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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, vzdělávacích a osvětových aktivit.
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Úvodní slovo

Milé čtenářky a milí čtenáři, 

Okamžik již 18 let pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením. V uplynulém roce jsme úspěšně 
pokračovali v dlouhodobých projektech, které jsou mezi klienty dobře známé a ve velké míře 
využívané.

V Centru aktivního života jsme se zaměřili na zajímavé akce, které klientům přinesly řadu 
originálních zážitků a zároveň prostor pro setkávání, přátelské popovídání a sdílení životních 
situací.

Ti, kdo upřednostňují neformální pomoc, využívali naše Dobrovolnické centrum. To umožňuje nejen 
jednorázové doprovody k lékaři, na úřad nebo na nákup, ale především pravidelnou spolupráci stálé 
dvojice nevidomého klienta s dobrovolníkem.

Doprovody a vizuální pomoc nabízí i projekt Vidět tvýma očima, který pomáhá rodinám dětí se 
zrakovým postižením. Díky našim „asistentům“, studentům vysokých škol, mají děti zajištěnu 
dopravu do školy a zpět, pomoc při kroužcích a školní přípravě. Projekt je v České republice stále 
jediný svého druhu.

V dílně hmatového modelování – Hmateliéru probíhala pravidelná řemeslná výroba na zakázku, 
vzdělávání, volná tvorba sochařů a arteterapeutické aktivity. Na samostatné výstavě jsme 
představili nový umělecký katalog Jiřiny Holeňové, nevidomé keramičky, která v Hmateliéru 
dlouhodobě působí. 

Naše Poradenské centrum poskytovalo po celý rok individuální poradenství těm, kdo se ocitli 
v těžké životní situaci. Pokračovalo také skupinové poradenství formou odborných besed, 
uskutečnili jsme řadu osvětových seminářů a vydali manuál pro střední a nižší zdravotnický 
personál o tom, jak přistupovat k nevidomým pacientům. Jeho autorem je nevidomý odborník, 
pracovník Poradenského centra, Radek Seifert.

Každý z projektů zažil výjimečné okamžiky a ty nejdůležitější jsme pro vás zachytili v této výroční 
zprávě. Děkuji všem, jejichž podpora a profesní i osobní nasazení umožnily realizovat v roce 2018 
takto rozmanité spektrum služeb a aktivit pro lidi se zrakovým postižením.

Vít Liška 
ředitel
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Příklady z praxe Dobrovolnického centra

Prakticky nevidomý klient pan M. oslavil letos j iž 90. narozeniny. Je vdovec a ži je sám. 
O zrak přišel až v pozdějším věku, proto bez doprovodu nevychází z domu. Služby 
Dobrovolnického centra využívá j iž od roku 2013, od kdy zároveň trvá dlouhodobá 
spolupráce s jeho stálou dobrovolnicí. Společně chodí 2–3 krát měsíčně nakupovat, 
vyřídí pochůzky a také si popovídají . Současně si kl ient pravidelně objednává jednorázové 
doprovody na nákupy a k lékaři. Dobrovolníci k němu chodí opakovaně a rádi. Také on 
pomoc oceňuje a po každém doprovodu nebo setkání nás telefonicky kontaktuje se 
zpětnou vazbou.

Paní B. je prakticky nevidomá.  
Ačkoli se sama pohybuje s bílou holí , j iž  
10 let využívá služby Dobrovolnického centra 
na činnosti a cesty, na které potřebuje 
dopomoc. V současné době jí zajišťujeme dva 
stálé dobrovolníky na pravidelná setkávání, 
při kterých vyřizují praktické věci nebo se 
věnují sportu (jóga, j ízda na tandemovém 
kole). Klientka si také pravidelně objednává 
jednorázové doprovody k lékařům a na odborná 
vyšetření v nemocnici. I další členové její rodiny 
se zrakovým postižením využívali nebo využívají 
jak Dobrovolnické centrum, tak další služby 
Okamžiku.   

Dobrovolnické centrum

Dospělým lidem se zrakovým postižením nabízíme 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

> supervize a další akce pro dobrovolníky

Rok 2018

Služby Dobrovolnického centra využilo celkem 135 klientů s těžkým zrakovým 
postižením.

Podpořili jsme 118 různých dvojic klient/dobrovolník, které spolu strávily  
4 915 hodin.

Úspěšně jsme zajistili 550 jednorázových doprovodů v celkové délce 810 hodin.

Na projektu Dobrovolnického centra se průměrně podílelo 149 aktivních 
dobrovolníků.

V pěti výcvicích jsme proškolili 34 nových dobrovolníků.

Dobrovolnickým centrem organizovaných supervizí a workshopů se zúčastnilo  
42 dobrovolníků.
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Výběr ze zpětných vazeb

„Díky moc za vše, co děláte a čím se zabýváte. Je toho opravdu hodně a na vysoké úrovni. 
Jsem rád, že Okamžik stále takto kvalitně pracuje a nabízí mnohé zajímavé akce.“

 „Přeji hezký podvečer, chci moc a moc poděkovat, že jsem se mohla zúčastnit dnešního 
rybářského dne u rybníku Hruškov. Rybaření bylo skvělé, úžasné, báječné. Rybáři se nám 
celý den věnovali , vše nám vysvětli l i  a mohli jsme si vše vyzkoušet sami. Byl to nádherný 
rybářský den. Moje velké díky patří všem rybářům, kteří s námi strávil i hezký nedělní den. 
Oceňuji, že se tato akce konala v neděli , a tak jsme se rybaření mohli zúčastnit i my, kteří 
v pracovní dny chodíme do práce.“

 „Okamžik zorganizoval krásnou procházku po Praze. Děvčata, děkuji . Procházka byla 
i poučná, dozvěděla jsem se mnoho nových věcí, j ít s ochotnými a příjemnými děvčaty  
z Okamžiku bylo lepší než sedět doma, neboť život je pak veselejší. “

Centrum aktivního života zrakově postižených

V rámci tohoto projektu pořádáme skupinové volnočasové a 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 2018

Služby centra aktivního života využilo celkem 129 klientů s těžkým zrakovým 
postižením. 

Uskutečnili jsme 26 různých skupinových akcí - 5 arteterapeutických dílen,  
8 workshopů bubnování, 4 tematické procházky a výlety, 7 akcí s různorodým 
vzdělávacím nebo kulturním programem a 2 komunitní setkání. Pokračovaly  
i hodiny jógy pro nevidomé.

Skupinových akcí se pravidelně účastnilo 50 klientů a poskytli jsme jim  
817 hodin přímé práce. 

V oblasti individuální práce jsme poskytli nevidomým klientům celkem  
1029 hodin pomoci. 
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Zpětná vazba na novou brožuru

„Chtěla bych vám touto cestou poděkovat za manuál/příručku pro zdravotnický personál, 
který se věnuje otázkám pomoci nevidomým pacientům během jejich hospitalizace 
ve zdravotnickém zařízení. Společně se sociálními pracovnicemi a koordinátorkou 
dobrovolníků se budeme více zabývat touto problematikou a zároveň informovat 
zdravotnický personál naší nemocnice.“

Poradenské centrum

Poskytujeme zdarma odborné sociální poradenství lidem se zrakovým postižením a lidem 
ztrácejícím zrak a organizujeme další navazující služby pro nevidomé a všechny, kdo jim 
pomáhají. 

Aktivit y

> individuální a skupinové odborné sociální poradenství v rámci registrované sociální služby

> vzdělávací programy pro odbornou a laickou veřejnost

> vydávání informačních publikací a elektronického zpravodaje

> provoz informačního webu www.nevidomimezinami.cz

Rok 2018

Poskytli jsme individuální konzultace 95 klientům, řadě z nich opakovaně.

Součástí odborného týmu Poradenského centra se stal poradce se zrakovým postižením. 
Pomáhá osobním příkladem překonávat novým uživatelům služeb těžké období ztráty zraku. 
Přináší pohled „z druhé strany“ a je dalším mostem mezi klienty a pracovníky. 

V rámci skupinového poradenství jsme realizovali 8 odborných besed pro 67 účastníků.

Během 15 vzdělávacích akcí jsme proškolili 318 osob v pomoci nevidomým a v komunikaci 
s nimi.

Vydali jsme 12 čísel měsíčního elektronického zpravodaje, který odebíralo 62 lidí se 
zrakovým postižením a 30 dobrovolníků.

Naši nevidomí spolupracovníci napsali 5 nových dokumentů pro webové stránky www.
nevidomimezinami.cz.

V roce 2018 

Vydali jsme informační a osvětovou publikaci „Pacient nevidí, pomozte mi“. Obsahuje 
praktická doporučení pro komunikaci a spolupráci s nevidomým pacientem ve 
zdravotnických zařízeních. Publikace byla spolu s informací o přístupnosti elektronické 
verze rozeslána na 100 adres zdravotnických škol a nemocnic.

PACIENT NEVIDÍ, 
POMOZTE MI!

Radek Seifert

Příručka pro zdravotnický personál
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Podpora kulturních aktivit osob se zrakovým 
postižením 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 a arteterapie v Hmateliéru

> prezentace tvorby nevidomých umělců na výstavách a trzích

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

> vydávání katalogů výtvarných umělců

Rok 2018 

Hmateliér navštěvovalo 12 zrakově postižených keramiků. Jejich výrobky byly prezentovány 
a prodávány na 10 výstavách a trzích.

Vydali jsme katalog s názvem „Hlína a já“ nevidomé keramičce a básnířce Jiřině Holeňové.

Klienti Hmateliéru a další lidé se zrakovým postižením se zúčastnili odborné přednášky 
s haptickou procházkou na téma „Karlův most“, komentovaných výstav v Galerii Roztoky 
u Prahy a ve Vrtbovské zahradě. Na šesti sochařských workshopech se učili postupům při 
tvorbě sochy lidské hlavy.

Ukázka z katalogu Jiřina Holeňová „Hlína a já“ vydaného v roce 2018

 „Hledala jsem nějakou výtvarnou či rukodělnou činnost, kterou bych mohla dělat 
samostatně, popř. s minimální asistencí. Vlastně si spíš hlína našla mě…

Získala si mě tvárností, možností opakovaného přetváření tvaru, dokud si sama neřekne 
o svůj tvar, dokud se na tvaru spolu nedomluvíme.“

Projekt ,,Vidět tvýma očima – pomoc dětem se 
zrakovým postižením“ 

Již 11 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 přinášejí  
kromě praktické pomoci v každodenním životě 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 

Rok 2018

Službu využívalo 19 dětí se zrakovým postižením.

Do projektu se zapojilo 25 vyškolených odborných pomocníků.

Během školního roku pravidelně spolupracovalo 50 dvojic dítě/pomocník (některé děti 
spolupracují ve dvojici s více asistenty).

Zajistili jsme 792 hodin jejich spolupráce.

Proběhly dvě školení nových odborných pomocníků a čtyři supervize.

Zpětná vazba asistentky

„Je to velká zkušenost a dost věcí si při každé asistenci uvědomuji. Hlavně to, jak je zdraví 
cenné a křehké a že nevidomým se může stát člověk kdykoli . Dříve jsem si nevidomých na 
ulici skoro nevšimla, teď je registruji , už když slyším cvakat hůl. Také vím, co dělat, jak j im 
pomoci a také čím déle je doprovázím, tím více je beru jako kohokoli j iného.“
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Projekt „Jak na iPhone přes VoiceOver  
pro pokročilé uživatele“

Projekt jsme zahájili v srpnu roku 2017 a probíhal do dubna 2018.

Navazuje na úspěšný předchozí projekt „Zpřístupnění užívání Apple iPhone nevidomým 
uživatelům“ a nabízí další sérii audio/video lekcí, které jsou tentokrát určeny zkušenějším 
nevidomým uživatelům iPhonů. Těm nabízí seznámení s pokročilejšími funkcemi a aplikacemi 
telefonu, učí je již nabyté dovednosti využívat efektivněji a představuje jim některá externí 
zařízení, která lze k iPhonu připojit.

Aktivit y

>  vytvoření série výukových videí (videokurzu) seznamujících nevidomé uživatele    
 s pokročilejším ovládáním mobilních telefonů Apple iPhone za pomoci hlasového výstupu   
 VoiceOver, který je součástí systému iOS

>  vytvoření audioverze kurzu

>  konzultace k používání telefonu iPhone za pomoci VoiceOveru, k vybraným aplikacím  
 a k řešení individuálních problémů nevidomých uživatelů  vedené dvěma odbornými   
 nevidomými lektory

Rok 2018

Vytvořili jsme sérii 13 audio/video lekcí o používání iPhonu za pomoci VoiceOveru pro 
pokročilejší nevidomé a slabozraké uživatele (celková stopáž více než 200 min.). Video lekce 
jsou volně k dispozici na našem kanálu na portálu YouTube, audioverze kurzu na webových 
stránkách www.okamzik.cz.

Zrealizovali jsme 40 hodin individuálních konzultací pro 14 nevidomých uživatelů mobilních 
telefonů iPhone. Individuální konzultace zajišťovali dva zkušení nevidomí lektoři specializující 
se na práci s náročnými elektronickými kompenzačními pomůckami, kteří operativně 
reagovali na specifické potřeby a požadavky nevidomých uživatelů.

Lidé v Okamžiku

Statutární zástupce

Mgr. Vít Liška ředitel

Management organizace

MgA. David Lobpreis, MBA finanční a provozní manažer
Mgr. Marie Matějů manažerka práce s veřejností
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, 
  manažerka projektu „Pomoc nevidomým dětem“

Pracovní tým

Ke dni 31. 12. 2018 pracovalo v Okamžiku 12 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Během roku 
Okamžik průběžně spolupracoval s řadou vidících i nevidomých lektorů (např. s lektory výcviku 
dobrovolníků, zkušebních pochůzek a hmatového modelování, s odborníky při přípravě seminářů  
o životě se zrakovým postižením) a s dalšími vidícími a nevidomými spolupracovníky.

Nevidomým dětem pomáhalo průměrně 25 odborných pomocníků.

S klienty Okamžiku spolupracovalo průměrně 150 dobrovolníků. 

Správní rada

Mgr. Radek Seifert – předseda
PhDr. Kateřina Kavalírová
Mgr. Klára Bendíková
PhDr. Milan Pešák
Martina Rysová 
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V roce 2018 nás podpořili

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2018 podpořili.
Centrum aktivního života
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1.369.000 Kč 
Magistrát hlavního města Prahy 360.000 Kč 
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 300.000 Kč
Nadace J&T 134.000 Kč
Městská část Praha 10 42.000 Kč 
Městská část Praha 14 27.000 Kč  
Městská část Praha 5 20.000 Kč 
Městská část Praha 11 20.000 Kč 
Městská část Praha 13 15.000 Kč 
Městská část Praha 4 10.000 Kč 
Dobrovolnické centrum
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 
 250.000 Kč
Ministerstvo vnitra ČR 249.000 Kč  
Nadační fond Veolia 81.400 Kč  
Nadace Komerční banky a. s. – Jistota 49.200 Kč
Městská část Praha 14 32.000 Kč  
Nadace ČEZ 30.000 Kč
Poradenské centrum
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 780.000 Kč 
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 
 420.000 Kč
Magistrát hlavního města Prahy 290.000 Kč 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 90.000 Kč
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci 30.000 Kč
Městská část Praha 11 15.000 Kč 
Městská část Praha 4 10.000 Kč 
Projekt „Vidět tvýma očima – pomoc dětem 
se zrakovým postižením“
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 
 500.000 Kč
Nadace Leontinka 154.100 Kč  

Podpora kulturních aktivit osob se zrakovým postižením 
a provoz dílny hmatového modelování Hmateliér
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 
 250.000 Kč
Nadace Komerční banky a. s. – Jistota 174.000 Kč
Nadace ČEZ – Pomáhej pohybem 90.000 Kč
Ministerstvo kultury ČR 80.000 Kč
Městská část Praha 4 50.000 Kč 
Nadační fond Mathilda 42.100 Kč  
Nadační fond právní pomoci 20.000 Kč 
Nadace umění pro zdraví 5.000 Kč
Projekt „Jak na iPhone přes VoiceOver pro pokročilé uživatele“ 
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška 
 52.800 Kč
Dále nás podpořili
Milan Kvapil s.r.o. 20.000 Kč
NIOB Real, spol.s r.o. 15.000 Kč 
Elekta, s.r.o. 10.000 Kč
Marjána s.r.o. 10.000 Kč
Novatin s.r.o. 10.000 Kč
Medtronic Czechia s.r.o. 10.000 Kč
DiaMedics s.r.o. 5.000 Kč
MTE s.r.o. 5.000 Kč
Petis spol. s.r.o. 2.000 Kč
Materiální podpora a spolupráce 
WorkMed s.r.o.
Neviditelná výstava 
LMC s.r.o.
NEWTON Media, a.s
BuduPomahat.cz
Individuální dárci
Jan Fischer, Jiří Juchelka, Václav Kučera, Lucie Nováková, 
Viliam Masaryk, Marcel Mráz, Josef Olšák, Miroslav Picek, 
Helena Švábová, Jan Vidim

Finanční zpráva

Přehled nákladů na jednotlivé činnosti v tisících Kč

Centrum aktivního života 2297

Dobrovolnické centrum 702

Poradenské centrum  1595

Pomoc dětem   700

Hmateliér   641

 

Okamžik Středisko 100 210

 

Okamžik 2018 celkem 6145
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IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

70837791

OKAMŽIK  z. ú.
Na Strži 1683/40
Praha 4
140 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2018

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 0152 1 015A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 5 0354 5 035A. III.

Daně a poplatky 25 2A. IV. 

Ostatní náklady 786 78A. V.

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

147 14A. VI.

Poskytnuté příspěvky 28 2A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 6 1466 14610Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 3 41712 3 417B. I.

Přijaté příspěvky 2 68813 2 688B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 4914 49B. III.

Ostatní výnosy 1915 19B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 6 1736 17317Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 2727C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 2727D. 19ř. 18 - ř. 9

z. ú.
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 03.05.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

1 x příslušnému fin. orgánu

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

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

70837791

IČO

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

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 4357

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 19 19A. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 386 386A. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -348 -362A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 1 3461 364
7Zásoby celkem 260 266B. I.
8Pohledávky celkem 19 19B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 1 080 1 052B. III.
10Jiná aktiva celkem 5 9B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 1 3891 421

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 12 424577

13Jmění celkem 598 397A. I.
14Výsledek hospodaření celkem -21 27A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 965844
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkem 184 184B. II.
18Krátkodobé závazky celkem 389 492B. III.
19Jiná pasiva celkem 271 289B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 1 3891 421

z. ú.
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 03.05.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



18 19

Příloha k účetní závěrce 
OKAMŽIK, z. ú. 

k 31. 12. 2018 
 
 

 3 

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. 
 

Příloha k účetní závěrce 
Okamžik, z. ú. 
k 31. 12. 2018 

 
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 2018 a končící dnem 

31. prosince 2018. 

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 ústavu 
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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) 
Zvolení a zápis členky správní rady do veřejného rejstříku 16. 05. 2018 
Zvolení a zápis předsedy správní rady do veřejného rejstříku 03. 10. 2018 
 
Členové statutárních a dalších orgánů k rozvahovému dni: 
 

Funkce  Příjmení  Jméno 
Ředitel Liška Vít 
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 ve statutárních a dalších orgánech:  
 
 

Členství/Funkce Původní 
člen/funkcionář 

Nový 
člen/funkcionář 

Den vzniku/zániku 
členství/funkce 

Členka správní rady  Martina Rysová 16. 05. 2018 
Předseda správní rady  Radek Seifert 03. 10. 2018 
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12. Podrozvahová evidence knížek 
 
Byla provedena fyzická inventura všech publikací, ocenění v pořizovacích cenách přepočtených na  
1 kus,  
Stav k 1. 1. 2018 činil 172 847 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. 2018 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. 2018 činí 171 285 Kč v pořizovacích cenách. 
 
 
 
 
Sestaveno dne:  
31.3.2019 

Sestavil: 
 
Špatzová Renata 
Mobil:    724 333 931 

Podpis statutárního zástupce: 
 
Mgr. Vít Liška  
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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 3 474 810  
521002 Mzdové náklady - náhrady mzdy za nemoc  
521100 Mzdové náklady DPČ  
521200 Mzdové náklady DPP 350 000 
521300 Výkon funkce ředitele 12 000 
521400 Odměny správní rady 14 700 
524001 Zdravotní pojištění HPP 315 107 
524002 Sociální pojištění HPP 868 638 
524101 Zdravotní pojištění DPČ  
524102 Sociální pojištění DPČ  
 
 
7. Přehled o přijatých darech a dárcích (významné položky) 
 

Dárce Druh daru Částka 
Nadace Komerční banky a. s. – Jistota dar       223 200,00 Kč  
Nadace J&T dar       134 000,00 Kč  
Nadační fond Veolia  dar          81 360,00 Kč  
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci  dar          30 000,00 Kč  
Milan Kvapil s.r.o. dar          20 000,00 Kč  
Nadační fond právní pomoci  dar          20 000,00 Kč  
NIOB Real, spol.s r.o. dar          10 000,00 Kč  
Elektra, s..r.o.  dar          10 000,00 Kč  
Marjána s.r.o. 10.000 dar          10 000,00 Kč  
Novatin s.r.o.  dar          10 000,00 Kč  
Medtronic Czechia s.r.o. dar          10 000,00 Kč  
DiaMedics s.r.o. dar            5 000,00 Kč  
Nadace umění pro zdraví  dar            5 000,00 Kč  
MTE s.r.o. dar            5 000,00 Kč  
 
 

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

Název instituce Druh příspěvku Částka 
Magistrát hlavního města Prahy dotace    2 149 000,00 Kč  
Projekty realizované za pomoci Nadačního fondu 
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška: 

nadační příspěvky    1 771 800,00 Kč  

Magistrát hlavního města Prahy – grantový 
program 

grant       650 000,00 Kč  

Ministerstvo vnitra ČR dotace       249 000,00 Kč  
Městské části Praha – celkem dotace       241 100,00 Kč  
Nadace Leontinka nadační příspěvek       154 100,00 Kč  
Ministerstvo zdravotnictví ČR dotace          90 000,00 Kč  
Ministerstvo kultury  dotace          80 000,00 Kč  
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Nadační fond Mathilda nadační příspěvek          42 120,00 Kč  
Nadace ČEZ  nadační příspěvek          12 000,00 Kč  

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

souhrnně). 
 
Pohledávka Splatnost Částka v Kč  Poznámka  
Vystavené faktury Leden 2019 3 975  
    
 
9. Přehled neuhrazených závazků (významnější položky uvedeny jmenovitě, nevýznamné 

souhrnně).  
 
Závazek Splatnost Částka v Kč  Poznámka  
Dodavatelské faktury Leden 2019 47 704   
Zaměstnanci 14. 1. 2019 265 972 Čisté mzdy 12/2018 
Povinné odvody 
sociální a zdravotní 
pojištění 

20. 1. 2018 128 772  12/2018 

FÚ – daň ze závislé 
činnosti a daň 
srážková 

20. 1. 2018 30 944 12/2018 

 
10. Podrobný rozpis výnosů příštích období  
 
Text Částka v Kč 
Nadace člověk člověku - nadační příspěvek na Dobrovolnické centrum 60 000 
Nadace J+T - peněžní dar na podporu CAŽ 150 000 
KB Nadace Jistota 70 234 
Nadace Leontinka 8 692 
  
  
 
 
11. Výsledek hospodaření a daň z příjmů 
 
Za rok 2018 organizace vykazuje: 
Základ daně ve výši: 68 183 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: 12 920  Kč. 
 
Snížení základu daně uplatněné v předchozím účetním období:  
Daňová úspora z roku 2017 ve výši 7 030 Kč byla použita viz. tabulka : 
 
FP18002 Členský poplatek APSS ČR 1990 
FP18032 ESET – licence antivirového SW 2595 
FP18004 Předplatné Grantový diář 980 
FP18015 datový trezor 720 
FP18074 Předplatné Listy sociální práce 199 
FP18077 kurz první pomoci 150 
FP18083 Klasifikovaný certifikát - el. podpis,ředitel 396 
   
 Celkem 7030 
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Okamžik, z. ú.

právní forma
zapsaný ústav
sídlo
Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
pracoviště a kontaktní adresa
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
www.hmatelier.cz
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