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2 Úvodní slovo  

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

přinášíme Vám další výroční zprávu činnosti naší obecně prospěšné společnosti, 

tentokrát za rok 2015 a chceme zde shrnout významné kroky, které jsme učinili. Rok 2015 

byl první rokem, kdy jsme neposkytovali službu Odborné sociální poradenství, protože 

jsme ji plánovaně ukončili k datu 31. 12. 2014. Občané Moravskoslezského kraje se 

zrakovým postižením však o aktivity poskytované v rámci této služby nepřišli, protože byly 

transformovány do poskytovaných služeb Sociální rehabilitace. Byl to částečně krok do 

neznáma, avšak konec roku ukázal, že to byl krok moudrý a vedl nejen k vyšší efektivitě 

práce při naplňování potřeb uživatelů a řešení jejich nepříznivých sociálních situací, k větší 

přehlednosti a usnadnění orientace uživatelů ve využívaných službách, ale také k výraznému 

snížení nároků na administraci služeb pro uživatele služeb i pro naše pracovníky.  

V roce 2015 jsme díky dotacím Úřadu práce ČR a dotacím Statutárního města Ostrava 

mohli posílit personální zajištění všech služeb Sociální rehabilitace a navýšit 

kapacitu Sociální rehabilitace v Ostravě. Tenhle krok přinesl mimo jiné také pozitivní 

nový náboj do oblasti podpory pracovního začleňování uživatelů našich služeb. Mohli jsme 

vymezit větší část náplně práce dvou pracovnic čistě na tuto oblast, a podařilo se tak zavést 

nový skupinový kurz Nácvik komunikačních a sociálních dovedností, vést intenzivnější jednání 

se zaměstnavateli v kraji a najít vhodné pracovní místo pro 5 osob s těžkým zrakovým 

postižením na otevřeném trhu práce a pro 3 na chráněném trhu práce.  

Do většího povědomí laické i odborné veřejnosti se dostala naše služba KAFIRA 

DĚTEM. Jedná se o službu Sociální rehabilitace, která je poskytována ve všech střediscích 

naší společnosti pro děti od 7 let se zrakovým postižením nebo zrakovým postižením 

v kombinaci s jiným druhem postižení či nemocí. Její zavedení nebylo a stále ještě není 

jednoduché. Sekundárním dopadem tohoto kroku byla nutnost nastartování mezioborové a 

mezirezortní spolupráce, která se stala jedním z našich významných cílů v roce 2015. Tuto 

spolupráci jsme již dlouho viděli jako potřebnou pro řešení situací uživatelů služeb a pro 

efektivní naplňování jejich potřeb. Zavedení služby pro děti a postupné nastavování a 

vyjasňování kompetencí všech subjektů poskytujících služby této cílové skupině, vše jen 

pozitivně urychlilo. Velký přínos pro aktivizaci mezioborové a mezirezortní spolupráce ve 

městě Ostrava v oblasti služeb pro děti se zrakovým postižení měla také aktivita manažerky 

pracovní skupiny Občané se zrakovým postižením komunitního plánování ve městě Ostrava, 

paní Kamily Vašutové, DiS. Touto cestou ji chceme poděkovat. 

Velkým krokem v roce 2015 pro nás bylo uspořádání Adventního koncertu se 

známým klavíristou Petrem Bazalou. Součástí koncertu byla veřejná sbírka určena na 

pořízení sady pomůcek pro smyslovou stimulaci uživatelů našich služeb. Přestože výtěžek ze 

sbírky nebyl vysoký, jednalo se o 7.013,-Kč, byl to pro nás krok významný. Nejen proto, že 

se koncert vydařil a u posluchačů měl velký ohlas, ale také proto, že pan Petr Bazala je 

člověk s těžkou zrakovou vadou, a svými dovednostmi, projevem a vystupováním prakticky 

podpořil naši snahu o zviditelnění přínosu lidí se zrakovým postižením pro naši společnost. 

Tento koncert byl po mnoha letech druhým koncertem s benefičním charakterem, který naše 

organizace uspořádala.      
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Nic z toho, co zde v krátkosti vyzdvihujeme, a popisujeme dále v celém textu výroční 

zprávy za rok 2015, by se nemohlo uskutečnit bez našich odborných, kreativních a 

zapálených pracovníků. Jejich profesionální přístup, neustálé sebevzdělávání se, moudrost 

při poskytování služeb a především pružné přizpůsobování služeb skutečným potřebám 

jednotlivých uživatelů, řadí naše služby mezi služby vysoce kvalitní. Uživatele naší sociální 

rehabilitace nejvíce na službách vyzdvihovali právě přístup pracovníků k nim, respektování 

jejich potřeb a ochotu vždy jim pomoci.  

Současně by se naše služby neobešly ani bez pracovníků, kteří neposkytují přímo 

služby uživatelům. Jedná se o paní ekonomku a účetní. Jejich místo je u nás nezastupitelné.  

Veřejně tak chceme všem našim pracovníkům poděkovat za jejich přístup, 

týmového ducha, za jejich snahu jít stále dopředu, nevzdávat se a služby nadále 

zkvalitňovat. Ale také za jejich obětavost, která je sice nezbytná v pomáhajících profesích a 

zvláště v neziskovém sektoru, ale která je v dlouhodobém horizontu velmi vyčerpávající. 

Zároveň děkujeme za shovívavost k našim nedokonalostem při vedení celé organizace.  

 

Přejeme všem, komu se tato výroční zpráva dostala do rukou, aby měli 

velmi dobrý rok 2016, a aby byli členy dobrého, moudrého týmu. Vždyť i moudré 

sovy z úvodní fotografie této výroční zprávy ví, jak je spolupráce důležitá   

 

 

Jan a Daniela Horákovi 
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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 Mendelovým gymnáziem v Opavě; Vysokou školou báňskou - 

Technickou univerzitou v Ostravě, Centrem Slunečnice podporujícím vysokoškolské studium 

zrakově postižených studentů; Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity a Pedagogickou 

fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.  

 

Význam slova KAFIRA: 

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

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. 
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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  

Vedoucí lektor sociální rehabilitace 

       Lektoři sociální rehabilitace 

Lektor angličtiny 

     Sociální pracovník 

    

Instruktor sociální rehabilitace 

    

Instruktor prostorové orientace  

 

 

3.2 Počty zaměstnanců 

Ukazatel Celkem z toho: 

řídící pracovníci  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 13,8 1 

Z toho  - sociální pracovníci 6,815  

  - pracovníci v soc. službách 0  

 - pedagogičtí pracovníci  3,985  

           - ostatní pracovníci 3,0 1 

Osobní náklady celkem: 4 279 545 

a) mzdové náklady 3 211 407 

b) zákonné sociální pojištění 1 068 138 

c) ostatní sociální pojištění   

d) zákonné sociální náklady   

e) ostatní sociální náklady   
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4 Veřejný závazek pro rok 2015 

Poslání a cíle společnosti jsme v roce 2015 dosahovali prostřednictvím poskytování čtyř 

registrovaných sociálních služeb Sociální rehabilitace dětem od 7 let a dospělým 

se zrakovým postižením nebo zrakovým postižením v kombinaci s jiným druhem 

postižení nebo nemocí. Tyto služby byly poskytovány ve střediscích v Opavě, Ostravě, 

Novém Jičíně a Frýdku-Místku a dále formou terénní v rámci celého Moravskoslezského kraje. 

Podpora a pomoc vycházela z individuálních potřeb uživatelů našich služeb, které 

nedokázali naplnit bez využití sociálních služeb. Pomáhali jsme jim formou rozvoje a nácviku 

nových specifických dovedností a schopností, formou motivace, aktivizace a podpory 

v získání větší samostatnosti a soběstačnosti, nikoliv naplňováním potřeb za uživatele. 

V roce 2015 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/zájemce 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.  

10. Pracovníci KAFIRY se řídí etickým kodexem organizace. 
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5 Cíle roku 2015 

a. Rozvoj mezioborové a meziresortní spolupráce 

Důvody pro rozvoj mezioborové a meziresortní spolupráce s dalšími subjekty: 

Pro řešení situace uživatele služeb a pro naplňování jeho potřeb, vidíme jako velmi 

důležitou spolupráci, vzájemné působení a maximálně možný soulad mezi všemi 

zúčastněnými subjekty, jejichž služby uživatel využívá. Mezi tyto subjekty mohou spadat 

nejen další zařízení sociálních služeb, ale také školské instituce, poradenské instituce, 

zdravotnické organizace a lékaři, ale také podpora rodinných příslušníků a opatrovníků.   

Mezioborovou a meziresortní spolupráci vidíme také jako vhodný prostředek k vzájemné 

lepší informovanosti o nabízených službách, vykrývání nedostatečných nebo chybějících 

služeb, slabých míst a předcházení duplicitě služeb.  

V roce 2015 jsme při naplňování tohoto cíle a při poskytování služeb osobám se 

zrakovým postižením spolupracovali především s dalšími poskytovateli sociálních služeb 

účastnících se procesu komunitního plánování ve městě Ostrava, Opava, Nový Jičín, 

Frýdek-Místek a Kopřivnice. Dále se Speciálně pedagogickým centrem pro zrakově 

postižené v Opavě; Společností pro ranou péči z.s.- Střediskem rané péče v Ostravě; 

příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje Benjamín; příspěvkovou organizací 

Moravskoslezského kraje Domov NaNovo z Nového Jičína; s lékaři z Centra pro děti s 

vadami zraku, Oční kliniky FN Ostrava; s MUDr. Janou Daňkovou z Ostravy; s pracovníky 

firmy HT-Visual, ale také se zaměstnavateli Moravskoslezského kraje, např. s panem 

Křížem z Manlomky s.r.o., chráněné dílny Bocanovice. 

Rozvoj mezioborové a meziresortní spolupráce je dlouhodobý a náročný cíl. Avšak 

věříme, že vynaložené úsilí přinese hojné ovoce především pro uživatele našich služeb, 

ale nejen pro ně.   

b. Zajištění podmínek pro možnost rozšíření cílové skupiny o děti od 7 let ve 

službě poskytované ve střediscích ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně a Opavě  

V průběhu roku probíhaly činnosti směřující k připravenosti služby pro přijetí dětských 

uživatelů od 7 let věku. Jednalo se o předkládání grantových žádostí cílené na nákup 

vhodných kompenzačních pomůcek, úprava metodických postupů práce, přijetí nových 

pracovníků s kvalifikací potřebnou pro práci s dětmi. A především navazování spolupráce 

s dalšími subjekty poskytující služby dětem se zdravotním postižením a vzájemné 

vyjasňování rolí a kompetencí při práci s dětmi. Vycházeli jsme ze zkušeností, které jsme 

nabyli při pilotním snižování věkové hranice uživatelů služby v našem ostravském 

středisku v roce 2014.  

c. Hledání nových finančních příležitostí vedoucích ke stabilizaci organizace  

a možnosti dalšího zvyšování kvality a rozvoje služeb, zkvalitnění propagace 

organizace a služeb 

Jedná se o dlouhodobý cíl naší organizace. Naše absolutní finanční závislost na dotacích a 

grantech je dlouhodobě velmi palčivá a neumožňuje žádaný a potřebný rozvoj služeb. 
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Množství projektů, které ročně realizujeme na zajištění služeb, je procesem velmi 

administrativně a koordinačně náročným. Nejistá finanční situace na začátku i v průběhu 

každého roku je stresující pro všechny zaměstnance naší organizace. 

V roce 2015 se nám rozhodně tento cíl naplnit nepodařilo, ale uskutečnili jsme alespoň 

malé krůčky. Po několika letech jsme opět realizovali benefiční koncert s prakticky 

nevidomým světově známým klavíristou Petrem Bazalou, jehož výtěžek byl vynaložen na 

pořízení sady kompenzačních pomůcek. Dále někteří naši pracovníci absolvovali průpravu 

v oblasti mediální prezentace.      

d. Technické a materiální zajištění služeb  

Pro práci s uživateli našich služeb je nezbytné technické vybavení především 

kompenzačními pomůckami a průběžné doplňování a obnovování stávajících pomůcek. 

Tento cíl je vzhledem k našemu neziskovému charakteru cílem náročným, protože většina 

kompenzačních pomůcek se pohybuje v rozsahu investičních výdajů, tj. výdajů nad 40 

tis.Kč.   

Dále jsme se snažili najít vhodné prostory pro naše střediska v Ostravě a Frýdku-Místku, 

protože tato střediska již jsou nevyhovující. Středisko Ostrava z důvodu umístění ve  

3. nadzemním podlaží bez výtahu, a středisko ve Frýdku-Místku pro malou velikost.  

6 Obecně prospěšné činnosti realizované v rámci sociálních služeb 

Všechny obecně prospěšné činnosti, které jsme nabízeli v roce 2015, 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) 

Všechny tyto služby jsou poskytovány dle jednotné interní metodiky, ve stejné kvalitě a 

za stejných podmínek.  

 

Hlavní znaky, které charakterizovaly naše služby v roce 2015:  

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

postižením nebo zrakovým postižením v kombinaci s jiným druhem postižení nebo 

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 a sociálních příspěvků a 

výhod, až po podporu pracovního začlenění. Široký rozsah činností tak ovlivňoval 

charakter práce s uživateli služeb, který byl ve většině případů dlouhodobý. 
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 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. Určitá míra podpory byla poskytována také 

zaměstnavatelům. 

 Snažili jsme se o aktivní spolupráci s dalšími subjekty, které také poskytují službu 

uživatelům naší služby s cílem vzájemného respektu a efektivní koordinace postupů 

směřujících k naplnění potřeb uživatele. 

 Činnosti realizované v rámci registrovaných služeb jsme se snažili v roce 2015 pružně 

přizpůsobovat aktuálním potřebám uživatelů (rozšířili jsme nabídku služeb, upravili 

metodiky práce, činnosti přizpůsobili uživatelům s dalším druhem přidruženého postižení 

apod.). 

 Snažili jsme se o maximální dostupnost služby pro naši cílovou skupinu a poskytovali 

službu terénně, přímo v domácnosti nebo na pracovišti uživatele. Dobrá dostupnost 

našich služeb pro občany Moravskoslezského kraje byla zajištěna také poskytováním 

služeb ve čtyřech střediscích v Moravskoslezském kraji.  

 

6.1 Potřeby a problémy, na které služby Sociální rehabilitace reagovaly 

V roce 2015 služby reagovaly především na tato omezení a potřeby uživatelů: 

 omezení ve zvládání běžných denních činností obvyklým způsobem,  

 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 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 
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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. 

Cílem Sociální rehabilitace v roce 2015 bylo: 

 podporovat získání praktických dovedností při zvládání péče o vlastní osobu, 

soběstačnosti a při práci s kompenzačními pomůckami řízenými nácviky, 

 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, 

 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 vzdělávací a výchovné činnosti, které podporují efektivnější využívání zraku, 

hmatu nebo dovednosti potřebné pro komunikaci, 

 podporovat a rozvíjet kontakty se společenským prostředím, 

 zajistit rodinám s dětmi od 7 let se zrakovým postižením takovou odbornou pomoc, která 

by plynule navazovala na služby rané péče a pomáhala dále překonávat nové životní 

situace a pokračovat v započaté práci v oblasti sociálního začlenění. 

6.3 Základní činnosti služby Sociální rehabilitace 

V roce 2015 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  

 nácvik desetiprstové hmatové techniky pro psaní na klávesnici  

 nácvik sebeobsluhy (vč. péče o domácnost a péče o děti a další členy rodiny; nácvik 

dovedností potřebných k úředním úkonům)  

 nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu 

c. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 doprovody uživatelů  

 nácvik chování v různých společenských situacích   

 nácvik čtení v Braillově bodovém písmu a psaní na Pichtově psacím stroji  

 nácvik schopností využívat dopravní prostředky 
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d. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 Nácvik práce v oblasti informačních a komunikačních technologií na počítačích 

vybaveným speciálními programy pro zrakově postižené a přizpůsobené individuálním 

potřebám uživatelů - různé úrovně kurzů  

 Aktivizační činnosti (internetový klub, sportovní klub, poznávací výlety, kreativní dílny pro 

podporu hmatu a jemné motoriky, aj.)  

 Nácviky anglického jazyka za účelem uplatnění uživatele v různých oblastech 

společenského života (vzdělávání, pracovní začlenění, volný čas) 

 Nácviky anglického jazyka pro děti od 7 let formou zohledňující zrakové a přidružené 

postižení  

 Pracovně-motivační kurz, Nácvik komunikačních a sociálních dovedností 

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 (Vyhledávání vhodných pracovních míst, individuální práce 

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

podpora pracovního asistenta na pracovišti)  

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

příspěvků, osobních dokladů, řešení bytové problematiky apod.  

 

Aktivity v rámci služby Sociální rehabilitace využilo v průběhu roku 2015 

celkem 114 uživatelů. S nimi proběhlo 3346 kontaktů (jednání odborného pracovníka 

s uživatelem v délce nad 10 minut) a 8816 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).  

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

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

Uživatele našich služeb se účastnili v r. 2015 celkem 83 individuálních nácvikových 

kurzů a 8 skupinových nácvikových kurzů. Některé individuální nácvikové kurzy dále 

plynule pokračují i v r. 2016. Oblasti nácvikových kurzů a počet uživatelů v nich uvádí tabulka 

č. 1. 
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Tabulka č. 1: 

Oblast nácvikového kurzu Počet nácvikových 
kurzů 

Počet uživatelů 

Individuální nácvikové kurzy 

Prostorová orientace a samostatný pohyb 4 4 

Braillovo bodové písmo 10 10 

Obsluha kompenzační pomůcky (jednoduché 
pomůcky, náročné na bázi PC, vč. psaní všemi deseti) 

30 26 

Počítačové kurzy na úrovni začátečníků a pokročilých 
uživatelů 

25 23 

Angličtina 13 13 

Sebeobsluha 1 1 

Skupinové nácvikové kurzy 

Nácvik sociálních a komunikačních dovedností 3 8 

Angličtina 5 11 
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V průběhu roku jsme pro naše uživatele dále organizovali 20 jednorázových 

aktivizačních akcí. 13 z nich bylo realizováno v rámci společné akce pro uživatele všech 

středisek, 7 z nich jako akce jednotlivých středisek. Jejich přehled najdete v tabulce, v 

kapitole 7.4. tohoto dokumentu. Opakovaně se v průběhu celého roku uskutečňovaly 3 

pravidelné aktivizační činnosti – sportovní klub ve středisku Ostrava, kreativní dílny v Novém 

Jičíně a Opavě, a Internetový klub ve všech střediscích.  

7 Doplňující informace o činnosti 

7.1 Naše projekty 

Obecně prospěšné služby, které jsme v r. 2015 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 862.000,-Kč na Poskytování sociální služby - sociální 
rehabilitace ve středisku v Opavě, 

o Dotací ve výši 583.000,-Kč na Poskytování sociální služby - sociální 
rehabilitace ve středisku v Ostravě 

o Dotací ve výši 690.000,-Kč na Poskytování sociální služby - sociální 
rehabilitace ve středisku v Novém Jičíně 

o Dotací ve výši 510.000,-Kč na Poskytování sociální služby - sociální 
rehabilitace ve středisku ve Frýdku-Místku 

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

v Moravskoslezském kraji v roce 2015, dotací ve výši 905.300,-Kč. 
Dotace byla použita na zajištění služby Sociální rehabilitace ve středisku 
Ostrava.   

o Na cestě k práci, dotací ve výši 183.249,-Kč. Hlavním cílem tohoto projektu 
byla realizace aktivit, které zvýší šance osob se zrakovým postižením z 
Moravskoslezského kraje uspět na trhu práce. Do projektu se zapojilo 13 
účastníků - občanů Moravskoslezského kraje se zrakovým postižením. V 
průběhu realizace projektu se podařilo najít práci pro 8 účastníků projektu, z 
toho pro 5 na otevřeném trhu práce a pro 3 na chráněném trhu práce.  

 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  
o Sociální rehabilitace pro děti se zrakovým postižením od 7 let 

(Ostrava a okolí), dotací ve výši 70.000,-Kč 
o Navýšení kapacity Sociální rehabilitace (Ostrava a okolí) dotací ve výši 

80.000,-Kč 

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

50.000,-Kč 
 



18 
 

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

Místku a okolí, dotací ve výši 250.000,-Kč 

 Statutární město Opava podpořilo projekt/službu Sociální rehabilitace 
poskytovanou pro občany města Opavy a okolí, dotací ve výši 141.771,-Kč 

 Úřad práce ČR naši činnost podpořil celkovou částkou 628.416,94Kč: 
o Dotací na vyhrazené společensky účelné pracovní místo (celkem 3 pracovní 

místa), ve výši 569.204,-Kč,  
o Příspěvkem na úhradu mzdových nákladů mentora nově přijatých pracovníků 

v rámci společensky účelného pracovního místa, ve výši 59.212,94Kč. 
 
Společensky účelná pracovní místa byla vytvořena v rámci projektu Odborné praxe pro 
mladé do 30 let, který byl spolufinancován ze státního rozpočtu a ESF č. projektu 
CZ.1.04/2.1.00/70.00060. 

 Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR: 

o KAFIRA o.p.s. byla v roce 2015 partnerem projektu Vzdělání do všech 
koutů, realizovaným ONYX engineering, spol. s r.o. Celková výše dotace 
v roce 2015 byla 203.059,-Kč. Projekt byl určen pro všechny občany 
v produktivním věku, kteří se chtěli lépe orientovat např. v ekonomice 
domácnosti či v běžně užívaných právních formulacích. Cílem naší činnosti 
v tomto projektu byla podpora v oblasti získání informací a dovedností pro 
lepší orientaci ve světě financí, práva, práce na PC a hledání uplatnění na trhu 
práce.  

 Nadace Rozvoje zdraví podpořila projekt „Zajištění terénní formy Sociální 

rehabilitace pro zrakově postižené", v roce 2015 formou nadačního příspěvku ve 

výši 60.000,-Kč (celková výše nadačního příspěvku 115.000,-Kč, z toho 55.000,- Kč pro 

rok 2014 a 60.000,- Kč pro rok 2015) 

o Jednalo se o dvouletý projekt (realizace v letech 2014-2015). Cílem druhé 
etapy projektu (realizace projektu v roce 2015) bylo zajištění terénní formy 
Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z okresu Ostrava, 
Karviná a Frýdek-Místek. A dále zahájení poskytování terénní Sociální 
rehabilitace pro děti se zrakovým postižením od 7 let v okrese Frýdek-Místek. 
Do projektu se v této etapě zapojilo celkem 28 osob se zrakovým postižením. 
Celkový počet účastníků projektu/tj. osob, které byly zapojeny v 1. a 2. etapě 
projektu byl 37 osob se zrakovým postižením (9 účastníků se zapojilo do obou 
etap projektu). 

 Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška podpořil tyto projekty: 
o Světlo na cestě k samostatnosti, nadačním příspěvkem ve výši 50.000,-

Kč. V rámci projektu byly nabízeny aktivity podporující soběstačnost, a to 
Nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu; Nácvik Braillova písma; 
Nácvik soběstačnosti; Nácvik práce s náročnou kompenzační pomůckou. 
Místem realizace projektu byla naše střediska ve Frýdku-Místku a Novém 
Jičíně. 

o Prostorová orientace osob se zrakovým postižením, nadačním 
příspěvkem ve výši 60.000,-Kč. Záměrem projektu bylo zajištění dalšího 
vzdělávání našich šesti odborných pracovníků v oblasti prostorové orientace 
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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 1. akademickém roku 2015/2016. 

 

         
 

   
Studium našich pracovníků v rámci programu Specializovaná činnost prostorové orientace osob se 

zrakovým postižením 

 

7.2  Prezentace organizace a veřejně prospěšné činnosti 

Cílem prezentačních akcí, které jsme v roce 2015 realizovali, byla především podpora 

uplatňování práv lidí se zrakovým postižením ve společnosti, podpora jejich sociálního 

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

a o způsobech vhodné pomoci.  Naši pracovníci celkem uskutečnili 39 prezentačních akcí 

a přednášek pro odbornou i laickou veřejnost. Přednášky byly pojaty zážitkovou 

formou a měly velký úspěch u zúčastněných osob. Velké poděkování zde chceme vyjádřit 

našim dvěma uživatelům, pánům Ladislavovi Holbovi a Markovi Macháčkovi, kteří 
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s námi spolupracovali při přípravě přednášek, aktivně se některých účastnili a zodpovídali na 

dotazy účastníků.  

Přednášky probíhaly především pro děti v mateřských školách, žáky základních a 

středních škol, pro studenty vysokých a vyšších odborných škol. Ale také pro pracovníky 

zařízení sociálních služeb, oční lékaře a širokou veřejnost.  

   

  
Zážitkové přednášky v základních a mateřských školách 

7.3 Spolupráce s dalšími subjekty 

V průběhu roku 2015 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).  

Dále pokračovala spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, jejíž 

studenti nám organizačně vypomáhali při realizaci přednášek pro veřejnost a při realizaci 

Adventního benefičního koncertu s Petrem Bazalou.   

Úzce jsme spolupracovali s dětskou hernou Lumpíkov z Frýdku-Místku. Společně s 

ní a dalšími neziskovými organizacemi z Frýdku-Místku - Snovač a Padas, jsme se podíleli na 

přípravě a organizace Dnů dětí Lumpíkov. V rámci prvního Dětského dne Lumpíkov, které 

probíhalo 31. 5. 2015 v areálu 5. základní školy Frýdek-Místek, jsme zážitkovou formou 
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zprostředkovali dětem a jejich rodinám ŽIVOT VE TMĚ. Ve speciálně upraveném stanu si děti 

i dospělí mohli vyzkoušet chůzi s bílou holí s instrukcemi a vodícím psem po dráze s 

překážkami, mohli si vyzkoušet zvukovou střelbu, hmatové pexeso, napsat si své jméno 

Braillovým písmem na Pichtově psacím stroji, který je určen pro nevidomé osoby. 

Naše poděkování patří tomuto Centru pro rodinu s dětmi Lumpíkov také za bezplatné 

zapůjčení pomůcek pro práci s dětskými uživateli naší služby, a za bezplatný pronájem 

místností herny Lumpíkov k pořádání setkání pro rodiče našich dětských uživatelů a pro 

vánoční setkání uživatelů našich služeb. 

 

 

 
Dětský den s Lumpíkovem 

 

Poděkování chceme vyjádřit také pracovníkům firmy HT-Visual z Opavy, za jejich 

technickou a odbornou podporu našich lektorů sociální rehabilitace a technické zajištění 

učeben. Firma HT-Visual se zabývá vývojem a prodejem kompenzačních pomůcek pro lidi 

nevidomé, slabozraké a seniory od roku 1998. 
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7.4 Naše další aktivity 

V prosinci roku 2015 jsme pro veřejnost i pro naše uživatele služeb organizovali 

Adventní koncert s Petrem Bazalou, v Červeném kostele v Hlučíně. Petr Bazala je 

prakticky nevidomý klavírista, známý již i ve světě. Nahrává pro rozhlas i televizi. Získal 1. 

místo v soutěži talentů v Los Angeles v roce 2012. Na tomto Adventním koncertu hrál bez 

jakéhokoliv honoráře a chceme mu za to ještě jednou poděkovat. Současně děkujeme městu 

Hlučín za bezplatný pronájem Červeného kostela, a řediteli Sportovně rekreačního areálu 

Hlučín, panu Bc. Petru Breitkopfovi a jeho týmu, za pomoc při přípravě této akce. 

Byl to velmi příjemný koncert v atmosféře plamínků svíček, naplněný nejen skladbami 

známých skladatelů, např. L.v.Beethovena, ale také vlastní tvorbou Petra Bazaly a jeho 

improvizacemi ve stylu Bacha, Mozarta, Chopina. 

Součástí koncertu byla veřejná sbírka na pořízení sady pomůcek pro smyslovou stimulaci 

osob se zrakovým postižením. 

 

   

 

Pro naše uživatele služeb jsme v roce 2015 organizovali řadu zajímavých 

aktivizačních činností. Přehled jednorázových akcí je uveden níže v tabulce č. 2. Kromě 

jednorázových akcí, konaných na základě zájmů uživatelů služby, probíhal v ostravském 

středisku také pravidelný sportovní klub, kde byly zařazeny tyto disciplíny: střelba na 

laserovém střeleckém simulátoru pro nevidomé, neboli zvuková střelba. Z pistole, 

která je součástí, vychází laserový paprsek, který je doprovázen zvukem měnícím se podle 

vzdálenosti od středu terče. Celý systém samostatně počítá body a hlásí střelci dosažení či 

nedosažení cíle. Dále showdown, někdy nazýván stolním tenisem pro nevidomé, kdy hráči 

mají klapky na očích a míč s chrastícími olověnými kuličkami posílají pálkou po stole 

s mantinely do gólové jamky protihráče, na konci stolu. Účastníci sportovního klubu využívali 

také různé deskové hry. 

Dalšími pravidelnými aktivitami byly ve středisku Nový Jičín a Opava kreativní dílny, 

které byly zaměřeny na podporu hmatové citlivosti, představivosti, jemné motoriky a 

koordinace pohybů horních končetin. 
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Tabulka č. 2: 

Přehled jednorázových aktivizačních činností v roce 2015 

Aktivizační činnost 

Datum 

realizace 

Přehled účasti klientů po střediscích 

Celkový 

počet 

účastníků 
Opava  Ostrava  

Frýdek-

Místek Nový Jičín 

1 
Zimní olympijské hry 6.2. 0 8 0 2 10 

2 
Tajný život hvězd - planetárium 20.2. 0 8 0 0 8 

3 
Cvičení pro zdravé oči 24.2. 0 0 3 2 5 

4 
Ach, ta paměť 3.3. 0 0 0 4 4 

5 
Cvičení pro zdravé oči 17.3. 0 0 3 2 5 

6 
Jarní setkání 27.3. 4 6 2 0 12 

7 
Kreativní dílny OV  27.3. 0 7 0 0 7 

8 Jak předcházet a účelně se 

bránit zneužití 17.4. 0 0 3 0 3 

9 
Minizoo OP 24.4. 7 0 0 0 7 

10 
Tyflopomůcky OL 24.4. 0 4 0 0 4 

11 
Když tě vede hmat 25.5. 3 5 1 1 10 

12 
Výlet na Ondřejník 26.6. 0 0 1 1 2 

13 
Krása podzemí 10.7. 3 5 1 3 12 

14 
Pohádkový zámek 14.8. 3 5 0 1 9 

15 
Kreativní dílny OV 27.8. 0 5 0 0 5 

16 
Za pražskými památkami 8.-9.9. 4 4 0 2 10 

17 Prevence krimimality+vodicí 

psi 11.9. 0 0 6 4 10 

18 
Kreativní dílny OV 21.10. 0 2 0 0 2 

19 
Forenzní značení KP 23.10. 2 3 3 0 8 

20 
Jízdárna – Morávka 6.11. 2 4 4 0 10 

21 
Kreativní dílny FM 25.11. 0 0 6 0 6 

22 
Kreativní dílny OV 4.12. 0 2 0 0 2 

23 
Společné předvánoční setkání 7.12. 0 0 0 3 3 

24 
Kreativní dílny FM 10.12. 0 0 2 0 2 

25 
Vánoční posezení 14.12. 10 0 0 0 10 

26 
Tradiční vánoční posezení 18.12. 4 5 7 1 17 

Celkový počet účastníků 42 75 42 26 185 
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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 

43 Tržby za vlastní výkony   

a za zboží celkem 

Tržby z prodeje služeb 4  

Tržby za prodané zboží 4 

47 Změna stavu vnitroorganizačních zásob 

celkem 

Změna stavu zásob 

nedokončené výroby 
39 

57 Ostatní výnosy celkem 

Úroky 2  

Zúčtování fondů (*) 234 

Jiné ostatní výnosy 75  

65 Tržby z prodeje majetku, zúčt.rezerv a 

opravných položek 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého nehmot. a 

hmot.majetku 

82 

73 Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky (dary) 206  

77 Provozní dotace celkem 

Dotace MSK z kap.313 

rozpočtu MPSV 
2 645  

Dotace MSK 1 088 

Dotace obce 711 

Dotace ÚP 628 

Dotace ESF 203  

Výnosy celkem 5 921 

(*) 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. 
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8.3  Stav dlouhodobého majetku 

Majetek v členění dle druhu majetku – Rozvaha – Aktiva 

 

8.4 Stav závazků 

Rozvaha – PASIVA - bod B, stav k 31. 12. 2015) 

Název účtu Částka v tis.Kč 

Dlouhodobé bankovní úvěry 0 

Ostatní dlouhodobé závazky 2 639 

Dodavatelé 7 

Zaměstnanci 413 

Závazky k institucím soc.zabezpečení a veř,zdrav. pojištění 247 

Přijaté zálohy 0 

Daň z příjmů 0 

Ostatní přímé daně 78 

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů úz. samospr. celků 230 

Jiné závazky 12 

Krátkodobé bankovní úvěry 280 

Dohadné účty pasivní 154 

Celkem 4 060 

Účetní jednotka neměla k 31. 12. 2015 závazky po splatnosti.  

 

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 307  307  0  

02 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek 

 

 

Stavby 71 24 47 

Samostatné movité 

věci a soubory 

movitých věcí 

6 122 5 856 266 

DDHM 2 366 2 366 0 

Celkem 8 966 8 653 313 
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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) 

5 982 5 501 0 481 

Organizace nevyplácela odměny 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 2015 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 2015, nenastaly.  

10.2 Předpokládaný vývoj činnosti společnosti 

Předpokládáme, že v dalším období, tj. v r. 2016, se nám podaří nejen udržet 

poskytované služby, jejich rozsah a kvalitu, ale že se nám také podaří naplnit naše rozvojové 

cíle, které jsme si pro toto období stanovili. Jedná se např. o rozvoj aktivit v oblasti stimulace 

smyslového vnímání, především kompenzačních smyslů, o rozvoj aktivit v oblasti nácviků 

soběstačnosti, 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, loga organizace.   

 Po technické a materiální stránce služeb chceme v roce 2016 zajistit nové vhodné 

prostory pro středisko v Ostravě, které budou bezbariérové a budou tak vyhovovat 

uživatelům s kombinovaným postižením. Taktéž středisko Frýdek-Místek chceme přestěhovat 

do nových prostor, které umožní zavedení rozvojové aktivity v oblasti multismyslové 

stimulace vytvořením Snoezelen místnosti.  

Nadále chceme zvyšovat kvalitu našich služeb, a to především formou pokračování 

v rozvoji mezioborové a mezirezortní spolupráce se subjekty, u kterých uživatelé našich 

služeb naplňují své potřeby a cíle. Dále formou podpory pracovníků v přímé práci s uživateli 

služeb zajištěním externího odborníka z oblasti zrakové terapie a prostorové orientace osob 

nevidomých, externího odborníka z oblasti multismyslové stimulace, a investicí do dalšího 

odborného vzdělávání.  
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10.3 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje  

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

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 2015 poskytovali díky dotacím a darům, které 

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

2015, bod 3.2.- dotace a bod 3.3. – dary a dárci. 
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12 Podporující subjekty, donátoři, dárci 

V roce 2015 mohly být služby sociální rehabilitace poskytovány za finanční podpory:

  

Moravskoslezského kraje    Statutárního města Ostrava 
                                                                                                                                                        

 

 

    

 

Statutárního města Frýdek-Místek    Statutárního města Opava 

                                                   

 

Úřadu práce ČR          Města Nový Jičín 

                                                                                                 

  

Nadace rozvoje zdraví        Nadačního fondu Českého rozhlasu  
se sbírky Světluška 

       

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                      

A dalších dárců: 

 Česká spořitelna, finanční dar  

 Statutární město Opava, nepeněžní dar - kopírka 

 Ing. Kořistková Jana, finanční dar 
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13 Jmenovitý seznam pracovníků zajišťující služby v roce 2015 

 

Jan Horák, ředitel / projektový manažer 

Milena Proskeová, ekonomka 

Marie Stuchlíková, účetní 

Mgr. Daniela Horáková, metodik 

Mgr. Jiřina Chlebková, koordinátor sociálních služeb 

Jaromíra Čuboková, vedoucí lektor sociální rehabilitace 

Mgr. Veronika Kohutová, lektor sociální rehabilitace Opava 

Mgr. Simona Dobiášová, lektor sociální rehabilitace Ostrava 

Bc. Vendula Kocicová, DiS., lektor sociální rehabilitace Frýdek-Místek 

Marie Tománková, DiS., sociální pracovník 

Mgr. Kristýna Weineltová, sociální pracovník 

Mgr. Alžběta Suchánková, sociální pracovník pro děti / lektor angličtiny 

Mgr. Kateřina Varmužová, sociální pracovník 

Mgr. Lenka Platošová, instrutor sociální rehabilitace 

Mgr. Milan Bocviňok, instruktor prostorové orientace 
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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 31.12.2015 

 

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. služby-

Rozhodnutím KÚ Moravskoslezského kraje ze dne 17.12.2013) 
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- 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 31.12.2015  je poslední platné rozhodnutí vydané 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje ze dne 7.10.2014. 

 

 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. 

Služby, které budou 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 

 

2. ČSKI – certifikát o akreditaci testovacího střediska pro ECDL testování 

 

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 soc. služeb 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 

  členové správní rady: Ing.arch. Jiří Horák 

     MUDr. Marie Horáková 
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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 13,8 1 

Osobní náklady celkem: 4 279 545 

a) mzdové náklady 3 211 407 

b) zákonné sociální pojištění 1 068 138 

c) ostatní sociální pojištění   

d) zákonné sociální náklady   

d) ostatní sociální náklady   

 

 

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 kvality) 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 2015 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 smluvní vztahy. 

Účetní jednotka nakoupila za vykazované účetní období zboží (50 tis.Kč) a služby (34 tis.Kč) 

od statutárního orgánu (jeden ze zakladatelů o.p.s.), který vystupuje vůči účetní jednotce 

rovněž jako externí dodavatel OSVČ. 

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.  

 

 

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 31.12.2015. 
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Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 

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 2015 nemá náplň 

- účetní opravné položky nejsou tvořeny 

 

2.3 Tvorba rezervy 

V roce 2015 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. 
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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.  

 

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 služeb 

Během účetního období byl realizován prodej: 

- služeb -  a) vedení praxe studentů – 1 tis.Kč 

    b) prodej vstupenek  – 3.tis.Kč 

     -     DDHM  – 86 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 
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Rozpis přijatých dotací za rok 2015: 

Středisko Název projektu Zkratka Poskytovatel Hosp. Čerpáno Částka Kč 

Částka 

EUR Vratka 

        výsledek od 1.1.2015 maximum PODPORA      

DE 

MINIMIS 

Kč 

          do 31.12.2015 dle smlouvy (nečerpáno) 

  

  

            nečerpáno 

15/001 

Dohoda o vyhrazení společensky 

účelného pracovního místa a 

poskytnutí příspěvku 

spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a ESF, č.projektu 

CZ.1.04/2.1.00/70.00060 -

(odborná praxe-Bc.Kocichová 

Vendula, DiS) 

UP FM - TFM-

SR-134/2014 

ÚP Frýdek-

Místek 0,00 215 775,00 216 000,00   225,00 

                  

  "Poskytování soc. služeb - sociální 

rehabilitace" 
 MSK           

15/002 
MSK-SR 2015-

OP 

(z kapitoly 

313-MPSV 

státního 

rozpočtu) 

0,00 862 000,00 862 000,00   0,00 

15/003 
MSK-SR 2015-

OV 0,00 583 000,00 583 000,00   0,00 

15/004 
MSK-SR 2015-

NJ 0,00 690 000,00 690 000,00   0,00 

15/005 
MSK-SR 2015-

FM 0,00 510 000,00 510 000,00   0,00 

                  

15/006 "Sociální rehabilitace" OP-SR 2015 

St.město 

Opava 0,00 141 771,00 141 771,00   0,00 

                  

15/007 

"Vytváření podmínek a 

vyrovnávání příležitostí pro osoby 

se zrakovým postižením " (z 

Ostravy a okolí) OV-PZ 2015 

St.město 

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

                  

15/008 

"Sociální rehabilitace pro děti se 

zrakovým postižením od 7 let" 

(Ostrava včetně širšího správního 

obvodu) OV-D 2015 

St.město 

Ostrava 0,00 70 000,00 70 000,00   0,00 

                  

15/009 

"Navýšení kapacity Sociální 

rehabilitace" (Ostrava včetně 

širšího správního obvodu) OV-K 2015 

St.město 

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

                  

15/010 "Sociální rehabilitace" (místo 

poskytování služby: Nový Jičín, 

NJ-SR 2015 

Město 

0,00 50 000,00 50 000,00   0,00 
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Štefánikova 7) N.Jičín 

                  

15/011 

"Sociální rehabilitace pro zrakově 

postižené občany města Frýdek-

Míste a okolí " - výhradně pro 

středisko Frýdek-Místek" FM - SR 2015 

St.město 

Frýdek-

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

                vratka 

15/013 
"Program na zajištění dostupnosti 

vybraných sociálních služeb v 

Moravskoslezském kraji v roce 

2015"  

MSK-ZD 2015-

OP MSK 0,00 0,00 212 970,00   212 970,00 

15/014 
MSK-ZD 2015-

OV   0,00 905 300,00 905 300,00   0,00 

                nečerpáno 

15/015 

Dohoda o vyhrazení společensky 

účelného pracovního místa a 

poskytnutí příspěvku 

spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a ESF, č.projektu 

CZ.1.04/2.1.00/70.00060 (odborná 

praxe-Mgr.Varmužová Kateřina) 

UP NJ - TNJ-

SR-16/2015 

ÚP Nový 

Jičín 0,00 143 751,00 144 000,00   249,00 

                nečerpáno 

15/016 

Dohoda o vyhrazení společensky 

účelného pracovního místa a 

poskytnutí příspěvku 

spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a ESF, č.projektu 

CZ.1.04/2.1.00/70.00060 (mentor -

odborné praxe)- k:TNJ-SR-

16/2015 

UP NJ - TNJ-

SR-11/2015-M 

ÚP Nový 

Jičín 0,00 30 510,44 36 279,00   5 768,56 

                vratka 

15/017 

"Na cestě k práci" MSK-NCKP 

2015 MSK 0,00 183 249,00 200 000,00   16 751,00 

                nečerpáno 

14/020 

Dohoda o vyhrazení společensky 

účelného pracovního místa a 

poskytnutí příspěvku 

spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a ESF, č.projektu 

CZ.1.04/2.1.00/70.00060 - 

(odborná praxe-Bc.Kohutová 

Veronika) 

UP-SOP 2014-

15 - TOP-SR-

123/2014 ÚP Opava 0,00 209 678,00 216 000,00   6 322,00 

                nečerpáno 

14/022 

Dohoda o poskytnutí příspěvku na 

úhradu mzdových nákladů 

mentora spolufinancovaného ze 

státního rozpočtu a ESF……(k 

TOP-SR-123/2014,č.projektu 

CZ.1.04/2.1.00/70.00060)-(mentor 

-odborné praxe) 

UP-MOP 2014-

15 - TOP-SR-

67/2014-M ÚP Opava 0,00 28 702,50 35 525,00   6 822,50 
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0006 

"Vzdělánání do všech koutů"-

KAFIRA o.p.s.partner projektu 

(ESF)     -1 414,39 203 059,00 201 644,61 7 313,91 0,00 

                  

  C e l k e m :     -1 414,39 5 276 795,94 5 524 489,61 7 313,91 249 108,06 

 z toho:          

      - investiční dotace      0,00 0,00 0,00 0,00 

      - provozní (neinvestiční) dotace      5 276 795,94 5 524 489,61 7 313,91 249 108,06 

 

Komentář: 

MSK … …Moravskoslezský kraj 

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

ÚP ………. Úřad práce 

St.město… Statutární město 

ESF+SR…. Evropské strukturální fondy a státní rozpočet 

 

ad 14/020 – Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku 

spolufinancovaného ze    

                     státního rozpočtu a ESF, č.projektu CZ.1.04/2.1.00/70.00060  

   - realizace: 1.12.2014-31.8.2015 –prodlouženo do 30.9.2015 

                     - dotace v roce  2014: =24.000,- Kč 

   -  dotace v roce 2015: =209.678,- Kč 

   Nedočerpáno =6.322,- Kč do smluvního maxima částky příspěvku: 240.000,-Kč za 

celé období realizace. 

 

ad 14/022 – Dohoda o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora 

spolufinancovaného ze státního  

                     rozpočtu a ESF……( mentor k TOP-SR-123/2014,č.projektu CZ.1.04/2.1.00/70.00060)  

                    -  realizace: 1.12.2014-30.6.2015  

                     -  dotace v roce  2014: =5.365,- Kč 

   -  dotace v roce  2015: =28.702,50 Kč 

   Nedočerpáno=6.822,50 Kč do smluvního maxima částky příspěvku:=40.890,-Kč za 

celé období realizace. 
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3.3 Přehled o přijatých darech, dárcích  

Středisko Název projektu Zkratka Poskytovatel Hosp. Čerpáno Částka Kč Vratka 

        výsledek od 1.1.2015 maximum Kč 

          do 31.12.2015 dle smlouvy (nečerpáno) 

                

14/021 

"Zajištění terénní formy 

Soc.rehabilitace pro zrakově postižené" 

NP-NRZ-2014-

2015 

Nadace 

rozvoje 

zdraví 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 

                

15/012 "Světlo na cestě k samostatnosti" NF ČR 2015 

Nadační fond 

Česhého 

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

                

15/018 

"Prostorová orientace osob se 

zrakovým postižením" - kvalifikační 

vzdělávání soc.pracovníků 

NF ČR 2015-PO 

osob se ZP 

(vzděl.) 

Nadační fond 

Česhého 

rozhlasu 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 

                

0004 Veřejná sbírka 2012,13 

V.SBÍRKA  - účet 

251983494/0300   -19,92 0,00 0,00 0,00 

                

0007 Veřejná sbírka 2015 

V.SBÍRKA  - účet 

251983494/0300   4 263 0,00 4 263,00 4 263,00 

                

0 Správa:             

  -dárcovská SMS       0,00 0,00   

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

  přijaté přísp./dary - FO       3 800,00 3 800,00   

  přijaté přísp./dary - PO-nepeněžité       14 300,00 14 300,00   

  přijaté přísp./dary - PO       14 000,00 14 000,00   

  přijaté přísp./dary - služby(nepeněžité)       0,00 0,00   

                

  C e l k e m :      202 100,00 206 363,00  

 

Komentář: 

ad 14/021)  Projekt : "Zajištění terénní formy Soc.rehabilitace pro zrakově postižené" 

- realizace projektu: 1.1.2014 – 31.12.2015 

- celková výše nadačního příspěvku: =115.000,- Kč,  

  a) na rok 2014: =55.000,-Kč 

  b) na rok 2015: =60.000,- Kč 

- účel použití : - na osobní náklady  

 

ad 0004)  Projekt : "Veřejná sbírka 2012,13" 
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- samostatný účet pro konání veřejné sbírky 

- k 31.12.2015 je hosp. výsledek střediska 0004 (Veřejná sbírka 2012,13) ve výši ztráta 19,92 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 12/2015. 

 

ad 0007)  Projekt : "Veřejná sbírka 2015" 

- konání veřejné sbírky 7.12.2015-18.12.2015 

- výnos veřejné sbírky celkem: =7.013,-Kč (HV k 31.12.2015) 

  a) dary FO do pokladničky =4.263,-Kč 

  b) tržby =2.750,-Kč 

-       použito bude na účel sbírky do 18.3.2016  

 

3.4 Poskytnuté dary: 

KAFIRA o.p.s. v roce 2015 dar neposkytla. 

 

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 4.263,-Kč bude použit 

k účelu sbírky (pořízení sady stimulačních pomůcek pro smyslovou stimulaci dětí i 

dospělých), nejpozději do 18.3.2016. Tato veřejná sbírka je účetně evidována jako středisko 

0007 (Veřejná sbírka 2015) s hosp.výsledkem k 31.12.2015 zisk 4.263,-Kč. 

b) V roce 2015 je evidován hosp. výsledek střediska 0004 (Veřejná sbírka 2012,13) ve výši 

ztráta 19,92 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 úroků a poplatku z vkladu výnosu sbírky z 12/2015. 

 

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

Zisk roku 2014 ve výši =479.949,85 Kč byl převeden do nerozděleného zisku minulých let a 

zaúčtován na účet 932 013-Zisk roku 2014. 
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3.7 Informace o výsledku hospodaření 

Členění hospodářského výsledku podle jednotlivých středisek: 

Středisko Název projektu Zkratka Poskytovatel Hosp. 

        výsledek 

          

          

15/001 

Dohoda o vyhrazení společensky 

účelného pracovního místa a poskytnutí 

příspěvku spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a ESF, č.projektu 

CZ.1.04/2.1.00/70.00060 -(odborná 

praxe-Bc.Kocichová Vendula, DiS) UP FM - TFM-SR-134/2014 ÚP Frýdek-Místek 0,00 

          

  "Poskytování soc. služeb - sociální 

rehabilitace" 
 MSK   

15/002 MSK-SR 2015-OP 

(z kapitoly 313-

MPSV státního 

rozpočtu) 

0,00 

15/003 MSK-SR 2015-OV 0,00 

15/004 MSK-SR 2015-NJ 0,00 

15/005 MSK-SR 2015-FM 0,00 

          

15/006 "Sociální rehabilitace" OP-SR 2015 St.město Opava 0,00 

          

15/007 

"Vytváření podmínek a vyrovnávání 

příležitostí pro osoby se zrakovým 

postižením " (z Ostravy a okolí) OV-PZ 2015 St.město Ostrava 0,00 

          

15/008 

"Sociální rehabilitace pro děti se 

zrakovým postižením od 7 let" (Ostrava 

včetně širšího správního obvodu) OV-D 2015 St.město Ostrava 0,00 

          

15/009 

"Navýšení kapacity Sociální rehabilitace" 

(Ostrava včetně širšího správního 

obvodu) OV-K 2015 St.město Ostrava 0,00 

          

15/010 

"Sociální rehabilitace" (místo poskytování 

služby: Nový Jičín, Štefánikova 7) NJ-SR 2015 Město N.Jičín 0,00 

          

15/011 

"Sociální rehabilitace pro zrakově 

postižené občany města Frýdek-Míste a 

okolí " - výhradně pro středisko Frýdek-

Místek" FM - SR 2015 

St.město Frýdek-

Místek 0,00 
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15/013 
"Program na zajištění dostupnosti 

vybraných sociálních služeb v 

Moravskoslezském kraji v roce 2015"  

MSK-ZD 2015-OP MSK 0,00 

15/014 MSK-ZD 2015-OV   0,00 

          

15/015 

Dohoda o vyhrazení společensky 

účelného pracovního místa a poskytnutí 

příspěvku spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a ESF, č.projektu 

CZ.1.04/2.1.00/70.00060 (odborná praxe-

Mgr.Varmužová Kateřina) UP NJ - TNJ-SR-16/2015 ÚP Nový Jičín 0,00 

          

15/016 

Dohoda o vyhrazení společensky 

účelného pracovního místa a poskytnutí 

příspěvku spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a ESF, č.projektu 

CZ.1.04/2.1.00/70.00060 (mentor -

odborné praxe)- k:TNJ-SR-16/2015 UP NJ - TNJ-SR-11/2015-M ÚP Nový Jičín 0,00 

          

15/017 "Na cestě k práci" MSK-NCKP 2015 MSK 0,00 

          

14/020 

Dohoda o vyhrazení společensky 

účelného pracovního místa a poskytnutí 

příspěvku spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a ESF, č.projektu 

CZ.1.04/2.1.00/70.00060 - (odborná 

praxe-Bc.Kohutová Veronika) 

UP-SOP 2014-15 - TOP-SR-

123/2014 ÚP Opava 0,00 

          

14/022 

Dohoda o poskytnutí příspěvku na úhradu 

mzdových nákladů mentora 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu 

a ESF……(k TOP-SR-

123/2014,č.projektu 

CZ.1.04/2.1.00/70.00060)-(mentor -

odborné praxe) 

UP-MOP 2014-15 - TOP-

SR-67/2014-M ÚP Opava 0,00 

          

0006 

"Vzdělánání do všech koutů"-KAFIRA 

o.p.s.partner projektu (ESF)     -1 414,39 

          

14/021 

"Zajištění terénní formy Soc.rehabilitace pro 

zrakově postižené" NP-NRZ-2014-2015 Nadace rozvoje zdraví 0,00 

          

15/012 "Světlo na cestě k samostatnosti" NF ČR 2015 

Nadační fond Česhého 

rozhlasu 0,00 
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15/018 

"Prostorová orientace osob se zrakovým 

postižením" - kvalifikační vzdělávání 

soc.pracovníků 

NF ČR 2015-PO osob se ZP 

(vzděl.) 

Nadační fond Česhého 

rozhlasu 0,00 

          

0004 Veřejná sbírka 2012,13 

V.SBÍRKA  - účet 

251983494/0300   -19,92 

          

0007 Veřejná sbírka 2015 

V.SBÍRKA  - účet 

251983494/0300   7 013,00 

          

0 Správa     -59 443,90 

          

0001 ZPON-zařízení pro orientaci nevidomých     -16 683,17 

          

0005 Čtecí zařízení-užitný vzor      10 000,00 

          

  C e l k e m :     -60 548,38 

 

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 jsou splatné v 4/2016. 

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). 

Vývoj a výroba prototypu „Čtecího zařízení pro zrakově postižené“ pokračovala i v roce 

2015. 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. 

Středisko 0007 – Veřejná sbírka 2015 

Komentář viz. kap.3.3. a 3.5. 
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Středisko 0004 – Veřejná sbírka 2012,13 

Komentář viz. kap.3.3. a 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 2014  vznikla daňová povinnost ve výši 9.310,-Kč 

(daň z příjmů PO). Zaúčtováno bylo k 31.12.2014 na účtech: 591099 / 341099, zaplaceno 

bylo FÚ v řádném termínu (do 31.3.2015). 

 

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 2015 byl uplatněn § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů a 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. 

 

 

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE 

 

4.1 Dlouhodobý majetek 

1) Významné přírůstky:  

V účetním období roku 2015 bylo pořízeno: 

a) Dlouhodobý hmotný majetek (účty 022) – v celkové výši 0,-Kč 

 

 b) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účty 028)  – v celkové výši 67.000,-Kč a to:  

 - ve výši  14.300,- Kč  získán darem (nepeněžní dar=převod majetku) od St.města Opava  

 - ve výši  15.000,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace MSK-ZD-OV 2015 

 - ve výši  10.500,- Kč byl pořízen koupí z finanční dotace MSK-SR-OP 2015 
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- ve výši    27.200,- Kč byl  pořízen koupí z finanční  dotace  ESF+SR v rámci  projektu   

                              „Vzdělávání do všech koutů“, kde KAFIRA o.p.s je partnerem realizátora 

projektu. 

 

2) Významné úbytky:  

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účty 028)  – v celkové výši 81.499,-Kč, a to. 

- ve výši  81,499,- Kč – odprodej DDHM pořízeného koupí v roce 2014 z IP-OV 2013-

2014 

Další významné úbytky nebyly identifikovány.  

 

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 

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. 

Zápis užitného vzoru na Úřadu průmyslového vlastnictví k 31.12.2015 trvá. 

 

4.2 Pohledávky: 

stav pohledávek k 31.12.2015        = 194 tis.  Kč 

z toho:     

   poskytnuté provozní zálohy – zejména St.město Opava    =  159 tis.  Kč 

    nároky na dotace ze státního rozpočtu    =     5 tis.  Kč 

nároky na dotace z ESF      =   30 tis.  Kč 

nároky na dotace z rozpočtu ÚSC     =      0 tis.  Kč 

nároky na nadační příspěvek     =      0 tis.  Kč 

jiné pohledávky       =      0 tis.  Kč 

dohadné účty aktivní      =      0 tis.  Kč

  

Žádná z pohledávek není po splatnosti. 
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4.3  Závazky: 

stav závazků  k 31.12.2015                    = 3.310 tis.  Kč 

z toho:   

    závazky za dodavateli     =        7 tis. Kč 

nároky na dotace  ÚSC - vratky - MSK   =    230 tis. Kč 

               dohadné účty pasivní           =    154 tis. Kč 

    přijaté zálohy-sociální služby    =        0 tis. Kč 

    daň z příjmů                  =        0 tis. Kč

     dlouhodobé závazky - půjčka od Jana Horáka                  = 2.639 tis.  Kč 

dlouhodobé úvěry -  Česká spořitelna a.s.                 =    280 tis. Kč 

pojistného na sociálním zabezpečení  

     a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za 12/2015 =    173 tis. Kč  

     zdravotní pojištění za 12/2015    =     74 tis.  Kč  

     FÚ-odvod daně zálohové a srážkové z mezd za 12/2015 =     78 tis. Kč  

     Závazky za zaměstnanci-mzdy 12/2015   =     421 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 31.12.2015 splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení  

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Účetní jednotka má k 31.12.2015 pouze závazek 

plateb odvodu z mezd 12/2015.  

 

Přehled splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění 

Účetní jednotka neměla k 31.12.2015 splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění. Účetní 

jednotka má k 31.12.2015 pouze závazek plateb odvodu z mezd 12/2015.  

 

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 

Účetní jednotka neměla k 31.12.2015 daňové nedoplatky u místně příslušných finančních 

orgánů. Účetní jednotka má k 31.12.2015 pouze závazek plateb odvodu z mezd 12/2015.  

 

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 31.12.2015 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.  
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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. 

 

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 

způsob 

splacení 

Pravidelné měsíční splátky ve výši 28.125 

Kč , splatné k poslednímu kalendářnímu dni 

v měsíci 

(první splátka: 30.09.2009) 

 

- Změna dodatkem č.1 ze dne 

10.9.2009:   

Pravidelné měsíční splátky ve výši 32.920,- 

Kč , splatné k poslednímu kalendářnímu dni 

v měsíci 

(první splátka: 30.04.2010) 

 

- Změna dodatkem č.2 ze dne 

16.7.2010:   

Pravidelné měsíční splátky ve výši 21.950,- 

Kč , splatné k poslednímu kalendářnímu dni 

v měsíci 

(první splátka: 31.05.2011) 

 

- Změna dodatkem č.3 ze dne 

27.5.2013:   

Pravidelné měsíční splátky ve výši 

21.950,- Kč , za období 5/2013(včetně)-

12/2013(včetně) byly odloženy. V období od 

Pravidelné měsíční splátky ve výši 23.958 

Kč, splatné vždy k poslednímu kalendářnímu 

dni  

v měsíci (první splátka: 30.09.2009) 

 

- Změna dodatkem č.1 ze dne 

10.9.2009:   

Pravidelné měsíční splátky ve výši 28.048,- 

Kč , splatné k poslednímu kalendářnímu dni 

v měsíci 

(první splátka: 30.04.2010) 

 

- Změna dodatkem č.2 ze dne 

16.7.2010:   

Pravidelné měsíční splátky ve výši 13.002,- 

Kč , splatné k poslednímu kalendářnímu dni 

v měsíci 

(první splátka: 31.05.2011) 

 

- Změna dodatkem č. 3 ze dne 

27.5.2013:   

Pravidelné měsíční splátky ve výši 13.002,- 

Kč , za období 5/2013(včetně)-12/2013(včetně) byly 

odloženy. V období od 1/2014(včetně)-8/2015 
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1/2014(včetně)-8/2015 (včetně) budou pravidelné 

měsíční splátky ve výši 21.950,- Kč. 

V období od 

 9/2015(včetně)-3/2016 (včetně)  budou pravidelné 

měsíční splátky ve výši 43.900,- Kč, splatné  

vždy k poslednímu kalendářnímu dni 

v měsíci 

Poslední splátka ve výši nesplaceného 

zůstatku bude zaplacena do 30.4.2016. 

(včetně) budou pravidelné měsíční splátky ve 

výši 13.002,- Kč. V období od 

 9/2015(včetně)-3/2016 (včetně)  budou pravidelné 

měsíční splátky ve výši 26.004,- Kč, splatné  

vždy k poslednímu kalendářnímu dni 

v měsíci 

Poslední splátka ve výši nesplaceného 

zůstatku bude zaplacena do 30.4.2016. 

datum 

splacení 

úvěru 

31.8.2013 

 -  změněno dodatkem č.2 ke smlouvě ze dne 16.7.2010 na 

30.4.2016 

(dodatkem č. 3 nezměněno) 

31.8.2013 

 -  změněno dodatkem č.2 ke smlouvě ze dne 16.7.2010 na 

30.4.2016 

 (dodatkem č. 3 nezměněno) 

Zůstatek           

( ke splacení ) 

k 31.12.2015 

175.548,43 104.065,62 

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 31.12.2015:  = 298.404,- 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. 
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5. OSTATNÍ DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI 

 

Pojištění: 

S účinností ode dne 1.1.2013 byla uzavřena nová pojistná smlouva u České pojišťovny, 

předchozí smlouva byla k datu 31.12.2012 vypovězena. Rozsah pojištění nebyl změněn, 

důvodem uzavření byla potřeba změnit pojistné období v návaznosti na účetnictví (časové 

rozlišení). V roce 2015 nedošlo ke změnám této smlouvy. 

 

Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou při poskytování soc. služeb a 

pojištění majetku.  

Jedná se o tyto rizika: 

- živelní pojištění movitých věcí (4 střediska: Opava, Ostrava, Nový Jičín, Frýdek-

Místek) včetně specifikace pojistných nebezpečí: 

 soubor vlastních strojů, zařízení a inventář – pojistná částka: 2.800.000,-Kč 

 

- pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže (4 střediska: Opava, Ostrava, 

Nový Jičín, Frýdek-Místek): 

a) soubor vlastních strojů, zařízení a inventáře – pojistná částka: 250.000,-Kč 

b) soubor platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a oběžných mincí- 

pojistná částka: 50.000,-Kč 

c) stavební součásti – pojistná částka: 15.000,-Kč 

 

- pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele – limit plnění 5.000.000,-Kč, území 

Česká republika 

U České pojišťovny má organizace uzavřeno také zákonné pojištění (vč. havarijního)- 2 

smlouvy pro 2 služební automobily v majetku KAFIRA o.p.s. V roce 2015 nedošlo ke 

změnám těchto smluv. 
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15 Zpráva nezávislého auditora 
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16 Schválení výroční zprávy správní radou  

 

 


