednášky vyprávěl svůj osobní příběh.   

Celkem jsme v rámci tohoto projektu absolvovali 28 přednáškových dnů, ve kterých bylo 

realizováno 1-3 přednášky. 5 přednáškových dnů bylo v mateřských školách, 11 přednáškových 

dnů v základních školách, 2 přednáškové dny ve středních školách a 10 přednáškových dnů v 

zařízení sociálních služeb.  Osloveno tak bylo více než 1060 osob. Jednalo se o děti, žáky, 

studenty školských zařízení, klienty a pracovníky zařízení sociálních služeb. Zpětná vazba všech 

zúčastněných byla po absolvování přednášky velmi pozitivní. 

 

Mimo tento projekt naši pracovníci uskutečnili 8 celodenních prezentačních akcí 

(např. v rámci účasti Dnů sociálních služeb měst v MS kraji, Dnů zdraví, akce Křídlení, Život 

bez bariér) a 14 přednášek pro laickou i odbornou veřejnost (školy, pracovníky zařízení 

sociálních služeb apod.). Poděkování zde chceme vyjádřit našemu uživateli panu Markovi 

Macháčkovi, který se s námi aktivně účastnil některých přednášek pro žáky základní školy a 

zodpovídal jejich dotazy.  

      
Zážitková přednáška ve zvukové knihovně v Ostravě 
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Zážitkové přednášky v základních a mateřských školách 

 

 

   

   
Propagace služeb 
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7.4 Spolupráce s dalšími subjekty 

V průběhu roku 2016 jsme spolupracovali s dalšími subjekty působící v sociální oblasti nebo 

poskytující související služby. Tato spolupráce probíhala především s organizacemi účastnící se 

komunitního plánování sociálních služeb ve městech Ostrava, Opava, Nový Jičín, Frýdek-

Místek a Kopřivnice, a organizacemi, které jsou členy Asociace nestátních neziskových 

organizací Moravskoslezského kraje (tzv. ANNO MSK). Bližší spolupráce probíhala se 

Střediskem rané péče SPRP, pobočkou v Ostravě, dále s organizací Domov NaNovo, 

p.o. Moravskoslezského kraje. 

Dále pokračovala spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, jejíž 

studenti nám organizačně vypomáhali při realizaci aktivizačních akcí pro uživatele služeb ve 

středisku v Ostravě, při přepisu učebnic do tištěné nebo zvukové podoby pro našeho dětského 

uživatele. A s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, převážně 

s Mgr. Bc. Veronikou Růžičkovou, PhD. 

V oblasti organizace aktivizačních akcí pro uživatele našich služeb jsme spolupracovali také 

se Spolkem zrakově postižených masérů a panem Martinem Křížem z chráněné 

dílny Manlomka s.r.o., Bocanovice.  

Technickou podporu a konzultace v oblasti kompenzačních pomůcek pro osoby se 

zrakovým postižením nám poskytovali pracovníci firmy HT-Visual z Opavy, která se zabývá 

vývojem a prodejem kompenzačních pomůcek pro lidi nevidomé, slabozraké a seniory od roku 

1998.  

Své služby nám nabídla také společnost Wings group s.r.o., divize Blind, která 

podpořila naši již tradiční aktivitu simulovanou zvukovou střelbu pro slabozraké a nevidomé. 

 

 

7.5 Naše další aktivity 

V listopadu roku 2016 jsme pro veřejnost i pro naše uživatele služeb organizovali v pořadí 

již druhý Charitativní koncert s Petrem Bazalou – klavír a akordeon, na Janáčkově 

konzervatoři v Ostravě.  

Petr Bazala se narodil s těžkou zrakovou vadou a je prakticky nevidomý. Přesto si Petr 

Bazala přivezl z amerického Hollywoodu na olympiádě talentů WCOPA 2012 ocenění mistr 

světa ve hře na klavír.  Vystudoval Konzervatoř Jana Deyla v Praze (akordeon, violoncello, 

klavír). Během studia koncertoval v Německu a po celé ČR. Vystupoval v Českém rozhlase, 

České televizi, hrál hlavní roli ve filmu Hamsa, je jednou z hlavních postav v knize Život na 

oblaku (autor Richard Sobotka). 

Za poslední dva roky absolvoval nejméně 200 koncertů. V dubnu 2010 natáčel film v Paříži 

na akordeon v rámci mezinárodního projektu C´est la vie. S tímto projektem vystupuje po celé 

ČR a SR.  
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V poslední době komponuje také skladby pro pěvecké sbory s orchestrem a chystá se 

vytvořit koncertní kusy pro klavír s orchestrem. Také skládá smyčcová tria. 
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8 Ekonomická část 

8.1 Výnosy v členění podle zdrojů 

Výkaz zisku a ztráty – bod B 

Třída, název Zdroj plnění Částka 

v tis.Kč 

Tržby za vlastní výkony   

a za zboží celkem 

Tržby za vlastní výkony   

a za zboží 
3  

Změna stavu vnitroorganizačních zásob 

celkem 

Změna stavu zásob nedokončené výroby 0 

Ostatní výnosy celkem Úroky 0  

Zúčtování fondů (*) 161 

Jiné ostatní výnosy 41  

Tržby z prodeje majetku, zúčt.rezerv a 

opravných položek 

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a 

hmot.majetku 
87 

Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky (dary) 543 

Provozní dotace celkem Dotace MSK z kap.313 rozpočtu MPSV, 

MSK, obce 
5 462  

Výnosy celkem 6 297 

(*) zúčtování snížení fondů v souladu s účtovou třídou 9 (vlastní jmění-odpisy) 

8.2 Vývoj a stav fondů 

KAFIRA o.p.s. netvoří žádné fondy. 

8.3  Stav dlouhodobého majetku 

Majetek v členění dle druhu majetku – Rozvaha – Aktiva – bod A, stav k 31.12.2016) 

Třída, název Zdroj plnění 
Částka  

(tis.Kč) 

Oprávky 

(tis.Kč) 

Zůstatek 

(tis.Kč) 

01 Dlouhodobý 

nehmotný 

majetek 

Software 100 100 0 

Ocenitelná práva 0 0 0 

DDNHM 407  407  0  

02 Dlouhodobý 

hmotný 

majetek 

Stavby 71 26 45 

Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
3 932 3 313 619 

DDHM 2 587 2 587 0 

Celkem 7 097 6 433 664 
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8.4 Stav závazků 

Rozvaha – PASIVA - bod B, stav k 31. 12. 2016) 

Název účtu Částka v tis.Kč 

Dlouhodobé bankovní úvěry 0 

Ostatní dlouhodobé závazky 2 834 

Dodavatelé 46 

Zaměstnanci 273 

Závazky k institucím soc.zabezpečení a veř,zdrav. pojištění 150 

Ostatní přímé daně 34 

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů úz. samospr. celků 0 

Jiné závazky 64 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 

Dohadné účty pasivní 212 

Výnosy příštích období 34 

Celkem 3 647 

Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2016 závazky po splatnosti.  

8.5 Náklady  

 Výkaz zisku a ztráty – bod A 

Náklady celkem po 

zdanění  

(v tis. Kč) 

Náklady na plnění 

obecně prospěšných 

služeb 

(v tis. Kč) 

Náklady pro plnění 

doplňkových 

činností 

(v tis. Kč) 

Náklady na vlastní 

činnost  

(v tis. Kč) 

6 493 5 891 0 602 

Organizace nevyplácela žádné odměny z titulu funkce ani řediteli společnosti ani členům 
správní a dozorčí rady. Blíže viz. bod 1.6. a 1.7. přílohy účetní závěrky. 

9 Informace o změně zakládací listiny, změně ve složení správní a 

dozorčí rady a o změně osoby ředitele 

V roce 2016 nedošlo k žádným změnám. 

10 Další finanční a nefinanční informace 

10.1 Skutečnosti nastalé po rozvahovém dni 

Zásadní skutečnosti finanční a nefinanční povahy nastalé po rozvahovém dni, vztahující se 

k roku 2016, nenastaly.  
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10.2 Předpokládaný vývoj činnosti společnosti 

Předpokládáme, že v dalším období, tj. v r. 2017, se nám podaří zajistit vhodné 

bezbariérové prostory pro středisko Ostrava, které umožní využívání ambulantní formy služby 

i uživatelům s kombinovaným zrakovým a tělesným postižením, a umožní rozvoj aktivit 

v oblasti stimulace smyslového vnímání a v oblasti soběstačnosti vybudováním další snoezelen 

místnosti a cvičné kuchyňky. Dále bychom zde chtěli vytvořit keramickou dílnu.  

Chceme se více zaměřit na tým pracovníků v přímé práci s uživateli investicí do jejich 

dalšího vzdělávání a zajištěním větší finanční jistoty a stability.  

10.3 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje  

Blíže viz. bod 3.7. přílohy účetní závěrky (komentář ke středisku 0005 – Čtecí zařízení – 

užitný vzor a komentář ke středisku 0001-ZPON-užitný vzor). 

10.4 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních 

vztazích 

Ve společnosti realizujeme ekologické třídění odpadu na papír, plast, sklo a ostatní odpad. 

Zvláště je rovněž separován nebezpečný odpad (baterie, použitá elektronika). Využíváme 

šetrné způsoby zacházení s energií a přírodními zdroji. Dáváme přednost úsporným zdrojům 

energií (úsporné žárovky na pracovištích, dostatek oken - denního světla). Při nákupu 

preferujeme spotřebiče s energetickou třídou A+ a minimální certifikací CE. Efektivní spotřeby 

materiálu dosahujeme upřednostňováním elektronické komunikace, oboustranným tiskem a 

kopírováním a využíváním recyklovaných materiálů. Plně podporujeme využívání šetrného 

způsobu dopravy při využívání MHD, jízdou na kole či pěší chůzí.  

Vzhledem k nastoupenému vývoji se snažíme zvyšovat motivaci zaměstnanců k efektivní 

práci, což zvyšuje nároky na řízení lidských zdrojů, organizaci práce, komunikaci a jejich další 

odborné vzdělávání. 

10.5 Informace, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí 

Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 

10.6 Informace o využívaných investičních instrumentech 

Společnost nevyužívání investiční instrumenty. 

11 Přijaté dotace a dary 

Služby Sociální rehabilitace jsme v roce 2016 poskytovali díky dotacím a darům, které 

jsou uvedeny v příloze této výroční zprávy - v Příloze účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016, 

bod 3.2.- dotace a bod 3.3. – dary. 
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12 Podporující subjekty, donátoři, dárci 

V roce 2016 mohly být služby sociální rehabilitace poskytovány za finanční podpory:

  

Moravskoslezského kraje    Statutárního města Ostrava 
                                                                                                                                                        

 

 

    

 

Statutárního města Frýdek-Místek    Statutárního města Opava 

                                                   

 

Nadace OKD          Města Nový Jičín   

                                                                              

  

Nadace ČEZ   Nadačního fondu Českého rozhlasu  
se sbírky Světluška 

       

Nadace Leontinka Výbor dobré vůle – Nadace 

Olgy Havlové 

http://kafira.cz/wp-content/uploads/2016/06/nadace_okd.png
http://kafira.cz/wp-content/uploads/2016/06/nadace-cez.png


 
 

34 
 
 

                                     

 

                                                                                                                                  

A dalších poskytovatelů dotací a dárců: 

 Statutárního města Havířova 

 Statutárního města Karviné 

 Města Bohumín 

 Města Petřvald 

 Města Frenštát pod Radhoštěm  

 Města Kopřivnice 

 Města Horního Benešova 

 Města Šenov 

 Město Odry 

 Obce Píšť 

 Obce Bolatice 

 Obce Slavkova  

 Obec Mořkov 

 Městyse Suchdola nad Odrou 

 Konto bariéry – Nadace Charty 77 

 TechSoup Česká republika 

 Ollies dorty s.r.p. 

 Danter – reklama a potisk, s.r.o. 

 

 

 

Všem uvedeným subjektům velmi děkujeme za finanční podporu a přízeň, nebo za věcné 

dary. Velmi si toho vážíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kafira.cz/wp-content/uploads/2016/06/vybor-dobre-vule.png
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13 Jmenovitý seznam pracovníků zajišťující služby v roce 2016 

Jan Horák, ředitel / projektový manažer 
Milena Proskeová, ekonom 
Marie Stuchlíková, účetní 
Mgr. Daniela Horáková, metodik 
Mgr. Jiřina Chlebková, koordinátor sociálních služeb (do 2. 3. 2016) 
Jaromíra Čuboková, vedoucí lektor sociální rehabilitace 
Bc. Veronika Kohutová, lektor sociální rehabilitace Opava 
Mgr. Simona Dobiášová, lektor sociální rehabilitace Ostrava (do 14. 3. 2016)  
Mgr. Radim Miklas, koordinátor sociálních služeb, PR, lektor sociální rehabilitace Ostrava (od 
1. 4. 2016) 
Bc. Vendula Kocichová, DiS., lektor sociální rehabilitace Frýdek-Místek 
Marie Tománková, DiS., sociální pracovník Opava, Nový Jičín 
Mgr. Kristýna Weineltová, sociální pracovník Ostrava, Frýdek-Místek 
Mgr. Alžběta Suchánková, sociální pracovník pro děti / lektor angličtiny 
Mgr. Kateřina Varmužová, speciální pedagog/pracovní poradce Nový Jičín a Opava 
Mgr. Lenka Platošová, speciální pedagog/pracovní poradce Frýdek-Místek a Ostrava 
Mgr. Lenka Gurecká, speciální pedagog Ostrava a Frýdek-Místek (od 1. 4. 2016) 
Mgr. Linda Schalková, sociální pracovník/pracovní poradce Opava, Ostrava (návrat po RD od 
13. 10. 2016) 
Martina Mokrošová, pracovní asistent (v rámci DPP od 10. 2. 2016) 

 

 
Tým pracovníků v přímé práci s uživateli 
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14 Účetní závěrka 

14.1 Výkaz zisku a ztráty 
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14.2 Rozvaha 
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14.3 Příloha k účetní závěrce 

 

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

SESTAVENÉ K 31.12.2016 

 

1. OBECNÉ ÚDAJE 

1.1 Popis účetní jednoty 

Název: KAFIRA o.p.s. 

Sídlo:                             Horní náměstí 132/47, Město, 746 01 Opava 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

IČ: 26588773 

DIČ: CZ26588773 – neplátce DPH 

Datum vzniku spol.: Obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s. vznikla přeměnou 
občanského sdružení KAFIRA o.s.  Rozhodným dnem přeměny je 
31.8.2013. 

 Obecně prospěšná společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1215. 

Poslání:                         

Poskytování obecně prospěšných služeb - druh: 

a) Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením a osoby se 
zrakovým postižením podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů 

b) Sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením a osoby se zrakovým 
postižením podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů 

c) Navazující služby pro osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě 
nezaměstnané:  

      - chráněné dílny a chráněná pracoviště 

      - sociálně terapeutické dílny    

d) Služba podporovaného zaměstnávání pro osoby se zdravotním postižením 
e) Akreditované kurzy z oblasti práce s informačními a komunikačními 

technologiemi 
f) Vzdělávací aktivity pro osoby se zdravotním postižením 
g) Organizace volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením 

 

Registrace sociálních služeb-rozhodnutí vydáno Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje:  

- sociální rehabilitace (identifikátor 4508339) – ve středisku Opava, registrace od 
1.1.2011 

- sociální rehabilitace (identifikátor 3459300) – ve středisku Ostrava, registrace od 
1.1.2014 („rozregistrování služby identifikátor 4508339“ podle místa poskytování soc. 
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služby-Rozhodnutím KÚ Moravskoslezského kraje ze dne 17.12.2013) 
- sociální rehabilitace (identifikátor 3406829) – ve středisku Nový Jičín, registrace od 

1.1.2014 („rozregistrování služby identifikátor 4508339“  podle místa poskytování soc. 
služby-Rozhodnutím KÚ Moravskoslezského kraje ze dne 17.12.2013) 

- sociální rehabilitace (identifikátor 1440607) – ve středisku Frýdek-Místek, registrace 
od 1.1.2014 („rozregistrování služby identifikátor 4508339“  podle místa poskytování 
soc. služby-Rozhodnutím KÚ Moravskoslezského kraje ze dne 17.12.2013) 

- K datu sestavení účetní závěrky k 31.12.2016  je poslední platné rozhodnutí 
vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje ze dne 24.11.2016. 

 
 V 12/2015 byla uzavřena mezi Moravskoslezským krajem a KAFIRA o.p.s.  Smlouva o 
závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon (č.smlouvy.: 
03422/2015/SOC), na jejímž základě je KAFIRA o.p.s. pověřena Moravskoslezským 
krajem výkonem služeb zařazených do Sítě sociálních služeb Moravskoslezského 
kraje. 
Závazek veřejné služby má být dle této smlouvy vykonáván od 1.1.2016 do 31.12.2020. 
Služby, které jsou od 1.1.2016 vykonávány v režimu veřejné služby: 

- sociální rehabilitace – 4508339 (stř. Opava) 
       -     sociální rehabilitace – 3459300 (stř. Ostrava) 
       -     sociální rehabilitace – 3406829 (stř. Nový Jičín) 
       -     sociální rehabilitace – 1440607 (stř. Frýdek-Místek) 

 

Akreditace a povolení: 
1. MŠMT – v roce 2013 udělena akreditace s platností do 8.8.2016 k vzdělávacímu 

programu žadatele pro tyto činnosti: 
- Obsluha osobního počítače  
- Tvorba www stránek 
- Počítačová gramotnost 

          O udělení další nové akreditace MŠMT bude žádáno v r. 2017. 
 
2.  ČSKI – certifikát o akreditaci testovacího střediska pro ECDL testování – do 30.9.2016. 
(ukončeno na základě žádosti KAFIRA o.p.s. ). 
 
3. MPSV –  uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání Rozhodnutím ze dne 
18.3.2011, na dobu neurčitou. 
 
4. Česká unie pro podporované zaměstnávání – KAFIRA o.p.s. je v seznamu 
poskytovatelů služeb dle principů podporovaného zaměstnávání od 3/2013 – cílová skupina: 
osoby se zrakovým postižením 
 
5. Asociace nestátních neziskových organizací MSK (ANNO MS KRAJE) – členem 
od 2/2015.   
 

Účetní období:   

Kalendářní rok. 

 
1.2 Orgány obecně prospěšné společnosti:     

a) správní rada  

        předseda správní rady:  Mgr. Daniela Horáková 
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  členové správní rady: Ing.arch. Jiří Horák 

     MUDr. Marie Horáková 

b) dozorčí rada 

  předseda dozorčí rady:  Milena Proskeová  

  členové dozorčí rady:  RNDr. Pavel Bakala, PhD. 

     Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, PhD.  

c) statutární orgán - ředitel 

    Jan Horák  

 

1.3 Informace o zakladatelích, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto 
vkladů a zápisu vkladů do příslušného rejstříku. 

Zakladatelé  o.p.s.: Jan Horák (dat. nar. 30.8.1968) 

 Mgr. Daniela Horáková (dat. nar. 15.5.1977) 

Nebyly provedeny žádné vklady do vlastního jmění.  

1.4 Informace o jiných účetních jednotkách, v nichž účetní jednotka sama nebo 
prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet drží podíl 

Nejsou takové jiné účetní jednotky. 

 

1.5 Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců a o 
osobních nákladech za účetní období v tis. Kč              

Ukazatel Celkem z toho: 

řídící pracovníci  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 13,4 1 

Osobní náklady celkem: 4 228 520 

a) mzdové náklady 3 177 388 

b) zákonné sociální pojištění 1 051 132 

c) ostatní sociální pojištění 0 0 

d) zákonné sociální náklady 0 0 

d) ostatní sociální náklady 0 0 

 

1.6 Údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy 
statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami 
nebo jinou zřizovací listinou 

Statutárnímu orgánu (ředitel), který pro KAFIRA o.p.s. vykonává současně i činnost mající 

charakter závislé činnosti, byla za práci dle pracovní smlouvy (pracovní pozice: projektový 

manažer) vyplácena mzda dle mzdového výměru a dále za práci dle dohody o pracovní činnosti. 
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Členu dozorčí rady, který je současně i   zaměstnanec  KAFIRA o.p.s., byla za práci dle pracovní 

smlouvy a pracovní  náplně (pracovní pozice ekonom/účetní  organizace) vyplácena mzda dle 

mzdového výměru.  

Členu správní rady, který je současně i zaměstnanec  KAFIRA o.p.s., byla za práci dle pracovní 

smlouvy a pracovní  náplně (pracovní pozice metodik) vyplácena mzda dle mzdového výměru. 

1.7 Informace o výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období 
členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, 
stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši 
vzniklých nebo smluvně sjednaných dluhů ohledně požitků bývalých členů 
těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů 

Členům orgánů účetní jednotky nebyly v roce 2016 vypláceny žádné odměny z titulu jejich 
funkce v těchto orgánech. 

1.8  Informace o účasti členů statutárních orgánů, kontrolních nebo jiných 
orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací 
listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka 
uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní 
vztahy 

Členové správní a dozorčí rady nemají účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za 

vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. 

Účetní jednotka nakoupila za vykazované účetní období od statutárního orgánu (jeden ze 
zakladatelů o.p.s.), který vystupuje vůči účetní jednotce rovněž jako externí dodavatel (OSVČ)  
zboží (311 tis.Kč), SW (5 tis.Kč)  a služby (13 tis.Kč) a současně účetní jednotka tomuto 
statutárnímu orgánu prodala DDHM (41 tis.Kč). 

1.9 Informace o výši záloh, závdavků a úvěrů, poskytnutých členům statutárních 
orgánů, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky, o dluzích přijatých 
na jejich účet jako určitý druh záruky 

Nic z toho nebylo poskytnuto.  

1.10 Informace o odměně přijaté auditorem za povinný audit roční účetní závěrky 

Celková odměna přijatá auditorem za povinný audit roční účetní závěrky činí 40 tis. Kč včetně 

DPH. 

 

2. POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ 

Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody: 

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, podle 
vyhlášky  
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a v souladu s Českými účetními 
standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (tj. Český účetní standard č. 401-414). Všechny předpisy byly použity ve znění 
platném k 31.12.2016. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 
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historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a 
předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 

Účetní jednotka dodržuje účetní metody upravené v § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví  
a v § 32-42 prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu (vyhláška č. 504/2002 Sb.).  

  

2.1 Způsob ocenění majetku 

Zásoby  
- účtují se způsobem B evidence zásob 
- nakupované zásoby se oceňují ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu 

pořízení a vedlejší pořizovací náklady  
- ocenění zásob vlastní výroby: ve vlastních nákladech 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
- pořízení majetku se oceňuje ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu 

pořízení a vedlejší pořizovací náklady  
- majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady, jejichž součástí jsou 

přímé výrobní náklady a výrobní režie 
Peněžní prostředky a ceniny 

- jsou oceňovány jmenovitými hodnotami 
Pohledávky 

- jsou oceňovány  ve jmenovité hodnotě 
Závazky 

- jsou oceňovány jmenovitou hodnotou 
 

2.2 Opravné položky k majetku 

zákonné – mohou být vytvořeny ve výši stanovené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách 
  - v účetní období roku 2016 nemá náplň 

účetní opravné položky nejsou tvořeny 
 

2.3 Tvorba rezervy 

V roce 2016 nemá náplň. 

2.4 Způsoby odpisování 

Dlouhodobý hmotný majetek je zařazen do odpisových skupin v souladu se zákonem o daních 
z příjmů a je rovnoměrně účetně odepisován po stanovenou dobu životnosti. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je v souladu se zákonem o daních z příjmů účetně odepisován  
po stanovenou dobu životnosti. 

Drobný dlouhodobý majetek v ceně od 3 do 40 tis. Kč je účtován na účet 501 a současně 

aktivován 028/088. 

Drobný nehmotný majetek v ceně od 7 do 60 tis. Kč je účtován na účet 518 a současně 

aktivován 018/078. 

2.5 Přepočet aktiv a závazků v cizí měně 

Při přepočtu cizích měn na českou měnu použila účetní jednotka denní kurz vyhlášený ČNB.  
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2.6 Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků 

Ve sledovaném období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou. 

2.7 Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona 

Během účetního období nedošlo k žádným odchylkám od těchto metod.  

2.8 Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo jejich úschovy: 

Účetní jednotka zpracovává účetní záznamy pomocí prostředků výpočetní techniky, účetnictví  
je vedeno v účetním softwaru, jehož výstupy jsou převáděny do tištěné podoby. Účetní 
záznamy jsou archivovány na CD + záloha je uložena na externím HD a v tiskové podobě v 
pořadačích po zákonem předepsanou dobu v sídle společnosti.  

 

 

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

3.1 Tržby z prodeje  

Během účetního období byl realizován prodej: 

- služeb -  a) přednášková činnost – 1 tis.Kč 

    b) prodej vstupenek + předmětů  – 1.tis.Kč 

     -     DDHM  – 82 tis.Kč  

     -     Materiálu - vyřazeného majetku předaného k ekologické likvidaci – 5 tis.Kč 

     -     Zboží (nakoupeného k dalšímu prodeji) - 1 tis.Kč   

 

3.2 Přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních 
samosprávných celků nebo ze státních fondů, včetně uvedení výše dotací a 
jejich zdrojů, informace o realizaci veřejné zakázky 

Rozpis přijatých dotací za rok 2016: 

Středisk

o Název projektu Zkratka 

Poskyto

vatel Hosp. Čerpáno Částka Kč 

Kč - V režimu 

závazku 

veřejné sl. 

(pověření 

MSK) 

Částka EUR Vratka 

        výsledek od 1.1.2016 maximum 

PODPORA      

DE 

MINIMIS 

Kč 

          

do 

31.12.2016 dle smlouvy 

(nečerpáno

) 

                    

 "Poskytování soc. služeb - sociální 

rehabilitace" 

 MSK           0,00 

16/002 

MSK-SR 

2016-OP 

(z 

kapitoly 

313-MPSV 

státního 

rozpčtu) 

0,00 475 000,00 475 000,00 475 000,00     

16/003 

MSK-SR 

2016-OV 0,00 869 000,00 869 000,00 869 000,00     

16/004 

MSK-SR 

2016-NJ 0,00 883 000,00 883 000,00 883 000,00     

16/005 

MSK-SR 

2016-FM 0,00 797 000,00 797 000,00 797 000,00     
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16/006 "Sociální rehabilitace" OP-SR 2016 

St.město 

Opava 

0,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00   0,00 

                  

                    

16/007 

"Vytváření podmínek a vyrovnávání 

příležitostí pro osoby se zrakovým 

postižením " (z Ostravy a okolí) 

OV-PZ 2016 

St.město 

Ostrava 

0,00 120 000,00 120 000,00 0,00   0,00 

          

není v režimu 

veř.sl.     

                    

16/008 

"Sociální rehabilitace pro děti se 

zrakovým postižením od 7 let" 

(Ostrava včetně širšího správního 

obvodu) OV-D 2016 

St.město 

Ostrava 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00   0,00 

                    

16/009 

"Navýšení kapacity Sociální 

rehabilitace" (Ostrava včetně širšího 

správního obvodu) OV-K 2016 

St.město 

Ostrava 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00   0,00 

                    

16/010 

"Sociální rehabilitace" (místo 

poskytování služby: Nový Jičín, 

Štefánikova 7) NJ-SR 2016 

Město 

N.Jičín 0,00 149 200,00 149 200,00 149 200,00   0,00 

                    

16/011 

"Sociální rehabilitace pro občany se 

zrakovým postižením z Frýdku-Místku 

a okolí " - výhradně pro středisko 

Frýdek-Místek (Na Poříčí 595)" 

FM - SR 

2016 

St.město 

Frýdek-

Místek 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00   0,00 

                    

16/013 

"Program na zajištění dostupnosti 

vybraných sociálních služeb v 

Moravskoslezském kraji v roce 2015"  

MSK-ZD 

2016-OP MSK 0,00 468 610,00 468 610,00 468 610,00   0,00 

16/014 

MSK-ZD 

2016-OV   0,00 748 700,00 748 700,00 748 700,00   0,00 

                    

16/015 

"Život ve tmě a v tichu" MSK-ŽTT 

2016-FM MSK 0,00 80 000,00 80 000,00     

              0,0

0 

                    

16/016 

"Aktivizace a motivace osob se 

zdrav.postižením prostřednictvím 

multismyslové místnosti Sneoezelen" 

- výhradně pro středisko Frýdek-

Místek (Na Poříčí 595)" 

FM - MM 

2016 

St.město 

Frýdek-

Místek 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00   0,00 

                    

16/019 

"Multismyslová místnost pro osoby se 

zrakovým a kombinovaným 

postižením" 

MSK-MM 

2016 MSK 0,00 40 000,00 40 000,00     

              0,0

0 

                    

16/020 

"Zajištění vzdělávacích kurzů pro 

osoby se zrakovým postižením" 

MSK-K 

2016 MSK 0,00 33 000,00 33 000,00     

              0,0

0 
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16/022 

"Automobil-nezbytný pomocník" MSK-A 

2016 MSK 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00   

             0,0

0 

        INVESTICE        

                    

16/023 

"Kompenzační pomůcky pro zrakově 

postižené" 

MSK-KP 

2016 MSK 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00   

             0,0

0 

        INVESTICE        

                    

16/024 

"Automobil-nezbytný pomocník" 

OV-A 2016 

St.město 

Ostrava 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00   

             0,0

0 

        INVESTICE        

                    

16/027 

"Moravskoslezský pohár 2016, závod 

v simulované zvukové střelbě" 

MSK-Z 2016 

(Moravskosle

zský pohár 

2016, závod 

v SZS) MSK 0,00 20 000,00 20 000,00     0,00 

                    

16/030 

"Zajištění sociálních služeb a 

rehabilitace pro občany Píště" Píšť 2016 Obec Píšť 0,00 10 000,00 10 000,00     0,00 

                    

16/032 

"Zajištění sociálních služeb-na úhradu 

PHM a nákup spec.komp.pomůcek 

potřebných k nácviku dovedností pro 

2 osoby se zrak.postižením, žijících v 

zařízení Benjamín, p.o. na území 

města Petřvaldu" 

Petřvald 

2016 

Město 

Petřvald 0,00 10 000,00 10 000,00     0,00 

                    

16/034 

"Zajištění sociálních služeb občanům 

města Oder o.p.s.KAFIRA Opava" Odry 2016 

Město 

Odry 0,00 1 000,00 1 000,00     0,00 

                    

16/035 

"Na částečnou úhradu nákladů na 

zajištění služby Sociální rehabilitace 

souvisejících s poskytováním sl. 

občanům obce Mořkov" 

Mořkov 

2016 

Obec 

Mořkov 0,00 5 000,00 5 000,00     0,00 

                    

16/039 "Sociální rehabilitace" 

Karviná 

2016 

St.město 

Karviná 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00   0,00 

                    

16/040 

"Na úhradu nákladů spojených  s 

činností KAFIRA o.p.s. (příjemce 

dotace) v roce 2016 v rámci 

poskytování soc.služby sociální 

rehabilitace " - číslo registrace služby 

3459300 

Havířov 

2016 

St.město 

Havířov 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00   0,00 

        INVESTICE         
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16/041 

"Sociální rehabilitace" - číslo 

registrace služby 3459300 

Bohumín 

2016 

Město 

Bohumín 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00   0,00 

                    

  C e l k e m :     0,00 5 881 510,00 5 881 510,00 5 482 510,00 0,00 0,00 

 

Poznámka: Investice celkem: 420.000,-Kč 

Komentář: 

MSK … …Moravskoslezský kraj 

MSK z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu….. do roku 2014 bylo MPSV 

ÚP ………. Úřad práce 

St.město… Statutární město 

                    

3.3 Přehled o přijatých darech, dárcích  

Středisko Název projektu Zkratka Poskytovatel Čerpáno 

Výše daru Nevyčerpáno 

        od 1.1.2016 

        do 31.12.2016 

              

16/001 "Na vybavení místnosti 

Snoezelen" -pořízení pomůcek 

pro polohování a relaxačního 

křesla (pro stř.FM) VDV 2016 

Výbor dobré vůle - Nadace 

Olgy Havlové 

20 350,00 20 350,00   

      0,00 

              

16/012 

"Prostorová orientace osob se 

zrakovým postižením, 2 " - 

kvalifikační vzdělávání 

soc.pracovníků NF ČR 2016-POSP 

Nadační fond Česhého 

rozhlasu 50 000,00 50 000,00 0,00 

              

16/017 

"Na cestě k práci II." OKD-NCKP II.2016 Nadace OKD 

72 444,00 72 444,00 0,00 

  
- k čerpání pro 

rok 2017: 

27 556,00   

              

16/018 

"Multismyslová místnost pro 

osoby se zrakovým a 

kombinovaným postižením" OKD-MM 2016 Nadace OKD 100 000,00 100 000,00 0,00 

              

16/021 

"Pomůcky pro stimulaci 

smyslového vnímání" Nadace Leontinka 2016 Nadace Leontinka 30 819,00 30 819,00 0,00 

              

16/025 

"Multismyslová místnost pro 

osoby se zrakovým a 

kombinovaným postižením" ČEZ-MM 2016 Nadace ČEZ 100 000,00 100 000,00 0,00 

              

16/026 70 000,00 70 000,00 0,00 
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"Vzdělávací kurzy pro osoby se 

zrakovým postižením v oblasti 

využití moderních technologií" 

NF ČR 2016…využití 

moderních technologií 

Nadační fond Česhého 

rozhlasu 
(= INVESTICE)     

              

16/028 

"Na zajištění posytování služeb 

Sociální rehabilitace 2016" 

Suchdol nad Odrou-dar 

2016 Městys Suchdol nad Odrou 3 000,00 3 000,00 0,00 

              

16/029 

"Na sociální rehabilitaci klienta 

Petra Pavelka ze Slavkova" Slavkov-dar 2016 Obec Slavkov 5 000,00 5 000,00 0,00 

              

16/031 

"Na zajištění posytování služeb 

Sociální rehabilitace 2016" 

Frenštát pod radhoštěm-

dar 2016 

Město Frenštát pod 

Radhoštěm 4 000,00 4 000,00 0,00 

              

16/033 

"Na sociální rehabilitaci pro 

občanku ze Šenova u Nového 

Jičína, která službu využívá" Šenov u N.Jičína-dar 2016 Obec Šenov u Nového Jičína 3 000,00 3 000,00 0,00 

              

16/036 

"Na zajištění posytování služeb 

Sociální rehabilitace 2016" Kopřivnice-dar 2016 Město Kopřivnice 5 000,00 5 000,00 0,00 

              

16/037 

"Na zajištění posytování služeb 

Sociální rehabilitace 2016" Bolatice-dar 2016 Obec Bolatice 5 000,00 5 000,00 0,00 

              

16/038 

"Na vzdělávací PC kurzy pro 4 

lektory služeb Sociální 

rehabilitace" Konto bariéry 2016-dar 

Nadace Charty 77-Konto 

bariéry 15 000,00 15 000,00 0,00 

              

16/042 

"Na zajištění posytování služeb 

Sociální rehabilitace 2016" Bolatice-dar 2016 Obec Bolatice 3 000,00 3 000,00 0,00 

              

16/043 

"Na pokrytí nákladů na zajištění 

sociální služby Sociální 

rehabilitace 2016" Horní Benešov-dar 2016 Město Horní Benešov 3 000,00 3 000,00 0,00 

              

0007 Veřejná sbírka 2015 

V.SBÍRKA  - účet 

251983494/0300   7 013,00 

0,00 (dar 7 

013 Kč v roce 

2015)  0,00 

              

0008 

Veřejná sbírka od 

21.8.2016-neurčito 

V.SBÍRKA od 

21.8.2016-neurčito - 

účet 251983494/0300   

7 600 

(=INVESTICE) 7 659 59  

              

0 Správa:           

  -dárcovská SMS     0,00     

  

přijaté přísp./dary - FO-

nepeněžité     0,00     
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  přijaté přísp./dary - FO     6 130,00  6 130   

  

přijaté přísp./dary - PO-

nepeněžité     16 154,00   16 154   

  přijaté přísp./dary - PO     

105 675,69 

(Z TOHO 5 000,- Kč 

INVESTICE) 105 675,69    

  

přijaté přísp./dary - 

služby(nepeněžité)     0,00     

  

přijaté přísp./dary - veřejná 

sbírka     0,00     

              

  C e l k e m      632.185,69 625 231,69 59 

    

(z toho 7 013 Kč z daru 

z roku 2015) 

(z toho 

82 600 Kč na 

investice)  

 

Komentář: 

ad 16/015)  Projekt : "Na cestě k práci II" 

- realizace projektu: 14.4.2016 – 14.4.2017 
- celková výše nadačního příspěvku: =100.000,- Kč,  
  a)  v r. 2016 bylo čerpáno: =72.444,-Kč 
  b) na rok 2017 zůstává k čerpání: =27.556,- Kč 
- účel použití : - na osobní náklady, nájemné  

- HV k 31.12.2016: =0,- Kč 

  

3.4 Poskytnuté dary: 

KAFIRA o.p.s. v roce 2016 poskytla nepeněžní věcný dar (vyřazený nepotřebný majetek-stoly) 

v celkové hodnotě 5 tis. Kč. 

3.5 Přehled o veřejných sbírkách podle zvláštního právního předpisu s uvedením 
účelu a výši vybraných částek: 

a) V roce 2015 se konala veřejná sbírka, termín konání: 7.12.2015-18.12.2015. K veřejné 

sbírce bylo vydáno KÚ Moravskoslezského kraje Osvědčení dne 18.11.2015 pod č.j.: MSK 

140412/2015 a sp.zn.: VŽ/29253/2015/Bar.. Výnos  z konání sbírky 7.013,-Kč byl použit 

k účelu sbírky dne 11.3.2016 na pořízení sady stimulačních pomůcek pro smyslovou stimulaci 

dětí i dospělých Tato veřejná sbírka je účetně evidována jako středisko 0007 (Veřejná sbírka 

2015) s hosp.výsledkem k 31.12.2016 ztráta 7.013,-Kč. 

b) V roce 2016 je evidován hosp. výsledek střediska 0004 (Veřejná sbírka 2012,13) ve výši 

ztráta 389,86 Kč, a to z titulu bankovních úroků z prvotního vkladu při zřízení samostatného 

účtu   pro účel konání veřejné sbírky, tj. konání veřejné sbírky 2012-2013 (K veřejné sbírce 

bylo vydáno KÚ Moravskoslezského kraje Osvědčení dne 30.5.2012 pod č.j.: MSK 681277/2012 

a sp.zn.: VŽ/15251/2012/Bar. Tato veřejná sbírka byla ukončena ke dni 31.10.2013)  a také 

z titulu bankovních poplatků z vkladu a výnosu sbírky za r.2016. 

- Výnosy a  jejich čerpání za středisko  0004)  Projekt : "Veřejná sbírka 2012,13" v roce 2016: 

- samostatný účet pro konání veřejné sbírky 
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- k 31.12.2016 je hosp. výsledek střediska 0004 (Veřejná sbírka 2012,13) ve výši ztráta 389,86 

Kč, a to z titulu bankovních úroků ze zůstatku z prvotního vkladu při zřízení samostatného účtu   

pro účel konání veřejné sbírky a také z poplatku a úroků z vkladu výnosu sbírky z 1-12/2016. 

- HV k 31.12.2016: =-389,86 Kč 

 

c) V roce 2016 je evidován hosp. výsledek střediska 0008 (Veřejná sbírka od 21.8.2016-

neurčito) ve výši zisk 357,33 Kč. (K veřejné sbírce bylo vydáno KÚ Moravskoslezského kraje 

Osvědčení dne 4.8.2016 pod č.j.: MSK 95376/2016 a sp.zn.: VŽ/20925/2016/Bar.)  

Tato veřejná sbírka je ohlášena na období od 21.8.2016-neurčito 

- Výnosy a  jejich čerpání za středisko  0008)  Projekt : "Veřejná sbírka od 21.8.2016-neurčito" 

v roce 2016: 

- konání veřejné sbírky: od 21.8.2016 - neurčito 

- příjmy střediska v roce 2016 celkem: =9.994,-Kč, z toho veřejná sbírka 7.659 Kč 

- čerpání na náklady veř. sbírky r. 2016 celkem: =2.036,67 Kč 

- čerpání na INVESTICE  (část. úhrada za pořízení stolní kamerové lupy Amigo) v roce 2016 
celkem: =7.600,-Kč 

- HV střediska k 31.12.2016: =357,33 Kč (z toho HV veř. sbírky = 59 Kč) 

 

3.6 Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetních období, 
zejména rozdělení zisku: 

Ztráta roku 2015 ve výši =60.548,38 Kč byla převedena do ztráty minulých let a zaúčtována 

na účet 932 014-Ztráta roku 2015. 

3.7 Informace o výsledku hospodaření 

Členění hospodářského výsledku podle jednotlivých středisek: 

Středisko Název projektu Zkratka Poskytovatel Hosp. 

        výsledek 

          

 "Poskytování soc. služeb - sociální rehabilitace"  MSK   

16/002 

MSK-SR 2016-

OP 

(z kapitoly 313-MPSV státního 

rozpčtu) 

0,00 

16/003 

MSK-SR 2016-

OV 0,00 

16/004 

MSK-SR 2016-

NJ 0,00 

16/005 

MSK-SR 2016-

FM 0,00 

          

16/006 "Sociální rehabilitace" OP-SR 2016 St.město Opava 0,00 

          

16/007 

"Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro 

osoby se zrakovým postižením " (z Ostravy a okolí) OV-PZ 2016 St.město Ostrava 0,00 
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16/008 

"Sociální rehabilitace pro děti se zrakovým 

postižením od 7 let" (Ostrava včetně širšího 

správního obvodu) OV-D 2016 St.město Ostrava 0,00 

          

16/009 

"Navýšení kapacity Sociální rehabilitace" (Ostrava 

včetně širšího správního obvodu) OV-K 2016 St.město Ostrava 0,00 

          

16/010 

"Sociální rehabilitace" (místo poskytování služby: 

Nový Jičín, Štefánikova 7) NJ-SR 2016 Město N.Jičín 0,00 

          

16/011 

"Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým 

postižením z Frýdku-Místku a okolí " - výhradně 

pro středisko Frýdek-Místek (Na Poříčí 595)" FM - SR 2016 St.město Frýdek-Místek 0,00 

          

16/013 

"Program na zajištění dostupnosti vybraných 

sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v roce 

2015"  

MSK-ZD 2016-

OP MSK 0,00 

16/014 

MSK-ZD 2016-

OV 

  

  

                           0,00 

 

          

16/015 

"Život ve tmě a v tichu" MSK-ŽTT 2016-

FM MSK 0,00 

          

16/016 

"Aktivizace a motivace osob se zdrav.postižením 

prostřednictvím multismyslové místnosti 

Sneoezelen" - výhradně pro středisko Frýdek-

Místek (Na Poříčí 595)" FM - MM 2016 St.město Frýdek-Místek 0,00 

          

16/019 

"Multismyslová místnost pro osoby se zrakovým a 

kombinovaným postižením" MSK-MM 2016 MSK 0,00 

          

16/020 

"Zajištění vzdělávacích kurzů pro osoby se 

zrakovým postižením" MSK-K 2016 MSK 0,00 

          

16/022 "Automobil-nezbytný pomocník" MSK-A 2016 MSK 0,00 

          

16/023 "Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené" MSK-KP 2016 MSK 0,00 

          

16/024 "Automobil-nezbytný pomocník" OV-A 2016 St.město Ostrava 0,00 

          

16/027 

"Moravskoslezský pohár 2016, závod v simulované 

zvukové střelbě" 

MSK-Z 2016 

(Moravskoslezský 

pohár 2016, 

závod v SZS) MSK 0,00 
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16/030 

"Zajištění sociálních služeb a rehabilitace pro 

občany Píště" Píšť 2016 Obec Píšť 0,00 

          

16/032 

"Zajištění sociálních služeb-na úhradu PHM a 

nákup spec.komp.pomůcek potřebných k nácviku 

dovedností pro 2 osoby se zrak.postižením, žijících 

v zařízení Benjamín, p.o. na území města 

Petřvaldu" Petřvald 2016 Město Petřvald 0,00 

          

16/034 

"Zajištění sociálních služeb občanům města Oder 

o.p.s.KAFIRA Opava" Odry 2016 Město Odry 0,00 

          

16/035 

"Na částečnou úhradu nákladů na zajištění služby 

Sociální rehabilitace souvisejících s poskytováním 

sl. občanům obce Mořkov" Mořkov 2016 Obec Mořkov 0,00 

          

16/039 "Sociální rehabilitace" Karviná 2016 St.město Karviná 0,00 

          

16/040 

"Na úhradu nákladů spojených  s činností KAFIRA 

o.p.s. (příjemce dotace) v roce 2016 v rámci 

poskytování soc.služby sociální rehabilitace " - číslo 

registrace služby 3459300 Havířov 2016 St.město Havířov 0,00 

          

16/041 

"Sociální rehabilitace" - číslo registrace služby 

3459300 Bohumín 2016 Město Bohumín 0,00 

          

0001 

ZPON – výzkum a vývoj „Zařízení pro orientaci 

nevidomých při chůzi“     -5 739,10 

          

0004 Veřejná sbírka     -389,86 

          

0005 Čtecí zařízení     0,00 

          

0007 Veřejná sbírka 2015     -7 013,00 

          

0008 Veřejná sbírka od 21.8.2016-neurčito     357,33 

          

          

0 Správa     --182 853,30 

          

  C e l k e m :     -195 637,93 
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Komentář: 

Středisko 0001 – ZPON - Užitný vzor „Zařízení pro orientaci nevidomých při chůzi: 

Na tomto středisku je vykazována ztráta vyplývající z úroků a bankovních poplatků z úvěrů na 

pořízení užitného vzoru, který se prodal v roce 2014. Úvěry byly splaceny v 4/2016. HV tohoto 

střediska je generován poplatky a úroky na běžném účtu, který byl veden k zajištění úvěrů. 

Středisko 0005 – Čtecí zařízení – užitný vzor: 

V roce 2014 byl zahájen vývoj a výroba prototypu „Čtecího zařízení pro zrakově postižené“, 

náklady v roce 2014 na tento vývoj a výrobu činily 77.440,- Kč a byly plně aktivovány do 

nedokončené výroby (účtováno Md 121 / D 611). Současně byl na vývoj a výrobu této 

kompenzační pomůcky pro zrakově postižené občany poskytnut v roce 2014 dar ve výši 

38.720,- Kč, o kterém bylo účtováno do výnosů. Vývoj a výroba prototypu souvisí s novým 

užitným vzorem č. 25817-Čtecí zařízení pro nevidomé a slabozraké, datum zápisu užitného 

vzoru na Úřadu průmyslového vlastnictví dne 2.9.2013 (majitel: KAFIRA o.p.s., původce: Jan 

Horák). 

Náklady v roce 2015 na tento vývoj a výrobu činily 39.446,- Kč a byly plně aktivovány do 

nedokončené výroby (účtováno Md 121 / D 611). Současně byl na vývoj a výrobu této 

kompenzační pomůcky pro zrakově postižené občany poskytnut v roce 2015 dar ve výši 

10.000,- Kč, o kterém bylo účtováno do výnosů. Vývoj a výroba prototypu „Čtecího zařízení 

pro zrakově postižené“ v roce 2016 nepokračovala. V roce 2016 již nebylo zažádáno o 

prodloužení zápisu užitného vzoru na Úřadu průmyslového vlastnictví, a tím  tento zápis 

vlastnictví zanikl.  

HV tohoto střediska k 31.12.2016 je 0,-Kč 

Středisko 0007 – Veřejná sbírka 2015 

Komentář viz. kap. 3.5. 

Středisko 0004 – Veřejná sbírka 2012,13 

Komentář viz. kap. 3.5. 

Středisko 0008 – Veřejná sbírka od 21.8.2016-neurčito 

Komentář viz. kap. 3.5. 

3.8 Informace o rozsahu, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn 
způsoby oceňování finančního majetku v průběhu účetního období nebo 
bezprostředně předcházejícího účetního období. 

Jediným finančním majetkem účetní jednotky jsou peněžní prostředky v bance  na běžném 

účtu a v příruční pokladně v sídle organizace, které jsou oceněny svou jmenovitou hodnotou a 

nemají vliv na výpočet  hospodářského výsledku. 

3.9 Informace o významných rozdílech mezi daňovou povinností připadající na 
běžné nebo minulé účetní období a již zaplacenou daní v těchto účetních 
obdobích  

Nejsou takové rozdíly.  Za účetní období 2015  daňová povinnost nevznikla. 
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3.10 Informace o způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových 
úlevách a způsobech užití prostředků v běžném účetním období, získaných 
z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v členění za 
jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních právních předpisů 

Za rok 2016 nebyl uplatněn § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, tj. nebyla snížena daňová 

povinnost  

o částku, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, 

daňovou povinnost snížit.  

Z roku 2015 vznikla daňová úspora ve výši 10.922,- Kč, která nebyla plně vyčerpána v roce 

2016.  

 

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE 

4.1 Dlouhodobý majetek 

1) Významné přírůstky:  

V účetním období roku 2016 bylo pořízeno: 

a) Dlouhodobý hmotný majetek (účty 022) – v celkové výši 513.000,-Kč a to: 

- ve výši 300.000,-Kč – osobní automobil (Dotace MSK+St.m.OV) 

- ve výši 100.000,-Kč - Digitální zvětšovací lupa s podporou hlas.výstupu s přídavným 
čtecím zařízením SOFIE (dotace MSK) 

- ve výši 43.000,-Kč - Stolní kamerová lupa Amigo (dotace Havířov 2016: 20.000,-Kč + 
veř.sbírka 7.600,-Kč+správa 15.400,-Kč a z toho dary PO 5.000,-Kč+vlastní zdroje 
10.400,-Kč) 

- ve výši 70.000,-Kč - Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem ( NF 
ČR 2016-moderní technologie) 

 

 b) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účty 028)  – v celkové výši 483.112,30 Kč a to:  

 - ve výši  20.350,- Kč  byl pořízen koupí z nadačního příspěvku Nadace VDV 2016  

 - ve výši  400,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace NJ-SR 2016 

 - ve výši  34.099,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace MSK-ZD-OP 2016 

 - ve výši  58.350,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace MSK-ZD-OV 2016 

 - ve výši  5.300,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace MSK-ŽTT 2016 

 - ve výši  67.400,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace FM-MM 2016 

  - ve výši  100.000,- Kč byl pořízen koupí z nadačního příspěvku Nadace OKD-MM 2016 

  - ve výši  17.145,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace MSK-MM 2016 

  - ve výši  33.000,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace MSK-K 2016 

  - ve výši  27.285,- Kč byl pořízen koupí z nadačního příspěvku  Nadace Leontinka 2016 

  - ve výši  100.000,- Kč byl pořízen koupí z nadačního příspěvku Nadace ČEZ 2016 

  - ve výši  8.000,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace MSK-Z 2016 

  - ve výši  4.600,- Kč byl pořízen koupí ze získaných finančních darů PO + FO 2016 
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  - ve výši  7.013,- Kč byl  pořízen koupí z výnosu veřejné sbírky konané v r.2015 

  - ve výši  170,30 Kč byl  pořízen koupí z výnosu veřejné sbírky konané v r.2012. 

 

2) Významné úbytky:  

Dlouhodobý hmotný majetek (účty 022) – v celkové výši 2.702.147,92 Kč a to zejména 
nefunkční a zastaralé počítačové sítě a digitální lupy 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účty 028)  – v celkové výši 262.256,64 Kč, a to 
zejména nefunkční a zastaralá výpočetní technika a opotřebovaný nábytek 

 

Celkový přehled o pohybech v dlouhodobém majetku: 

Druh 
Hodnota k 
1.1.2016 

Přírůstky Úbytky 
Hodnota k 
31.12.2016 

DNM 100.000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 100.000,00 Kč 

DDNM 306.731,81 Kč 100.675,69 Kč 0,00 Kč 407.407,50 Kč 

Stavby 70.800,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 70.800,00 Kč 

Hm. mov. Věci 6.121.992,62 Kč 513.000,00 Kč 2.702.147,92 Kč 3.932.844,70 Kč 

DDHM 2.366.293,03 Kč 483.112,30 Kč 262.256,64 Kč 2.587.148,69 Kč 

 

Oprávky k jednotlivým 
druhům majetku: 

Hodnota k 
1.1.2016 

Přírůstky Úbytky 
Hodnota k 
31.12.2016 

Oprávky k DNM 100.000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 100.000,00 Kč 

Oprávky k DDNM 306.731,81 Kč 100.675,69 Kč 0,00 Kč 407.407,50 Kč 

Oprávky ke stavbám  23.786,00 Kč 2.359,00 Kč 0,00 Kč 26.145,00 Kč 

Oprávky k hm. mov. věcem 5.856.007,62 Kč 159.254,00 Kč 2.702.147,92 Kč 3.313.113,70 Kč 

Oprávky k DDHM 2.366.293,03 Kč 483.112,30 Kč 262.256,64 Kč 2.587.148,69 Kč 

 

Najatý majetek 

Obecně prospěšná společnost vykonává svou činnost v pronajatých nebytových prostorech 
v Opavě, Ostravě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku.  

 

Informace o existenci majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů  
nebo podobných cenných papírů nebo práv, s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která 
propůjčují. 

 

Dne 2.9.2013 vydal Úřad průmyslového vlastnictví  na základě přihlášky číslo: 2013-27685 

Osvědčení o zápisu užitného vzoru číslo 25817, majitel KAFIRA o.s.  – Čtecí zařízení pro 

nevidomé a slabozraké. 

Majitel: KAFIRA o.s., původce: Horák Jan 
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Na základě oznámení změny právní formy na KAFIRA o.p.s. vydal Úřad průmyslového 

vlastnictví dne 31.10.2013 osvědčení o změně majitele užitného vzoru na KAFIRA o.p.s. 

V roce 2016 již  nebylo zažádáno o prodloužení zápisu užitného vzoru na Úřadu průmyslového 

vlastnictví a tím tento zápis vlastnictví zanikl. 

 

4.2 Pohledávky: 

stav pohledávek k 31.12.2016        = 284 tis.  Kč 

z toho:     

   odběratelé       =      7 tis. Kč 

   poskytnuté provozní zálohy – zejména St.město Opava  =  217 tis.  Kč 

    nároky na dotace ze státního rozpočtu   =      0 tis.  Kč 

nároky na dotace z ESF     =      0 tis.  Kč 

nároky na dotace z rozpočtu ÚSC    =      0 tis.  Kč 

nároky na nadační příspěvek    =    60 tis.  Kč 

jiné pohledávky      =      0 tis.  Kč 

dohadné účty aktivní     =      0 tis.  Kč

  

Žádná z pohledávek není po splatnosti. 

4.3  Závazky: 

stav závazků  k 31.12.2016                    = 3.613 tis.  Kč 

z toho:   

     závazky za dodavateli     =      46 tis.  Kč 

 nároky na dotace  ÚSC - vratky - MSK   =        0 tis.  Kč 

              dohadné účty pasivní           =    212 tis.  Kč 

     přijaté zálohy-sociální služby    =        0 tis. Kč 

     daň z příjmů               =         0 tis. Kč

   

               dlouhodobé závazky - půjčka od Jana Horáka               =  2.834 tis. Kč 

      dlouhodobé úvěry                   =        0 tis.  Kč 

     pojistného na sociálním zabezpečení a     
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     příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za 12/2016 =    105 tis.  Kč  

     zdravotní pojištění za 12/2016    =      45 tis.  Kč  

     FÚ-odvod daně zálohové a srážkové z mezd za 12/2016 =     34 tis. Kč  

      Závazky za zaměstnanci-mzdy 12/2016   =     273 tis.Kč 

    Jiné závazky (krátkodobé)     =       64 tis. Kč 

Žádný ze závazků není po splatnosti.   

 

Přehled splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 

Účetní jednotka neměla k 31.12.2016 splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení  
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Účetní jednotka má k 31.12.2016 pouze závazek 
plateb odvodu z mezd 12/2016.  

 

Přehled splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění 

Účetní jednotka neměla k 31.12.2016 splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění. Účetní 
jednotka má k 31.12.2016 pouze závazek plateb odvodu z mezd 12/2016.  

 

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 

Účetní jednotka neměla k 31.12.2016 daňové nedoplatky u místně příslušných finančních 
orgánů. Účetní jednotka má k 31.12.2016 pouze závazek plateb odvodu z mezd 12/2016. 

 

Informace o částkách dlužených, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková 
doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let 

Účetní jednotka neměla k 31.12.2016 takové dlužené částky.  

 

Informace o výši všech dluhů účetních jednotek, krytých plnohodnotnou zárukou, danou touto 
účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky 

Účetní jednotka neposkytla žádné záruky za dluhy jiných účetních jednotek.   

 

Celková výše finančních nebo jiných dluhů, které nejsou obsaženy v rozvaze 

Veškeré závazky jsou v rozvaze obsaženy.  

 

Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů  včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěru 

V roce 2008 uzavřela  KAFIRA o.s. dva dlouhodobé bankovní úvěry u České spořitelny, a.s. 
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Smlouva o úvěru č. 0287329419, od České 

spořitelny, a.s.; (účet 951.001) 

Smlouva o úvěru č. 0287331439, od České 

spořitelny, a.s.; (účet 951.002) 

úvěrová částka 

celkem 
1.350.000,- 1.150.000,- 

účel úvěru 
Financování projektu – financování koupě užitného 

vzoru s názvem „Zařízení pro orientaci nevidomých při 

chůzi“ 

Financování nákladů na uvedení do prodeje, prezentace 

a náklady na výrobu užitného vzoru s názvem „Zařízení 

pro orientaci nevidomých při chůzi“ 

smlouva  

ze dne 

17.9.2008 22.9.2008 

datum splacení 

úvěru 

9.5.2016 9.5.2016  

Zůstatek (ke 

splacení) 

k 31.12.2016 

0,-Kč 0,-Kč 

úroková sazba 
proměnná úroková sazba pro první úrokové období (6 

měsíců) činí 4,6 % p.a. 

- úroková sazba PRIBOR + 0,8 % p.a. 

Proměnná úroková sazba pro první úrokové období (6 

měsíců) činí 4,63 p.a. 

- úroková sazba PRIBOR + 0,8 % p.a. 

způsoby jištění 

úvěru 

- blankosměnkou vlastní vystavenou Klientem 
na  řád Banky s doložkou „bez protestu“ 

- zástavním právem k pohledávkám Klienta za 
Bankou vzniklým na základě smlouvy o 
Běžném účtu, č. účtu 1859428389/0800 

- ručitelským závazkem pana Jana Horáka do 
výše 250 tis. Kč 

- blankosměnkou vlastní vystavenou Klientem na 
řád Banky s doložkou „bez protestu“ 

- zástavním právem k pohledávkám Klienta za 
Bankou vzniklým na základě smlouvy o Běžném 
účtu 

- ručitelským závazkem pana Jana Horáka do 
výše 250 tis. Kč 

 

4.4 Vlastní jmění 
účet 901-Vlastní jmění – dotace na DHM    -   stav k 31.12.2016:  = 640.297,- Kč 

Na účtech vlastního jmění je vykazována hodnota dotací na pořízení dlouhodobého majetku a 
hodnota darovaného dlouhodobého majetku snížená o oprávky k tomuto majetku zaúčtované 
na účet 648-Zúčtování fondů. 

5. OSTATNÍ DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI 

Pojištění: Společnost má svůj majetek dostatečně pojištěn proti živlům, krádeži a loupeži. 

V roce 2016 došlo ke změně pojistného místa ve Frýdku-Místku (od 5.2.2016) z důvodu 

přestěhování střediska do jiných prostor, k jiným změnám v pojistných smlouvách nedošlo. 

Účetní jednotka má rovněž sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu v dostatečném rozsahu. 
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15 Zpráva nezávislého auditora 
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16 Schválení výroční zprávy správní radou  

 

 


