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Poslání organizace

Posláním organizace Okamžik, z. ú. je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí 
se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím 
sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních a osvětových aktivit.
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Úvodní slovo

Milé čtenářky a milí čtenáři, 

naše organizace poskytující služby nevidomým a slabozrakým klientům spatřila světlo světa 
v roce 2000. Letos proto můžeme společně oslavit 20 let od jejího založení. Okamžik se v té době 
pouštěl do značně neprobádaných vod práce s dobrovolníky. Od počátku se snažil bourat zažitý 
koncept, kdy jeden dává a druhý bere. Byli jsme první, kdo do praktické roviny dovedl myšlenku, že 
dobrovolník a klient tvoří živou dyádu, schopnou obohacovat se navzájem. Zrakově hendikepovaní 
klienti začali se svými vidícími souputníky trávit čas způsobem, jakým by sami běžně nemohli. 
Vznikala nová přátelství, světy se začaly prolínat. Dnes nejspíš pro mnohé samozřejmost, jenomže 
tehdy, před dvaceti lety, řekněme taková malá sociální revoluce.

Působení Okamžiku však nelze ani v nejmenším zúžit jen na práci s dobrovolníky. Od počátku se 
profiloval především kulturně, vybudoval si renomé například publikační činností nebo tvořivými 
aktivitami. V době elektronizace nikdy nepodlehl jednostrannému tlaku jedniček a nul, vždy sázel  
na setkávání tváří v tvář, manuální zručnost a intelektuální růst svých klientů. 

I když se od té doby ledacos změnilo, naše služby stále směřují k naplňování našeho poslání. 
Dobrovolnické centrum nadále zajišťuje jednorázové doprovody i pravidelnou spolupráci klienta 
s dobrovolníkem. Doprovody nabízíme také v rámci projektu Pomoc dětem – Vidět tvýma očima, 
který pomáhá rodinám dětí se zrakovým postižením. 

Významné jsou také obě sociální služby, které Okamžik poskytuje: Centrum aktivního života 
zrakově postižených nabízí nejen prostor pro individuální rozvoj a zážitky, ale také akce, kde 
je možné se potkávat a vzájemně sdílet zážitky či zkušenosti. Poradenské centrum pak nabízí 
individuální i skupinové poradenství, odborné besedy a semináře, vydává a distribuuje naše 
publikace. 

Asi největší změnou bylo v roce 2019 omezení činnosti dílny hmatového modelování Hmateliér.  
Toto rozhodnutí nebylo snadné. Doufáme ale, že zkušenosti a výstupy Hmateliéru budeme moci 
ještě využít a případně i rozvinout v jiných projektech. 

Jak vyplývá ze stručného přehledu, struktura projektů, donátorů i partnerů se v průběhu let 
proměňuje. Snad mezi těmito texty a čísly nezanikne hlavní cíl naší každodenní práce, tedy podpora 
plnohodnotného a samostatného života lidí se zrakovým postižením a jeho propojení se světem 
vidících.

Mgr. Radek Seifert 
předseda správní rady Okamžiku, z. ú.
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OKAMŽIKY OKAMŽIKU 
Výběr z událostí uplynulých let

   2000 

Dne 15. 6. byl založen Okamžik jako občanské sdružení.  
Zakládajícími členy byli Mgr. Jiřina Holeňová, Jarmila Kerlická, Ing. Miroslav 
Michálek a Renata Michálková.

   2001 

Vznikl program osobní asistence pro nevidomé zajišťovaný profesionálně  
vedenými dobrovolníky, jehož podstatou byla dlouhodobá spolupráce mezi 
nevidomým klientem a dobrovolníkem. 

Proběhl první výcvik dobrovolníků.

   2002 

Vydali jsme první dvě knihy, které následně získaly ocenění Vládního výboru  
pro zdravotně postižené. Celkem jsme od té doby vydali 64 publikací.

První z našich dobrovolníků obdržel Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné 
věci – Křesadlo. V dalších letech ji naši dobrovolníci získali ještě pětkrát.

Po povodních jsme pro Nadační fond Českého rozhlasu proškolili okolo  
70 dobrovolníků, kteří zajišťovali krizovou asistenci nevidomým při cestování 
destabilizovanou pražskou MHD. To položilo základ pro náš program jednorázových 
doprovodů nevidomých zajišťovaných dobrovolníky.

   2003 

Zahájili jsme dva nové projekty: Poradna pro otázky samostatného života 
nevidomých a Svépomocná knihovna pro nevidomé.

   2004 

Jako první v ČR jsme pro dobrovolnický projekt, zaměřený na oblast pomoci 
zrakově postiženým, získali akreditaci Ministerstva vnitra ČR. 

Začali jsme pořádat osvětové besedy a semináře Nebojte se nevidomých.

   2005 

Počet našich dobrovolníků poprvé překročil číslo 100.

   2006 

Získali jsme dva granty z prostředků Evropské unie (tzv. globální grant programu 
na rozvoj organizace z Evropského sociálního fondu a grant na osvětový projekt 
Nevidomí mezi námi z programu Transition Facility).

Zahájili jsme projekt Osobní asistence pro děti se zrakovým postižením.

   2007 

Služby poskytované naším dobrovolnickým centrem a poradnou byly zaregistrovány  
jako sociální služby podle zákona č.108/2006 Sb.

V Hmateliéru, nově vznikající dílně hmatového modelování pro nevidomé, jsme  
začali s výukou prvních tří nevidomých klientů. Jeho první lektorkou se stala 
Jarmila Kerlická.

   2008 

Úspěšná osvětová fotografická výstava Nevidomí mezi námi putovala  
po 11 místech v ČR.
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   2009 

Hlavní akcí roku se stal Dobrovolnický happening s účastí téměř 80 bývalých  
i současných dobrovolníků.

   2010 

V březnu jsme odstartovali třicetiměsíční projekt Nové příležitosti pro zaměstnání 
osob s těžkým zrakovým postižením financovaný z prostředků Operačního 
programu Praha – Adaptabilita. V rámci tohoto projektu se plně rozvinula dílna 
hmatového modelování pro nevidomé Hmateliér a v následujících dvou letech 
proběhly specializované kurzy pro zrakově postižené zaměřené na osvětovou 
činnost a zpřístupňování prostředí nevidomým.

V dobrovolnickém centru se nám podařilo úspěšně zajistit 590 jednorázových 
doprovodů v rekordním objemu 1150 hodin.

   2011 

V červnu jsme se přestěhovali na adresu Na Strži 40, Praha 4, kde sídlíme dodnes.

Uspořádali jsme výstavu nevidomé sochařce Boženě Přikrylové s názvem  
Oči v dlaních, která proběhla na Staroměstské radnici v rámci výstavy Praha 
fotografická. Od tohoto roku tam každoročně představujeme uměleckou tvorbu 
nevidomých.

   2012 

Zahájili jsme vydávání měsíčního zpravodaje Poradenské okamžiky, ve kterém 
nabízíme čtenářům výběr z monitoringu tisku a novinky z Okamžiku.

   2013 

Poradenské centrum vydalo brožuru Praktická pomoc lidem ztrácejícím zrak a již 
podruhé úspěšnou brožuru Váš nevidomý pacient, která poprvé vyšla v roce 2010.

Počet aktivních dobrovolníků překročil 150.

Zahájili jsme dvouletý projekt Podpora začleňování osob s těžkým zrakovým 
postižením na pracovní trh financovaný z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

   2014 

Poradenské centrum zpracovalo již třetí aktualizované vydání Adresáře sociálních 
a jiných služeb pro lidi se zrakovým postižením. 

   2015 

Vydali jsme tematicky první publikaci svého druhu v ČR Nevidomí rodiče a jejich 
zkušenosti.

V tomto roce s námi spolupracoval historicky nejvyšší počet aktivních 
dobrovolníků. Celkem jich bylo 166. 

Na 38 vzdělávacích akcích jsme proškolili 775 osob v pomoci nevidomým 
a v komunikaci s nimi.

Zahájili jsme další desetiměsíční projekt Práce pro osoby se zrakovým postižením 
v Praze financovaný opět z Operačního programu  Praha – Adaptabilita.

Zajistili jsme 2242 hodin spolupráce vyškolených asistentů s dětmi se zrakovým 
postižením.

V barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy jsme prezentovali výstavu Hmateliéru  
Křížová cesta rukama nevidomých sochařů. K výstavě vznikl reprezentativní 
katalog.

   2016 

Ze své funkce odešel dlouholetý ředitel a zakladatel Okamžiku Ing. Miroslav 
Michálek. Jeho nástupcem se stal Mgr. Vít Liška.

Okamžik se zapojil do zpřístupňování mobilních technologií nevidomým vytvořením 
série výukových audio a video lekcí.

Rozšířili jsme nabídku našich služeb o Centrum aktivního života zrakově 
postižených, které nabízí nevidomým rozmanité skupinové volnočasové aktivity.
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Fotografie z osvětové výstavy Mám nevidomé rodiče získaly první cenu ve 
fotografické soutěži Vládního výboru pro zdravotně postižené Život bez bariér. 

Lektorkou Hmateliéru se stala Mgr. Pavla Vaňková a pod jejím vedením vznikl 
unikátní soubor keramických kachlů kombinovaných se sklem, soch a loutek 
s názvem Doba Karla IV. rukama nevidomých sochařů, který byl vystaven na sedmi 
samostatných reprezentativních výstavách.

   2019 

Po Mgr. Vítu Liškovi se novým ředitelem Okamžiku stal MgA. David Lobpreis, MBA. 

Vydali jsme výtvarný katalog s básněmi nevidomého autora Petra Hakena  
O tmě trochu jinak.

Více v následující výroční zprávě za rok 2019.

   2017 

Vydali jsme obsáhlou brožuru Vodicí pes – kompenzační pomůcka pro osoby 
s těžkým zrakovým postižením a osvětové leporelo Max – život vodicího psa.

   2018 

Zpracovali a vydali jsme manuál pro střední a nižší zdravotnický personál o tom, 
jak přistupovat k nevidomým pacientům Pacient nevidí, pomozte mi!

Služby Centra aktivního života zrakově postižených využilo 129 klientů. Jednou 
z jeho 26 akcí bylo rybaření pro nevidomé pořádané ve spolupráci s rybáři ze 
sportovního rybolovu u rybníka Hruškov.

Poděkování dárcům a podporovatelům

Děkujeme všem organizacím a firmám, které naši činnost v uplynulých 20 letech jakýmkoliv 
způsobem podpořili, ať finančními dary a příspěvky, věcnými dary, poskytnutím služeb  
či prací zdarma.

Abecední seznam institucí a f irem, které OKAMŽIK podpořil i  
v letech 2000–2018

AstraZeneca Czech Republic, s.r.o., Aura čaje, Blue step spol. s.r.o., BuduPomahat.cz, 
Cinemart a.s., Comfero s.r.o., Cosmetica Bohemica s.r.o., Česká spořitelna a.s., Český 
Telecom a.s. prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha, ČSOB a.s., DANWEISS, 
S.R.O., DBK Praha a.s., DiaMedics s.r.o.,Dinasys, s.r.o., DIVA Center s.r.o., DM drogerie,  
E4t s.r.o., Elekta, s. r.o.,Elektromontáže s.r.o., Euronics ČR, a.s., Fondation d‘entreprise 
Société Générale pour la Solidarité, Fotolab.cz, Helvet Group a.s., Hirata Corporation  
of Europe limited, Horoskop, a.s., Hotel ILF, Hotel Park Inn, Chance a.s., ING Lease (C.R.) s.r.o., 
International Power plc, Keramika Domeček, Kmotra Liška o. s., Kofola a.s., Leica gallery 
Prague, LMC s.r.o., Magistrát hlavního města Prahy z ESF – OPPA, Magistrát hlavního 
města Prahy, Mamacoffee s.r.o., Marjána s.r.o., Maur Legal s.r.o., MC Kinsey&Comp.Inc., 
Medtronic Czechia s.r.o., Městská část Praha 1, Městská část Praha 4, Městská část 
Praha 5, Městská část Praha 6, Městská část Praha 7, Městská část Praha 8, Městská 
část Praha 9, Městská část Praha 10, Městská část Praha 11, Městská část Praha 
13, Městská část Praha 14, Městská část Praha 22, Milan Kvapil s.r.o., Ministerstvo 
kultury ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, Miros s.r.o., MTE s.r.o., Nadace Adra, Nadace Arbor Vitae, Nadace 
Český literární fond, Nadace ČEZ, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Nadace 
Divoké husy, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadace Duhová energie, 
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Nadace Charty 77 – z prostředků RWE Transgas a.s., 
Nadace J&T, Nadace Komerční banky a.s. – JISTOTA, Nadace Leontinka, Nadace Naše 
dítě, Nadace O2, Nadace Preciosa, Nadace pro současné umění – Praha, Nadace prof. 
Vejdovského, Nadace rozvoje občanské společnosti – Globální grant, Nadace rozvoje 
občanské společnosti – Transition facility, Nadace rozvoje občanské společnosti ze sbírky 
Pomozte dětem!, Nadace Sírius, Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci, Nadační fond 
Albert, Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Nadační fond GSK, Nadační 
fond Mathilda, Nadační fond právní pomoci, Nadační fond TESCO, Nadační fond Veolia 
Voda, Naše kavárna – sociální projekt o. s. Lékořice, Nekton s.r.o., Nelashop.cz, Neviditelná 
výstava, NEWTON media, a.s., NIOB Real, spol. r. o., Novatin s.r.o.,Olympia delikatesy, 
Oplet21, s.r.o., Optys s.r.o., Petis spol. s.r.o., PMČ servis s.r.o., Pražská obec unitářů, 
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., restaurace Pod křídlem noci, RH sid, s.r.o., 
RWE, Servis IT, s.r.o., Schindler CZ, a.s., Silex spol. s r.o. – SCANTQuilt,  
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Společnost Praha fotografická, z.s., Sportcentrum Suchdol s.r.o., Státní tiskárna cenin s.p., 
Středočeská energetická a.s., Teamconsult s.r.o, The Prague Concert CO. s.r.o., Tchibo Praha, 
s.r.o., Umění pro zdraví, UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Velvyslanectví USA v Praze, 
Vinotéka Libor Kumsta, Virgo s.r.o., WorkMed s.r.o., ZŠ Nový PORG. 

Dále děkujeme také všem individuálním dárcům, kteří nás v posledních deseti letech 
podpořili. 

Individuální dárci
Dagmar Borská, Pavel Canda, Petr Činátl, Olga Dašková, Albert Le Dirac’h (generální  
ředitel KB), Jitka Dolečková, Petr Doležal, Viktor Dřizga, Miroslav Dvořák, Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické ve Střešovicích, Jan Fischer, Veronika Frantová,  
Ondřej Gabriel, Miloš Hejhal, Petr Hirsch, Miroslav Jaroš, Jana Jirásková, Jiří Juchelka, 
Zdeněk Juřena, Miloslav Klíma, Jiří Krákora, Jiří Krupička, Václav Kučera, Eduard Lískovský, 
Viliam Masaryk, Vladimír Mašát, Oto Melter, Hana Mikulová, Marcela Morávková, Pavel Mottl, 
Marcel Mráz, MŠ Mezi domy, Vladimíra Nejedlá, Lukáš Pastrňák, Štěpán Petr Miroslav Picek, 
Vít Roček, Miroslav Setnička, Marie Sommerová, Pavel Šavara, Oldřich Široký, Jitka Šátková, 
Helena Švábová, Jan Tomsa, Jan Vidim, zaměstnanci společnosti Lego Production s.r.o., 
zaměstnanci KB prostřednictvím The Ammado Foundation v rámci Citizen Commitment Games

Jak se nám dařilo
Výroční zpráva za rok 2019
Okamžik, z. ú. 
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Okamžiku, z. ú. za rok 2019  
byla schválena správní radou 28. 5. 2020.



Dobrovolnické centrum

Dospělým lidem se zrakovým postižením nabízíme doprovody a vizuální podporu  
při každodenních činnostech. 

Klienti se pravidelně potkávají s profesionálně proškolenými dobrovolníky  
při nejrůznějších aktivitách (procházky, sport, kultura, péče o děti, doprovody  
na nákupy, na úřady nebo k lékaři aj.). 

Prostřednictvím dobrovolníků tak přispíváme k aktivnímu zapojení nevidomých lidí do 
běžného života a podporujeme jejich plnohodnotný život.

Jedná se o akreditovaný dobrovolnický projekt podle zákona o dobrovolnické službě.

Aktivit y

> jednorázová pomoc nevidomým lidem v každodenních činnostech

> dlouhodobá spolupráce dvojice klienta a dobrovolníka

> výcviky nových dobrovolníků

> průběžná podpora stávajících dobrovolníků

> supervize a další akce pro dobrovolníky

Rok 2019

Služby Dobrovolnického centra využilo celkem 124 klientů s těžkým zrakovým 
postižením.

Podpořili jsme 116 různých dvojic klient/dobrovolník, které spolu strávily  
4 621 hodin.

Úspěšně jsme zajistili 425 jednorázových doprovodů v celkové délce 617 hodin.

Na projektu Dobrovolnického centra se průměrně podílelo 147 aktivních 
dobrovolníků.

Ve čtyřech výcvicích jsme proškolili 32 nových dobrovolníků.

Akce Vánoční setkání klientů a dobrovolníků se zúčastnilo 14 klientů  
a 15 dobrovolníků.
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Centrum aktivního života zrakově postižených

V rámci tohoto projektu pořádáme skupinové volnočasové i vzdělávací akce  
a poskytujeme individuální podporu dospělým lidem se zrakovým postižením. 

Nabídkou různorodých aktivit rozšiřujeme možnosti aktivního života nevidomých, 
jejich sociálního začlenění do společnosti a naplňování jejich potřeb a práv.

Individuálně podporujeme klienty v jejich spolupráci s dobrovolníky Dobrovolnického 
centra Okamžiku.

Jedná se o registrovanou službu podle zákona o sociálních službách.

Aktivit y

> skupinové akce pro klienty

> individuální práce s klienty – podpora pro spolupráci s dobrovolníkem 

> zprostředkování účasti na vybraných akcích jiných organizací

Rok 2019

Služby Centra aktivního života zrakově postižených využilo celkem 120 klientů 
s těžkým zrakovým postižením. 

Uskutečnili jsme 25 různých skupinových akcí – devět workshopů bubnování, 
čtyři tematické procházky a výlety, např. do Zoologické zahrady Praha nebo 
areálu Botanicus nedaleko Lysé nad Labem, sedm akcí s různorodým vzdělávacím 
nebo kulturním programem, jako byla návštěva Winternitzovy vily nebo prohlídka 
Národního divadla s průvodcem, čtyři workshopy s pohybovým zaměřením, např. 
lekce sebeobrany nebo relaxační podvečer, a jedno komunitní setkání. Pokračovaly 
také hodiny jógy pro nevidomé.

Skupinových akcí se pravidelně účastnilo 45 klientů a poskytli jsme jim 737 hodin 
přímé práce. 

V oblasti individuální práce jsme poskytli nevidomým klientům celkem 1016 hodin 
pomoci.



Poradenské centrum

Jako registrovaná sociální služba poskytujeme odborné sociální poradenství lidem  
se zrakovým postižením či lidem ztrácejícím zrak. 

Součástí odborného týmu Poradenského centra je poradce se zrakovým postižením.  
Přináší pohled z druhé strany a pomáhá novým klientům překonávat těžké období  
ztráty zraku.

Aktivit y

> individuální konzultace a poradenství

> skupinové odborné sociální poradenství 

> vzdělávací programy pro odbornou a laickou veřejnost

> provoz informačního webu www.nevidomimezinami.cz

> poskytování konzultací úřadům, organizacím i veřejnosti

> vydávání elektronického zpravodaje Poradenské okamžiky

Rok 2019

Individuální konzultace jsme poskytli 104 klientům.

V rámci skupinového poradenství jsme realizovali devět odborných besed pro 71 účastníků, 
např. besedy týkajících se asistivních technologií, práv pacientů nebo psychohygieny. 
Během osmi seminářů jsme přiblížili život se zrakovým postižením 127 účastníkům.

Vydali jsme 12 čísel měsíčního elektronického zpravodaje Poradenské okamžiky, který  
ke konci roku odebíralo 100 lidí se zrakovým postižením a 97 dobrovolníků Okamžiku.

Rozšířili jsme webové stránky www.nevidomimezinami.cz o nové texty.

16
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Podpora kulturních aktivit osob se zrakovým  
postižením a Hmateliér – ateliér a dílna hmatového 
modelování pro nevidomé

Prostřednictvím nejrůznějších kulturních aktivit a činností se snažíme podporovat tvořivost  
lidí se zrakovým postižením, přispívat tak k překonávání jejich hendikepu a k integraci  
do běžné společnosti.

Naším cílem je také přispívat k pozitivnímu vnímání nevidomých prostřednictvím jejich 
kvalitních řemeslných a uměleckých výrobků prezentovaných na výstavách a trzích.

Aktivit y 

> řemeslná výroba na zakázku

> vzdělávání

> volná tvorba sochařů s arteterapeutickými prvky ve Hmateliéru

> prezentace tvorby nevidomých umělců na výstavách a trzích

> sochařské workshopy, haptické a komentované prohlídky a procházky, odborné přednášky

> vydávání katalogů nevidomých výtvarných umělců

Rok 2019 

Hmateliér navštěvovalo 11 zrakově postižených keramiků. Jejich výrobky byly prezentovány 
a prodávány na šesti výstavách a trzích např. na Staroměstské radnici v Praze nebo 
v Galerii Vrtbovské zahrady.

Vydali jsme výtvarný katalog s fotografiemi děl nevidomých sochařů a keramiků a básněmi 
nevidomého autora Petra Hakena O tmě trochu jinak.

Klienti Hmateliéru a další lidé se zrakovým postižením se zúčastnili komentované haptické 
prohlídky výstavy Fenomén Zoubek. 
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Projekt Vidět tvýma očima – pomoc dětem  
se zrakovým postižením 

Již 14 let podporujeme a rozvíjíme samostatnost a sebedůvěru dětí a mladých lidí  
se zrakovým postižením a odlehčujeme jejich rodinám v péči o ně.

Naši profesionálně vyškolení odborní pomocníci, studenti vysokých škol, jim kromě 
praktické pomoci v každodenním životě přinášejí i nové informace ze světa vidících mladých 
lidí. Zcela přirozeně je tak učí sociálním dovednostem a přispívají k jejich lepšímu zapojení 
do běžného života.

Aktivit y

> pravidelné doprovody a praktická pomoc během školního roku

> odlehčení pro rodiny v každodenní péči 

> profesionální školení nových odborných pomocníků

> supervize pro odborné pomocníky

Rok 2019

Službu využívalo 15 dětí se zrakovým postižením.

Do projektu se zapojilo 17 vyškolených odborných pomocníků.

Zajistili jsme 664 hodin jejich spolupráce.

Proběhlo jedno školení nových odborných pomocníků a jedna supervize. Další supervize byly 
nahrazeny individuálními konzultacemi.
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Lidé v Okamžiku

Stav ke dni 31. 12. 2019.

Statutární zástupce

MgA. David Lobpreis, MBA ředitel

Management organizace

MgA. David Lobpreis, MBA finanční a provozní manažer
Mgr. Marie Matějů manažerka práce s veřejností
Ing. Alexandra Kouřimová projektová administrátorka
Bc. Marie Hůrková vedoucí Centra aktivního života zrakově postižených
Mgr. Jana Vondráčková vedoucí Dobrovolnického centra
Mgr. Hana Dreslerová vedoucí Poradenského centra
Ing. Šárka Vojtíšková vedoucí dílny hmatového modelování Hmateliér 
  a manažerka projektu Pomoc nevidomým dětem

Pracovní tým

V Okamžiku pracovalo 12 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Během roku Okamžik průběžně 
spolupracoval s řadou vidících i nevidomých lektorů, např. s lektory skupinových akcí, výcviku 
dobrovolníků, zkušebních pochůzek, seminářů o životě se zrakovým postižením a hmatového 
modelování, a s dalšími spolupracovníky.

Nevidomým dětem pomáhalo průměrně 17 odborných pomocníků.

S klienty Okamžiku spolupracovalo průměrně 147 dobrovolníků. 

Správní rada

Mgr. Radek Seifert předseda
PhDr. Kateřina Kavalírová
Mgr. Klára Bendíková
PhDr. Milan Pešák
Bc. Martina Rysová 



V roce 2019 nás podpořili

FINANČNÍ PODPORA

Centrum aktivního života zrakově postižených
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1.369.000 Kč 
Magistrát hlavního města Prahy 380.000 Kč 
Nadace J&T 150.000 Kč
Nadace ČEZ 75.000 Kč 
Městská část Praha 10 44.000 Kč 
Městská část Praha 4 40.000 Kč 
Městská část Praha 14 30.000 Kč  
Městská část Praha 5 23.000 Kč 
Městská část Praha 11 20.000 Kč 
Městská část Praha 13 15.000 Kč 
Dobrovolnické centrum
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 
 300.000 Kč
Ministerstvo vnitra ČR 249.000 Kč
Magistrát hlavního města Prahy 137.000 Kč 
Nadace Leontinka – z projektu Čtení pomáhá 110.000 Kč
Nadace Člověk člověku 60.000 Kč
Městská část Praha 4 40.000 Kč  
Městská část Praha 14 25.000 Kč  
Nadační fond Veolia 25.000 Kč 
Česká lékárenská holding a.s. 25.000 Kč 
Poradenské centrum
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 924.000 Kč 
Magistrát hlavního města Prahy 318.000 Kč 
Městská část Praha 4 30.000 Kč 
Městská část Praha 11 15.000 Kč 
Městská část Praha 8 10.000 Kč  
Projekt Vidět tvýma očima – pomoc dětem 
se zrakovým postižením
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 
 350.000 Kč
Nadace Leontinka 100.000 Kč
ČEPS, a.s. 77.800 Kč

Podpora kulturních aktivit osob se zrakovým postižením 
a provoz dílny hmatového modelování Hmateliér
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 
 150.000 Kč
Magistrát hlavního města Prahy 70.000 Kč 
Ministerstvo kultury ČR 70.000 Kč
Městská část Praha 4 60.000 Kč 
Nadační fond Mathilda 50.000 Kč
Nadační fond právní pomoci 20.000 Kč 

DÁLE NÁS PODPOŘILI
DiaMedics s.r.o. 5.000 Kč
Dianek s.r.o. 3.000 Kč
Elekta, s.r.o. 10.000 Kč
MTE s.r.o. 10.000 Kč
Marjána s.r.o. 8.000 Kč
Novatin s.r.o. 10.000 Kč
Medtronic Czechia s.r.o. 10.000 Kč
Nakladatelství GEUM 8.000 Kč
Micronix s.r.o. 30.000 Kč

MATERIÁLNÍ PODPORA A SPOLUPRÁCE 
WorkMed s.r.o.
Neviditelná výstava 
LMC s.r.o.
NEWTON Media, a.s.
BuduPomahat.cz

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
Adriana Fico, Lenka Hodková, Jana Jirásková, Jiří Juchelka, 
Šimon Kříž, Václav Kučera, Lucie Kutinová, Dominik Mališ, 
Viliam Masaryk, Marcel Mráz, Radek Nehéz, Miroslav Picek, 
Dana Prusíková, Zdeněk Rušový, Jan Šebek, Zuzana Šípková, 
Andrea Šustrová, Jan Vidim a další anonymní dárci.



27

Finanční zpráva

Přehled nákladů na jednotlivé činnosti v tisících Kč

Centrum aktivního života zrakově postižených 2136

Dobrovolnické centrum 980

Poradenské centrum  1328

Projekt Vidět tvyma očima – pomoc dětem
se zrakovym postižením   517

Podpora kulturních aktivit osob se zrakovým postižením 
a provoz dílny hmatového modelovaní Hmateliér  511
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a

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 1

Stav k posled. dni
účetního období

b 2
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 1 6461 346
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 266 308

Materiál na skladě (112) 42B. I. 1.

Materiál na cestě (119) 43B. I. 2.

Nedokončená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47B. I. 6.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48B. I. 7.

Zboží na cestě (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 308266B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 19 166
Odběratelé (311) 52 14B. II. 1.

Směnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56 1515B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60B. II. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 62B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64B. II. 13.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68 150B. II. 17.

Dohadné účty aktivní (388) 69B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 1 052 1 153
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 39B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 1 1501 043B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestě (261) 79B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 9 19
Náklady příštích období (381) 81 179B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82 2B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 1 6741 389

1 x příslušnému fin. orgánu

Okamžik z.ú
Na Strží 1683/40
Praha 4
140 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2019

Účetní jednotka doručí:

70837791

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
ROZVAHA

a

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 1

Stav k posled. dni
účetního období

b 2
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 2843
A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 19 19

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 1919A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 386 386
Pozemky (031) 10A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 298298A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 4747A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 4141A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly – podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -362 -377
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 -19-19A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

-255 -27035(082)
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 
hmotných movitých věcí

A. IV. 7.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -47-47A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 -41-41A. IV. 11.
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a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 289 611

Výdaje příštích období (383) 130 13B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 598289B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 1 6741 389

z.ú
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 28.04.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

činnosti ostatních organizací sdružujících 
osoby za účelem prosazování společných 
zájmů j. n.

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 464424
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 397 435

Vlastní jmění (901) 87 410397A. I. 1.

Fondy (911) 88 25A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 27 29
Účet výsledku hospodaření (963) 91 29xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x27A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 1 210965
B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105 184 182
Dlouhodobé úvěry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

Dohadné účty pasivní (389) 103 182184B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 492 417
Dodavatelé (321) 106 548B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 262266B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111 -7B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 133127B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114 2411B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 40B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119B. III. 14.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128B. III. 23.
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Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Daň z příjmů Hodnota A.VIII.29. 37A. VIII.

Daň z příjmů 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 5 5375 53739Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 3 867Hodnota B.I.1. 41 3 867B. I.

Provozní dotace 3 86742 3 867B. I. 1.

Přijaté příspěvky 1 605Součet B.II.2. až B.II.4. 43 1 605B. II.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44B. II. 2.

Přijaté příspěvky (dary) 1 60545 1 605B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 46B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 6447 64B. III.

Ostatní výnosy 15Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48 15B. IV.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 51B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúčtování fondů 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 1554 15B. IV. 10.

Tržby z prodeje majetku 15Součet B.V.11. až B.V.15. 55 15B. V.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56B. V. 11.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57B. V. 12.

Tržby z prodeje materiálu 1558 15B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 5 5665 56661Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 2929C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř. 37)

Výsledek hospodaření po zdanění 2929D. 63ř. 62 - ř. 37

z.ú
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 28.04.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem 
prosazování společných zájmů j. n.

IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

70837791

Okamžik z.ú
Na Strží 1683/40
Praha 4
140 00

Název a sídlo účetní jednotky
( v celých tisících Kč )

ke dni 31.12.2019

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 706Součet A.I.1. až A.I.6. 2 706A. I.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 643 64A. I. 1.

Prodané zboží 4A. I. 2.

Opravy a udržování 75 7A. I. 3.

Náklady na cestovné 6A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 57 5A. I. 5.

Ostatní služby 6308 630A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9. 9A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 4 746Součet A.III.10. až A.III.14. 13 4 746A. III.

Mzdové náklady 3 62014 3 620A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 1 12615 1 126A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

Daně a poplatky 1Hodnota A.IV.15. 19 1A. IV.

Daně a poplatky 120 1A. IV. 15.

Ostatní náklady 68Součet A.V.16. až A.V.22. 21 68A. V.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 25A. V. 19.

Dary 26A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 6828 68A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a 
použití rezerv a opravných položek

A. VI. 1429Součet A.VI.23. až A.VI.27. 1414

Odpisy dlouhodobého majetku 1430 14A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvky 2Hodnota A.VII.28. 35 2A. VII.
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami

236 2A. VII. 28. 2
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Používané účetní metody a způsob zpracování účetních záznamů (III.)

Předkládaná závěrka účetní jednotky byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a na základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb v platném znění., kterými se stanoví postupy 
účtování a obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, a účtují v soustavě podvojného účetnictví.

1. Způsob ocenění majetku (III. 2.1)

1.1. Zásoby

Účetní jednotka nevykazuje žádné zásoby v rozvaze.
Operativní skladová evidence je vedena u vydávaných publikací na podrozvahových účtech.  

Výroba a tisk publikací je financována z grantových prostředků příslušných donorů a jsou určeny 
především k osvětové činnosti.  Většina celkové edice je rozdána na různých akcích, jen malé 
procento je určeno k prodeji. 

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 
(III.2.1.b)

Účetní jednotka nevykazuje žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní 
činností

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů  (III.2.1.c)

Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti:

2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.2.4)

a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

3. Časové rozlišení 
V účetním období byly použity níže uvedené účty časového rozlišení:

a) 381 – náklady příštích období  - zaúčtovány výdaje běžného účetního období, jejichž náklad 
spadá až do následujícího účetního období (časové rozlišení tříleté licence ofice)

b) 383 – výdaje příštích období – nevyužito
c) 384 – výnosy příštích období – časově rozlišené granty, dotace a příspěvky
d) 389 – dohadné účty pasivní – odhad spotřeby energie a ostatních služeb spojených 

s pronájmem nebytových prostor

4. Vlastní jmění a fondy
Ve vlastním jmění je účtováno o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku a 
majetku pořízeného z dotací. Tato částka je pak postupně ve výši odpisů rozpuštěna na účet 
skupiny 64 – Ostatní výnosy. Dále jsou do vlastního jmění převáděny hospodářské výsledky zisk 
nebo ztráta z minulých účetních období.
Hodnota Fond nevyužitých darů představuje výši neutracených darů.

5. Opravné položky k majetku (III.2.5)

a) Opravné položky nebyly tvořeny.

6. Odpisování 
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a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka 
v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku 
odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Účetní jednotka neuplatňuje daňové odpisy.
b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku nebyl zatím vytvořen, jelikož 
účetní jednotka nevlastní takovýto majetek

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000,- Kč, který byl pořízen nejpozději do 31. 12. 2002, je 
účtován na účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a je při zařazení do používání odepsán 
100 %.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000,- Kč, který byl pořízen po 31. 12. 2002, je účtován do 
nákladů účetní jednotky na účet 501/002 - Spotřeba materiálu.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60.000,- Kč, který byl pořízen po 31. 12. 2002, je účtován 
do nákladů účetní jednotky na účet 518/009 – ostatní služby (DRNHM- software.)

7. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7)

a) Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.

8. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou 
hodnotou (III.2.8)

a) Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.
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Obecné údaje

Popis účetní jednotky (II. 1)

Název účetní jednotky: OKAMŽIK z. ú.
Sídlo: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
Právní forma: zapsaný ústav
IČO: 70837791

Rozhodující předmět činnosti: sociální a jiné služby a kulturní aktivity pro zrakově postižené, ediční 
činnost

Vznik právní subjektivity a místo registrace: 15. 6. 2000 Ministerstvo vnitra ČR

Hlavní činnost a poslání organizace:
Účelem ústavu je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým nebo jiným 
zdravotním postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních a jiných 
služeb, vzdělávacích, osvětových, kulturních, dobrovolnických a jiných aktivit včetně ediční činnosti.

K hlavním činnostem ústavu patří:
- poskytování sociálních a jiných služeb osobám se zrakovým a jiným zdravotním postižením a 

pomáhajícím jednotlivcům a institucím;
- realizace projektů a akcí plnících účel ústavu;
- poskytování odborného vzdělávání dle platných zákonů v oblastech svého působení;
- ediční a publikační činnost;
- podpora dobrovolnictví a rozvoj neziskového sektoru;
- zapojování do asociací a různých veřejně prospěšných aktivit;
- spolupráce s institucemi veřejné správy a dalšími právnickými i fyzickými osobami.

Změny a dodatky provedené v účetním období v registraci: 

Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku)

Členové statutárních orgánů k rozvahovému dni:

Funkce Příjmení Jméno
Ředitel Lobpreis David
Předseda správní rady Seifert Radek
Členka správní rady Kavalírová Kateřina
Členka správní rady Bendíková Klára
Člen správní rady Pešák Milan
Členka správní rady Rysová Martina

Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám: 

Členství/Funkce Původní 
člen/funkcionář

Nový 
člen/funkcionář

Den vzniku/zániku 
členství/funkce

Revizor Ing. Alexandra 
Kouřímová

22. 3. 2019

Revizor Ing. Alexandra 
Kouřímová

10. 10. 2019

1

Příloha k účetní závěrce
OKAMŽIK, z. ú.
k 31. 12. 2019

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb v platném znění, kterou se stanoví 
obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a 
vedou účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, 
účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. 
Hodnotové údaje jsou vykázány v celých Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2019 a končící dnem 
31. prosince 2019.

Obsah přílohy
Obecné údaje
Popis účetní jednotky

Používané účetní metody a způsob zpracování účetních záznamů

1. Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
3. Časové rozlišení
4. Vlastní jmění a fondy
5. Opravné položky k majetku
6. Odpisování
7. Přepočet cizích měn na českou měnu
8. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát

1. Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený v členění podle kategorií a osobní náklady 
za účetní období

2. Přehled o přijatých příspěvcích, dotacích, grantech, ostatních darech, přehled jednotlivých dárců a 
donorů  

3. Přehled neuhrazených pohledávek (významnější položky uvedeny jmenovitě, nevýznamné 
souhrnně).

4. Přehled neuhrazených závazků (významnější položky uvedeny jmenovitě, nevýznamné 
souhrnně).

5. Podrobný rozpis výnosů příštích období 
6. Podrozvahová evidence publikací sdružení
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FP19001 Členský příspěvek APSS - část 1088,00 Kč

Celkem 12 920, 00 Kč

12. Podrozvahová evidence knížek

Byla provedena fyzická inventura všech publikací, ocenění v pořizovacích cenách přepočtených na 
1 kus, 
Stav k 1. 1. 2019 činil 171 285 Kč v pořizovacích cenách
V průběhu zdaňovacího období byly operativně evidovány úbytky a přírůstky jednotlivých titulů, na
skladových kartách byl pak pohyb zaznamenáván jednou měsíčně. K 31. 12. 2019 provedli pověření 
zaměstnanci fyzickou inventuru, konečný zůstatek jednotlivých titulů odsouhlasili s účetní evidencí. 
K účtování zůstatků a ročních pohybů je použit účet podrozvahové evidence 971 – Operativní 
evidence knížek
Stav k 31. 12. 2019 činí 168 307 Kč- v pořizovacích cenách.

Sestaveno dne: 
29.4.2020

Sestavil:

Špatzová Renata
Mobil:    724 333 931

Podpis statutárního zástupce:

MgA. David Lobpreis, MBA.
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Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV..)

1. Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený:9,05

Osobní náklady v členění podle kategorií: 

Č. účtu Název účtu Náklady v Kč

521001 Mzdové náklady HPP 3 294 676
521002 Mzdové náklady - náhrady mzdy za nemoc
521100 Mzdové náklady DPČ
521200 Mzdové náklady DPP 292 680
521300 Výkon funkce ředitele 11 000
521400 Odměny správní rady 21 600
524001 Zdravotní pojištění HPP 300 933
524002 Sociální pojištění HPP 824 674
524101 Zdravotní pojištění DPČ
524102 Sociální pojištění DPČ

7. Přehled o přijatých darech a dárcích (významné položky)

Dárce Druh daru Částka
DiaMedics s.r.o. Finanční dar 5 000,00 Kč
Jan Vidim Finanční dar 11 000,00 Kč
Dianek s.r.o. Finanční dar 3 000,00 Kč
Elekta, s.r.o. Finanční dar 10 000,00 Kč
MTE s.r.o. Finanční dar 10 000,00 Kč
Marjána s.r.o. Finanční dar 8 000,00 Kč
Novatin s.r.o. Finanční dar 10 000,00 Kč
Medtronic Czechia s.r.o. Finanční dar 10 000,00 Kč
Nakladatelství GEUM Finanční dar 8 000,00 Kč
Picek Miroslav Finanční dar 5 000,00 Kč
Micronix s.r.o. Finanční dar 30 000,00 Kč
Nadační fond právní pomoci Finanční dar 20 000,00 Kč
Česká lékárna Finanční dar 25 000.00 Kč
Anonymní dárci – akce Kola Kvapil Finanční dar 14 300,00 Kč

Stručný přehled institucí a nadací, které podpořily hlavní poslání účetní jednotky: 
(významné položky) 

Název instituce Druh příspěvku Částka
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR dotace 2 293 000,00 Kč
Ministerstvo vnitra ČR dotace 249 000,00 Kč 
Ministerstvo kultury ČR dotace 70 000,00 Kč
Magistrát hlavního města Prahy grant 905 000,00 Kč  
Městské části Praha – celkem dotace 352 000,00 Kč 
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky 
Světluška:

nadační příspěvky 800 000,00 Kč 

Nadace Leontinka nadační příspěvek 210 000,00 Kč 
Nadace J+T- časově rozlišeno pro rok2020 Peněžní dar 150 000,00 Kč

Příloha k účetní závěrce
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Nadace ČEPS nadační příspěvek 77 800,00 Kč
Nadace ČEZ nadační příspěvek 75 000,00 Kč 
Nadace KB Jistota nadační příspěvek 70 234,00 Kč
Nadace Člověk člověku nadační příspěvek 60 000,00 Kč
Nadační fond Mathilda nadační příspěvek 50 000,00 Kč 
Nadační fond Veolia nadační příspěvek 25 000,00 Kč

8. Přehled neuhrazených pohledávek (významnější položky uvedeny jmenovitě, nevýznamné 
souhrnně).

Pohledávka Splatnost Částka v Kč Poznámka 
Vystavené faktury Leden 2020 1 161 Kč

9. Přehled neuhrazených závazků (významnější položky uvedeny jmenovitě, nevýznamné 
souhrnně). 

Závazek Splatnost Částka v Kč Poznámka 
Dodavatelské faktury Leden 2020 5 240 ,51 
Zaměstnanci 14. 1. 2020 262 350 Čisté mzdy 12/2019
Povinné odvody 
sociální a zdravotní 
pojištění

20. 1. 2020 133 123 12/2019

FÚ – daň ze závislé 
činnosti a daň 
srážková

20. 1. 2020 43 853 12/2019

10. Podrobný rozpis výnosů příštích období 

Text Částka v Kč
Nadace Leontinka 347 728,00 Kč
Nadace J+T - peněžní dar na podporu CAŽ 150 000,00 Kč
Nadace člověk člověku - nadační příspěvek na Dobrovolnické centrum 60 000,00 Kč
Nadace ČEZ 28 079,00 Kč
Nadační fond Veolia 8 667,00 Kč
ČEPS 3 392,00 Kč

11. Výsledek hospodaření a daň z příjmů

Za rok 2019 organizace vykazuje:
Základ daně ve výši: 94000 Kč. Tento základ byl snížen na 0 Kč, uplatněním odčitatelné položky 
v souladu s § 20 odst. 7) zákona o daních z příjmů.
Výše daňové úspory pro uplatnění v následujícím roce: 17 860 Kč.

Snížení základu daně uplatněné v předchozím účetním období: 
Daňová úspora z roku 2018 ve výši 12 920 Kč byla použita viz. tabulka :

FP19040 Předplatné grantového diáře 1440,00 Kč
FP19010 Datový trezor 720,00 Kč
HV19065 Poštovné 1098,00 Kč
CR181600
4 Eset licence antivirového serveru 3866,00 Kč
FP19073 Aktualizace účetního SW 3388,00 Kč
FP19008 Pronájem prostor na NGO marketu 1320,00 Kč
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Okamžik, z. ú.

Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
IČO 70 83 77 91
DIČ CZ 70 83 77 91
číslo účtu
6304005/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
telefon
233 379 196, 220 571 173
mobil
775 209 055, 774 209 055   
email
okamzik@okamzik.cz
www.okamzik.cz
www.nevidomimezinami.cz
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