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ů. ÚVOD  
 
„Kráčet s pUítelem tmou je lepší než jít za svEtla osamocen.“ ĚHelen Kellerováě  
„Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli!“ ĚHelen Kellerováě  

Tyto výroky nejsou pouhými myšlenkami, ale realitou ze života hluchoslepé ženy, která 
se i pUes své tEžké zdravotní postižení zapojila plnohodnotnE do života a pUekonávala všechny 
pUekážky. 

KYKLOP o.p.s. se s tEmito výroky ztotožOuje a pro své klienty pomáhá spoluvytváUet 
takové prostUedí, aby mohli prožít sv]j život se vším, co k nEmu patUí i pUes sv]j handicap.  
„NEkdo vidí, nEkdo ne, společnE se bavíme!“ Ěmotto KYKLOP o.p.s.ě  
 
B. KYKLOP o.p.s.  
 
1. Základní informace 
 
Vznik: 1. 1. 2014  
- ObecnE prospEšná společnost KYKLOP o.p.s. Ědále už jen „Kops“ě vznikla transformací 
z občanského sdružení o. s. Kyklop CZ, které započalo svoji činnost v kvEtnu roku 2004.  
Programová náplO Kops: obecnE prospEšná činnost formou poskytování služeb  



Druh poskytovaných služeb: sociálnE aktivizační služby  
Cílová skupina: zrakovE postižení Ědále už jen „ZP“ě  
 

Cílem služeb, které poskytuje Kops, je pomáhat pUi integraci a socializaci ZP, pUedevším 
dEtí a mládeže, ale i dospElých, kterým bez pUímých aktivit a služeb aktivizačního typu hrozí 
nebo již nastala separace ve společnosti. 

Díky volnočasovým aktivitám, které jsou hlavní podstatou služeb, mají ZP klienti Kops 
možnost:  
aě získat psychickou podporu a motivaci  
bě vzdElávání, rozšiUování svých vEdomostí a dovedností  
cě seberealizace, prezentace/uplatnEní svých schopností a dovedností  
dě kontaktu s širokou veUejností, se všemi klienty Kops a dalšími ZP, i ze zahraničí  
 
Formy poskytování služeb:  
- na provozovnE Kops i terénní  
- telefonické i e-mailové  
- jednorázové i dlouhodobé  
- individuální i skupinové  
 
Podstata poskytovaných služeb:  
- dostupnost služeb  
- dostatečná informovanost veUejnosti  
- nácvik dovedností, pUedevším v reálných podmínkách  
- využívání dostupného potenciálu zraku, ostatních smysl] i psychických funkcí  
- podpora samostatnosti, sobEstačnosti a nezávislosti  
- motivace a podpora společenské seberealizace  
 
2. Zpráva o činnosti orgán] Kops 
 
Sch]ze Správní rady Ědále jen „SR“ě:  
9. 2. 2018  
25. 6. 2018  
14. 12. 2018  
Sch]ze Dozorčí rady Ědále jen „DR“ě:  
20. 6. 2018  
14. 12. 2018 
 
3. Zpráva o personálním zajištEní poskytovaných služeb Kops  
 
Celkový počet zamEstnanc] ke konci roku 201Ř:  



13 ZP ĚpracovnE – právní smlouva na 1⁄2 úvazekě  
Jedná se o zamEstnance na pozicích:  
administrativní pracovník; koordinátor aktivit pro klienty KYKLOP o.p.s.; učitel hudebních 
obor] a zpracovatel notových materiál]; zpracovatel záznam]/ladič klavír]; lektor v oblasti 
hudebního vzdElávání a obsluhy kompenzačních pom]cek u zrakovE postižených klient]; 
hudební skladatel, aranžér a pedagog a od 1. 9. 2018 sportovní masér.  
 
Celkový počet pracovník] na základE jiných smluv ke konci roku 201Ř:  
2 Ědohody o provedení práceě  
Jedná se o asistenty pro ZP zamEstnance a klienty Kops. 
 
 
C. ZPRÁVů O ČINNOSTI  
 
1. PUehled poskytovaných služeb v roce 2018  
 
I. ORGůNIZůCE POBYTOVÝCH ůKTIVIT ů PROJEKT¥  
POPIS 
Klient]m k dispozici: organizováno v pr]bEhu celého roku  
Cena: uvedena u pUíslušných aktivit  

Jedná se pUedevším o aktivity a akce, které mají zejména inkluzivní, edukační nebo 
motivační charakter se vzdElávací, sportovní, hudební, relaxační či neménE d]ležitou 
společenskou náplní. 

Kops je organizoval, organizuje a organizovat nadále bude pro dEti a mládež, dospElé se 
zrakovým postižením i bez handicapu z ČR a Slovenska. PrávE díky faktoru účasti nemalého 
počtu účastník] bez handicapu dochází vEtšinou u obou skupin ke vzájemnému porozumEní 
a pochopení principu začlenEní ZP do společnosti. DEje se tak podvEdomE skrze programovou 
náplO aktivit. Ve zkratce lze Uíct, že jde o krátkodobou „pUímou socializaci,“ která je, dle již 
dosažených výsledk], nezanedbatelnou součástí rehabilitace a následné socializace zrakovE 
postižených.  

Tyto aktivity jsou organizovány a zároveO vedeny pracovníky Kops a dobrovolnými 
pracovníky s kvalifikací a bohatými zkušenostmi.  
 
AKTIVITY:  
 
LYŽůTSKÝ POBYT: Kyklop lyžuje! 
Organizátor: Kops 
Datum konání: 5. 3. – 9. 3. 2018  
Místo konání: Suchá Rudná  
Typ ubytování: hotel Paramon  



Cena pobytu: 850/1600/1900/2150/2650 Kč Ědle vEku, ZP a využitých služebě  
Zúčastnilo se celkem: 30 osob, z toho 10 zrakovE postižených  
Cílová skupina: dEti, mládež i dospElí  
PUímé dotace/sponzoUi: 35000 Kč ĚSMOL a SMPVě  

- dotace byly využity na úhradu služeb pro účastníky  
Programová náplO: lyžování sjezdové i bEžecké po skupinách ĚzrakovE postižení  
s vodiči a traséryě, společenský program  
 
ZHODNOCENÍ 

Účastníci této tradiční aktivity byli jako vždy velice spokojeni. SpolečnE trávený čas ZP 
s ostatními účastníky vede ke vzájemnému porozumEní, obohacování obou stran a dochází 
k naplnEní socializačního, inkluzivního i edukačního zámEru akce. I ti nejmladší ZP účastníci 
nám dokazují, že zrakové postižení není pUekážkou pro výuku takové sportovní disciplíny, jakou 
je jízda na lyžích či bEžkách. 
 
MEZINÁRODNÍ LETNÍ POBYT TÁBOROVÉHO TYPU: 
„Jednou tam a jednou zas sem, s Kyklopáky cestuj časem. Aneb neobyčejný pUíbEh o záchranE 
svEta a cestování v čase.“ 
Organizátor: Kops 
Datum konání: 9. – 15. 7. 2018 
Místo konání: PohoUany 
Typ ubytování: Turistická chata 
Cena pobytu: 2000,- Kč 
Zúčastnilo se celkem: 29 účastník], z toho 11 ZP a 6 ze Slovenska 
Cílová skupina: ZP dEti do 15 let 
PUímá dotace/sponzoUi: 19000,- ĚEXTRACOLOR, obec Dolany, dary fyzických osobě 

- dotace byla využita na náklady ubytování účastník] 
Programová náplO: sportovní a společenské vyžití, zdokonalování fyzických i psychických 
schopností formou úkol] a her v rámci pečlivE pUipravené celotáborové hry, osvojení tradičních 
tábornických dovedností, budování vztahu k pUírodE a osvEta týkající se pUírodních zákonitostí 
  
ZHODNOCENÍ 

Aktivity tohoto druhu patUí mezi klienty velmi oblíbené, a to pUedevším díky svému 
specifickému charakteru a zamEUení. Nedílnou roli v této oblíbenosti také hraje pobytová forma 
a společenský rozmEr, což je pUedevším pro ZP účastníky velmi pUínosné. 
 
II. HUDEBNÍ VZDDLÁVÁNÍ „UmEní všem!“ 
POPIS  
Klient]m k dispozici: celoročnE s výjimkou července a srpna, klient má k dispozici 1 hodinu 
výuky týdnE  



Cena: částka dle vEku a ZP klient], platba na celý rok pUed zahájením výuky  
- viz ceník „UmEní všem!“, který je dostupný na webu Kops 

Jedná se o individuální i kolektivní výuku hudebních obor]: hra na klasickou kytaru, zobcovou 
a pUíčnou flétnu, keyboard, bicí soupravu a zpEv. Od záUí 2017 byla nabídka hudebních obor] 
rozšíUena o hru na el. kytaru, basovou kytaru a výuku začínajících kapel.  
Možnost vzdElávání není vEkovE omezena. Výuka probíhá na provozovnE Kops ĚDolany 131ě, 
na SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského ĚTomkova 42, Olomoucě nebo v obydlí klienta a je 
zajištEna kvalifikovanými ZP pracovníky Kops. 
 
ZHODNOCENÍ  

Klienti jsou s pr]bEhem hudebního vzdElávání spokojeni a nEkteUí z nich již veUejnE 
prezentují výukou získané dovednosti. Registrujeme zvyšující se zájem o Kops organizované 
vzdElávání tohoto typu.  
Celkový počet klient]: 30, z toho zrakovE postižených: 6  
 
III. VÝUKů BRůILLOVů NOTOPISU  
POPIS  
Klient]m k dispozici: celoročnE s výjimkou července a srpna, klient má k dispozici 1 hodinu 
výuky týdnE  
Cena: dle platného ceníku „UmEní všem!“ ĚzáUí 2017–červen 2019)  

- ceník je dostupný na webu Kops 
Jedná se o výuku specifického notového zápisu pro nevidomé hudebníky. Výuka probíhá na 
provozovnE Kops ĚDolany 131ě, na SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského ĚTomkova 42, Olomoucě 
nebo v obydlí klienta a je zajištEna kvalifikovanými ZP pracovníky Kops. 
 
ZHODNOCENÍ  

Výuka Braillova notopisu je využívána prozatím pUedevším ZP hudebníky, kteUí chtEjí 
nastoupit na aktivní hudební dráhu, pro nEž se znalost tohoto druhu zápisu not stává nezbytnou. 
Kops nabízí možnost studia tohoto notopisu i pro učitele z celé ČR, kteUí vyučují v hudebním 
oboru nevidomé žáky.  
Celkový počet klient]: 6, z toho zrakovE postižených: 6  
 
IV. ZPRůCOVÁNÍ NOTOVÝCH MůTERIÁL¥ DO DIGITÁLNÍ ČI BRůILLSKÉ 
PODOBY  
POPIS  
Klient]m k dispozici: celoročnE, dle potUeb klient]  
Cena: dobrovolná, forma pUípadného finančního daru na činnost Kops 

V obou pUípadech pUepisu černotiskových not do Braillské i digitální podoby se jedná  
o velmi časovE náročnou činnost, na kterou je navíc potUeba kvalifikovaného pracovníka 
se znalostí problematiky. Jelikož Kops i v roce 2018 disponoval pouze jedním v tomto smEru 



kvalifikovaným pracovníkem, mohl uspokojit požadavky pouze deseti klient], z čehož se 6 
klient] vzdElává v hudebních oborech „UmEní všem!“, jež nabízí Kops. 

Veškerý ucelený pUepsaný notový materiál je také nabídnut, doposud zdarma, DeylovE 
knihovnE v Praze.  
 
ZHODNOCENÍ  
Tato služba je pro nevidomé hudebníky, kteUí potUebují speciální notový zápis, velmi d]ležitá.  
Celkový počet klient]: 10, z toho zrakovE postižených: 9  
 
V. SKLADůTELSKÁ ů ůRůNŽÉRSKÁ ČINNOST 
POPIS 
Klient]m k dispozici: celoročnE, dle potUeb klient] 
Cena: dobrovolná, forma pUípadného finančního daru na činnost Kops  

- prozatím nebyla stanovena 
Jedná se o tvorbu elektronických hudebních podklad], a to hudebních skladeb a písní nových 

nebo již existujících. VytváUené podklady mají široké využití, napU. pUi výuce hud. obor], jako 
základ pro Karaoke, jako podtextová hudba k propagačním materiál]m apod. Tvorbu hud. 
podklad] zajiš[uje kvalifikovaný ZP pracovník Kops.  
 
ZHODNOCENÍ 

Tato činnost byla zahájena v záUí 2017 a vzhledem k náročnosti obsluhy vysoce 
sofistikovaného softwaru je až do záUí 2019 v pUípravné fázi, kdy vznikají pouze podklady pro 
interní potUeby Kops Ěpropagace, KYKLOPband, UmEní všem!ě. VytváUené hudební materiály 
by mEly být v roce 2020 za úplatu k dispozici i pro externí zájemce, navíc bude také možnost 
tvorby na objednávku.  
 
VI. KYKLOPband  
POPIS  
K dispozici: celoročnE 
Cena: dle nabídky objednavatele, pUi produkci organizované Kops cena vstupenky 

Pro hudebnE talentované klienty KYKLOP o.p.s. byl v roce 2012, jako další aktivizační 
činnost, založen hudební soubor s názvem KYKLOPband.  
Počet člen] v roce 201Ř: 8, z toho zrakovE postižených: 6  

Činnost této skupiny byla i v uplynulém roce 2018 natolik zajímavá, že byla nEkterými 
organizacemi opakovanE vyzývána k veUejným hudebním produkcím.  
 
VYSTOUPENÍ ů KONCERTY:  
Konference obecních policií – Olomouc, 6. 4. 2018 
Veletrh sociálních služeb – Olomouc, 18. 5. 2018 
Smékalovky pomáhají – Olomouc, 23. 5. 2018 



Dny nevidomých – Opava, 15. 6. 2018 Ěvystoupení pouze jednoho člena, I. Jelenčičeě 
Slávnosti hudby, zpevu a tanca – Červenik/SK, 11. 8. 2018 
ŠtEpánské hody – ŠtEpánov, 12. 8. 2018 
Smékalovky pomáhají – Praha, 13. 9. 2018 
Tyfloart – Vsetín, 20. – 23. 9. 2018 
Michalský jarmok – Hlohovec/SK, 30. 9. 2018 
Zkoušky KYKLOPbandu: pUevážnE nedEle 16:00 – 19:00hod, cca 2x mEsíčnE 
 
ZHODNOCENÍ  

Činnost ZP v KYKLOPbandu je záUným pUíkladem úspEchu aktivizačních služeb Kops  
s hudebním zamEUením. Koncerty a vystoupení KYKLOPbandu mEly pro posluchače vysoce 
motivační účinek a doufejme, že i aktivizační. ZároveO tato veUejná produkce fungovala jako 
propagace činností ZP a Kops jako celku. 
 
VII. PORůDENSTVÍ V OBSLUZE KOMPENZůČNÍCH POM¥CEK ů SOFTWůR¥  
POPIS  
Klient]m k dispozici: Po – Pá 9:00 – 11:00 a 18:00 – 20:00 na provozovnE Dolany 131, 
telefonicky, návštEva u klienta dle dohody  
Cena: dobrovolná, forma pUípadného daru na činnost KYKLOP o.p.s.  

Jedná se o službu, která je v současné dobE nepostradatelnou pro zrakovE postiženého 
človEka. Náročnost obsluhy kompenzačních pom]cek se stále zvyšuje a spolu s postupným 
pUechodem na dotykové ovládání pUístroj] se vše komplikuje. Čím dál častEji potUebují ZP 
pomoc i našich kvalifikovaných pracovník]. Ti mEli a stále mají za úkol sledovat novinky 
a trendy, jejich úskalí pro ZP, aby následnE klient]m Kops pomohli, poradili a naučili je pUístroj 
nebo software ovládat.  
 
ZHODNOCENÍ  

Z 80 % byla klienty využita možnost telefonické či jiné elektronické komunikace, 5 % 
klient] využili návštEvu pracovníka v obydlí klienta a 15 % klient] navštívili provozovnu Kops. 
Tuto službu využívají také lidé, kteUí jsou v kontaktu s našimi ZP klienty a doslechli se o kvalitE 
této služby. Jedná se vEtšinou o starší lidi, kteUí jsou s rychlým nástupem moderních technologií 
na tom podobnE jako mladí lidé se zrakovým postižením.  
Celkový počet klient]: 23, z toho zrakovE postižených: 17  
 
VIII. ŠKOLENÍ ů SEMINÁTE K OBSLUZE KOMPENZůČNÍCH POM¥CEK, VÝUCE 
HUD. OBOR¥, BRůILLOVů NOTOPISU, aj.  
POPIS  
Klient]m k dispozici: organizováno dle potUeby či na základE objednávky, min. však 1x ročnE 
na 3 dny  
Cena: ubytování a stravu si hradili účastníci na vlastní náklady, služba lektora byla v rámci jeho 



smlouvy jako zamEstnance Kops 
 
SOUPIS SEMINÁT¥ ů KURZ¥:  
KURZ PRÁCE S PC PRO ZRůKOVD POSTIŽENÉ  
Organizátor: KYKLOP o.p.s.  
Datum konání: každý mEsíc 1x v pr]bEhu roku, celkem 12x  
Místo konání: Dolany 131  
Cena: 0 Kč  
Zúčastnilo se celkem: 16 zrakovE postižených osob  
Dotace: 0 Kč  
Programová náplO: výuka práce s hudebními a notačními aplikacemi Ěformáty, principy, 
základní ovládání pro nevidomé a slabozrakéě  
 
ZHODNOCENÍ  

Tento kurz, který vedl ZP zamEstnanec Kops, byl zamEUen na práci se specializovaným 
hudebním softwarem pro ZP.  
 
IX. SPORTOVNÍ ů RELůXůČNÍ MůSÁŽE 
POPIS 
Klient]m k dispozici: Po – Pá, 8:00 – 17:00 hod. 
Cena: sportovní masáž v délce 1 hod. 380,- Kč 

- jiné typy masáží Ěkratší, lokální apod.ě dle ceníku dostupného na webu Kops 
Od záUí 2018 nabízí Kops klient]m širokou paletu r]zných možností sportovních 

a relaxačních masáží. Pro tyto účely byly na provozovnE Kops ĚDolany 131ě pUebudovány, 
upraveny dle hygienických norem a následnE zkolaudovány prostory, kde praktikují své 
masérské dovednosti 2 akreditovaní ZP pracovníci Kops.  
 
ZHODNOCENÍ 

Za 4 mEsíce provozu toho nelze mnoho hodnotit, ale v dobE vzniku této zprávy nar]stala 
obliba tEchto masáží až na dosavadních 55% vytíženosti „masérského salónu“. K vybavení 
masérny patUí také pUenosné lehátko, díky čemuž nejsou maséUi Kops limitovaní pouze na 
provozovnu, ale mohou, a i tak činí, své dovednosti nabídnout prakticky kdekoliv. V současné 
dobE již masírovali na objednávku na 2 pobytových akcích i na akcích charitativního 
a propagačního charakteru. Jsou také pUipraveni své služby poskytnout klient]m s poruchami 
pohybového aparátu v jejich obydlí. 
 
X. JEDNODENNÍ ů R¥ZNÉ SPOLEČENSKÉ ůKTIVITY  
POPIS  
Klient]m k dispozici: v pr]bEhu roku  
Programová náplO: společenská a zábavní  



Jedná se o aktivity, které pUispívají velkou mErou k socializaci ZP klient] Kops. 
Účastníci mají možnost se společensky projevit a seznámit se s dalšími lidmi.  
 
SOUPIS ůKTIVIT ů ůKCÍ  
Cena: každý účastník si hradil sám  
27. 1. 2018 Ples ĚPUíkazyě – 6 osob 
28. 1. 2018 Karneval ĚPUíkazyě – 4 osoby 
20. – 21. 7. 2018 Keltská noc ĚPlumlově – 8 osob 
12. 8. 2018 Hody sv. VavUince ĚŠtEpánově – 4 osoby 
9. 12. 2018 Vánoční trhy ĚBrnoě – 8 osob 
 
NÁVŠTDVů KONCERT¥ ů DIVůDELNÍCH PTEDSTůVENÍ  
30. 3. 2018 Noc na KarlštejnE ĚMoravské divadloě – 3 osoby 
17. 4. 2018 Rodinná slavnost ĚMoravské divadloě – 7 osob 
1. 10. 2018 Krejčovský salón ĚMoravské divadloě – 7 osob 
26. 10. 2018 Boží mlýny ĚMoravské divadloě – 8 osob 
26. 11. 2018 Splašené mušky ĚMoravské divadloě – 8 osob 
 
ZHODNOCENÍ  

Klienti, kteUí využili možnosti zúčastnit se tEchto aktivit, byli velmi spokojeni a Kops  
bude v organizování tEchto aktivit pokračovat i nadále v roce 2019.  
 
2. Celkové zhodnocení činnosti KYKLOP o.p.s.  
 
Celkový souhrn sociálnE aktivizačních služeb poskytovaných Kops v roce 201Ř:  
- pobytové aktivity a projekty, celkový počet klient]: 59  
- hudební vzdElávání, celkový počet klient]: 30  
- výuka Braillova notopisu, celkový počet klient]: 6  
- zpracování notových materiál] do digitální či Braillské podoby, celkový počet klient]: 
  10  
- skladatelská a aranžérská činnost, počet objednavatel]: pouze pro interní potUeby Kops 
- KYKLOPband, celkový počet klient]/člen]: 8  
  - počet hudebních produkcí: 9  
- poradenství v obsluze kompenzačních pom]cek a specializovaných softwar], celkový 
  počet klient]: 23 
- školení a semináUe k obsluze kompenzačních pom]cek, hud. obor], Braillova 
  notopisu, aj., celkový počet klient]: 16  
- sportovní a relaxační masáže, vytíženost masérského salónu: 55% 
- jednodenní a r]zné společenské aktivity, celkový počet klient]: 63  
 



Celkový počet klient] využívajících služeb Kops v roce 201Ř: 215, z toho ZP: 124  
Počet klient] využívající 2 a více služeb včetnE ZP: 38  
 

Všechny služby poskytované Kops v roce 2018 byly realizovány bez komplikací a splnily 
sociálnE aktivizační cíle. ZP klienty se podaUilo zapojit do aktivit, které je vnesly 
do společenského života nebo alespoO pUiblížily k celkové integraci do společnosti. To se daUí 
formou tzv. „pUímé socializace“, což jsou pUedevším činorodé aktivity, pUi kterých aktivnE 
spolupracují lidé s handicapem i bez handicapu.  

Nutno podotknout, že na pUípravách všech aktivit a poskytovaných služeb se podílí 
pUedevším samotní ZP.  
 
D. FINůNČNÍ ZPRÁVů    
I. Výkaz zisku a ztráty Ěviz PUíloha č. 1ě  
 

Náklady:  
SpotUeba materiálu  :         27743 Kč  
Ostatní služby  :        130580 Kč  
Mzdové náklady  :     1 849860 Kč  
Zákonné sociální pojištEní :        462108 Kč  
Zákonné sociální náklady :            4381 Kč  
Kurzové ztráty  :        -8 Kč 

Ostatní náklady  :            9060 Kč  
Odpisy majetku  :        107316 Kč  
Náklady celkem  :     2 591040 Kč  
 
 

Výnosy:  
Tržby z prodeje a služeb :   211111,25 Kč  
Výnosové úroky  :           18,33 Kč  
PUijaté pUíspEvky Ědaryě :        444030 Kč  
Provozní dotace celkem :     1 937200 Kč  
Výnosy celkem  : 2592359,58 Kč  
 

HospodáUský zisk  :      131ř,5Ř Kč 
 
 
 
  
II. Rozvaha v plném rozsahu Ěviz PUíloha č. 2.ě  
 

III. Dotace z ÚUadu práce Ěviz PUíloha č. 3.ě  



     Zúčtování dotací ke dni 31.12. 2018 : 1937200,00 Kč 
 

IV. Ostatní dary Ěviz PUíloha č. 4.ě  
     PUijaté dary ke dne 31.12.2018 :       444030 Kč  
 
Pozn.: členové SR, DR a Ueditel Kops nedostali v roce 2018 žádnou finanční odmEnu  
 
E. PODDKOVÁNÍ  

Za klienty Kops dEkujeme všem, kteUí podpoUili zrealizování cíl] v rámci obecnE  
prospEšných činností, pečlivE pUipravovaných pUedevším pro naše ZP spoluobčany. PodEkování 
patUí, nejen za finanční, ale i materiální či psychickou podporu, zejména tEmto dárc]m:  
- fyzickým a právnickým osobám, za podporu činnosti a realizaci aktivit Kops 
- statutárnímu mEstu Olomouc a ProstEjov, za podporu pobytových volnočasových 
  aktivit  
- nadaci prof. Vejdovského, za finanční pomoc na provoz aktivit a služeb Kops 
- sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, za podporu KYKLOPbandu  
- SR, DR a statutárnímu zástupci za vše, co v roce 2018 pro KYKLOP o.p.s. vykonali  
- zamEstnanc]m Kops, za pečlivou a motivující práci s klienty  
- Kyklopák]m a dobrovolným pracovník]m, za pomoc pUi realizaci mnoha aktivit, 
  pro nEž obEtovali velkou část ze svého volného času - Kops, jeho pUedstavitelé a klienti    
  si velmi váží této pomoci. 
 
F. ZÁVDR 

V roce 2018 se podaUilo realizovat veškeré naplánované aktivity a služby.  
Kops neregistroval žádnou stížnost. Naopak si výsledky činnosti pochvalovali nejen klienti, 
ale pozitivní ohlasy zaznívaly i z Uad široké veUejnosti, a to je ocenEní, kterého si Kops a jeho 
pracovníci váží nejvíce.  
Kops i nadále bude pokračovat v již úspEchem osvEdčených obecnE prospEšných činnostech.  
 
Výroční zpráva za rok 2018 byla schválena SR dne: 26. 6. 2019  
 
G. KONTůKTNÍ ÚDůJE  
Sídlo: Tylova 1136/6, Olomouc 779 00  
IČO: 266 63 929  
Číslo účtu: 192375674/0300  
Web: www.kyklop.net  
E-mail: kyklop@kyklop.net  
Telefonní kontakt na provozovnu KYKLOP o.p.s. Dolany 131: 585 150 577  
 
Výroční a finanční zprávu za rok 2018 vyhotovili:  
GORIC Radim– zakladatel/personalista Kops  



NDMEC Martin – účetní/hospodáU Kops 
 
 
V Olomouci dne: 25. 6. 2019  



IČO1 x pUíslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

26663929

KYKLOP o.p.s.
Tylova 1136/6
Olomouc
779 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2018
v plném rozsahu

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

Číslo
UádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodáUskáOznačení

SpotUebované nákupy a nakupované služby 158158A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

SpotUeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 283 28A. I. 1.

Ostatní služby 1308 130A. I. 6.

Osobní náklady 2 3172 317A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 1 85014 1 850A. III. 10.

Zákonné sociální pojištEní 46215 462A. III. 11.

Zákonné sociální náklady 517 5A. III. 13.

Ostatní náklady 99A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Jiné ostatní náklady 928 9A. V. 22.

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

A. VI. 10729
Součet A.VI.23. až A.VI.27. 107

Odpisy dlouhodobého majetku 10730 107A. VI. 23.

Náklady celkem 2 5912 59139Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 1 9371 937B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 1 93742 1 937B. I. 1.

PUijaté pUíspEvky 444444B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

PUijaté pUíspEvky (dary) 44445 444B. II. 3.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 211211B. III. 47

Výnosy celkem 2 5922 59261Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaUení pUed zdanEním 11C. 62U. 61 - (U. 39 - U.37)

Výsledek hospodaUení po zdanEní 11D. 63U. 62 - U. 37

Činnosti organizací na ochranu a 
zlepšení postavení etnických, 
menšinových

Pozn.:PUedmEt podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 15.03.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



1 x pUíslušnému fin. orgánu

KYKLOP o.p.s.
Tylova 1136/6
Olomouc
779 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

26663929

IČO

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

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
Uádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 89196
A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 329 329

Hmotné movité vEci a jejich soubory (022) 13 329329A. II. 4.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -133 -240

(082)
A. IV. 7. -133 -24035Oprávky k samostatným hmotným movitým vEcem

a soubor]m hmotných movitých vEcí
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 334264
B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 -1 -3

Ostatní pUímé danE (342) 60 -3-1B. II. 9.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 263 337
PenEžní prostUedky v pokladnE (211) 72 517B. III. 1.

PenEžní prostUedky na účtech (221) 74 332246B. III. 3.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 2
Náklady pUíštích období (381) 81 1B. IV. 1.

PUíjmy pUíštích období (385) 82 1B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 423460



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
Uádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 188186
A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaUení celkem 94 186 188

Účet výsledku hospodaUení (963) 91 1xA. II. 1.

Výsledek hospodaUení ve schvalovacím Uízení (931) 92 x101A. II. 2.

NerozdElený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 18785A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 235274
B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 274 235

Dodavatelé (321) 106 3B. III. 1.

Ostatní závazky (325) 109 4292B. III. 4.

ZamEstnanci (331) 110 140128B. III. 5.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veUejného zdrav. pojištEní (336) 112 5044B. III. 7.

Závazky ke společník]m sdruženým ve společnosti (368) 120 10B. III. 15.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 423460

Činnosti organizací na ochranu a 
zlepšení postavení etnických, 
menšinových

Pozn.:PUedmEt podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 15.03.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



KYKLOP o.p.s.

 
OdbEratel/dodavatel:

IČ:
DIČ:

Interní doklad č. 18IN014

KYKLOP o.p.s.
Tylova 1136/6
779 00 Olomouc

Telefon: 776191906
E-mail: kyklop@kyklop.net
www.kyklop.net

IČ: 26663929
DIČ: CZ26663929

Datum vystavení:

Konečný pUíjemce:

Firma není plátce DPH.
31.12.2018

Kč CelkemOznačení dodávky

Zúčtování dotací

CELKEM 1 937 200,00

Vystavil: 

Ekonomický a informační systém POHODA 



Pohyb na účtu od 01.01.2018 do 31.12.2018 Strana 1
KYKLOP o.p.s. Rok: 2018IČ: 26663929 Tisk vybraných záznam]Dne: 15.03.2019

Datum Z]statekDMDProtiúčetTextAgendaDoklad

PUijaté pUíspEvky - dary682001

Stav k 01.01.2018 0,000,000,00
0,001809060 Sponzorský dar 40 000,00OP03.02.2018 315001 -40 000,00
0,001809063 Sponzorský dar 26 000,00OP01.03.2018 315001 -66 000,00
0,001809066 Sponzorský dar 35 000,00OP03.03.2018 315001 -101 000,00
0,001809064 Sponzorský dar 50 000,00OP15.03.2018 315001 -151 000,00
0,001809067 Sponzorský dar 38 000,00OP15.05.2018 315001 -189 000,00
0,001809068 Sponzorský dar 40 000,00OP20.05.2018 315001 -229 000,00
0,001809028 Sponzorský dar 30 000,00OP25.05.2018 315001 -259 000,00
0,001809061 Sponzorský dar 40 000,00OP15.08.2018 315001 -299 000,00
0,00CSOB009 Dar 8 250,00BV06.09.2018 221001 -307 250,00
0,00CSOB009 Dar 21 780,00BV07.09.2018 221001 -329 030,00
0,001809065 Sponzorský dar 50 000,00OP16.09.2018 315001 -379 030,00
0,001809029 Sponzorský dar 65 000,00OP22.11.2018 315001 -444 030,00

Stav k 31.12.2018 -444 030,000,00 444 030,00

Tisk vybraných záznam]: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018


