
Výroční zpráva za rok   2021
Výroční zpráva za rok 2021

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR





Obsah
1 O SONS 2

1.1 Základní údaje 2

1.2 Poslání a cíle 3

1.3 Vedení organizace  3

2 Úvodní slovo prezidenta  4
3 Odbočky SONS v regionech  8
4 Sociální služby poskytované SONS  10

4.1 Odborné sociální poradenství 10

4.2  Sociálně-aktivizační služba pro osoby se zrakovým postižením starší 16 let 10

4.3  Poradenství a výuka používání elektronických pomůcek 11

4.4 Sociální rehabilitace 11

5  Obhajoba práv osob se zrakovým postižením  11
6 Naši dobrovolníci  12
7 Realizované projekty  12

7.1  Zvýšení kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb 12

7.2  Podpora sociální služby pro zrakově postižené 13

7.3 Vývoj nového glukometru pro nevidomé 14

7.4 Regionální projekty – výběr 14

8 Sbírka Bílá pastelka  15
9    Poradenství a výuka užívání elektronických pomůcek – Tyflokabinet  17
10 Zpřístupňování webů a aplikací  18

10.1 Odborné audity a testování přístupnosti 18

10.2 Prosazování přístupnosti v legislativě 18

10.3 Vzdělávání 19

11 Vydavatelství a časopis ZORA   19
12 Knihovna digitálních dokumentů  20
13 Navigační centrum  21
14 Mailové konference Braillnet 22
15 Braillský tisk 22
16 Metodické centrum odstraňování bariér  23
17 Prodej tyflopomůcek  24
18 Středisko výcviku vodicích psů 25
19 Kultura 26

19.1 Dny umění nevidomých 26

19.2 Tyfloart 27

20 Průřez dalšími aktivitami a službami 27
20.1 Prezentace činnosti  27

20.2 Masáže zrakově postiženými maséry  28

21 Poděkování dárcům a podporovatelům 28
22 Finanční část 32

22.1 Zpráva o hospodaření za rok 2021 32

22.2 Příjmy v roce 2021 32

21.3 Vývoj příjmů 2017-21 33

21.4 Náklady v roce 2021 33

21.5 Struktura nákladů 2021 34

21.6 Náklady v letech 2017 – 2021 34

21.7 Pracovníci 35



1 O SONS

1.1 Základní údaje

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále SONS) existuje již od 

roku 1996 a síť našich více než 70 odboček je rozprostřena napříč celou Českou republikou.

Naše činnost a služby:

 � sociálně aktivizační služby pro těžce zrakově postižené osoby (organizace aktivit, svépomocných skupin, 

aktivizačních klubů),

 � základní poradenství o možnostech kompenzace zrakového postižení i o poskytovatelích služeb zrakově 

postiženým osobám,

 � technické poradenství při výběru pomůcek včetně nácviku obsluhy takových zařízení,

 � odborné sociálně právní a pracovně právní poradenství,

 � vydávání časopisů v Braillově písmu, zvukové podobě, zvětšeném černotisku a digitální formě,

 � provozování digitální knihovny zpřístupňující texty zrakově hendikepovaným osobám,

 � rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, práce v domácnosti, 

čtení atd.),

 � výcvik vodicích psů a další služby jejich držitelům,

 � odstraňování architektonických a informačních bariér

a další, o nichž se více můžete dozvědět na webových stránkách www.sons.cz, případně samozřejmě též níže 

v předkládané zprávě.

http://www.sons.cz
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1.2 Poslání a cíle

Problém slepoty není ve slepotě samotné, ale v tom, že o ní ostatní téměř nic nevědí, a proto se jí bojí. Ztrátou zraku 

život nekončí, může jít o nový začátek, záleží jen na nás. Proto existuje SONS, spolek s celorepublikovou působností, 

s více než stoletou tradicí svých svépomocných předchůdců, spolek s několikatisícovou členskou základnou nevido-

mých a slabozrakých občanů, jejich rodinných příslušníků, přátel a příznivců.

SONS je přístavem, kde se scházíme, kde pomáháme sobě i druhým, kde poskytujeme služby sociální a k nim služ-

by související. Služby jsou poskytovány jednak SONS samotnou a jednak pro tento účel SONS založenými společ-

nostmi s kvalitním profesním a vzdělávacím zaměřením.

1.3 Vedení organizace 

Mgr. Luboš Zajíc  

prezident  

tel.: 775 438 187 

e-mail: prezident@sons.cz

Jan Šnyrych 

viceprezident 

tel.: 731 169 643 

e-mail: snyrych@sons.cz

Mgr. Veronika Pokorná 

výkonná ředitelka 

tel.: 602 685 770 

e-mail: pokorna@sons.cz

mailto:prezident@sons.cz
mailto:snyrych@sons.cz
mailto:pokorna@sons.cz
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2 Úvodní slovo prezidenta 

Vážení a milí čtenáři,

SONS je velkou celostátně působící neziskovou orga-

nizací a představení její činnosti za celý kalendářní rok 

svádí k sepsání výroční zprávy, kterou jen málokdo 

zvládne přečíst; právě toho se chceme vyvarovat, a tak 

již v tomto úvodním slovu se pokusím být stručný.

Nelze rekapitulovat rok 2021, aniž bychom nezmínili 

covidovou pandemii. Opatření, která byla přijímána, ru-

šena, znovu přijímána, upravována, a tak pořád dokola, 

pochopitelně omezila zejména spolkovou činnost, po-

skytování sociálních služeb, konání mnohých kulturních, 

sportovních, společenských a dalších aktivit. Za pozitiv-

ní důsledek popsaných omezení lze však považovat, že 

všichni zaměstnanci, drtivá většina funkcionářů a velká 

část našich členů i příznivců se naučili používat techno-

logie, které umožňují mnohé, k čemu byla osobní pří-

tomnost dříve nezbytná, absolvovat téměř plnohodnot-

ně v online prostředí.

Období, v němž byla protipandemická opatření mír-

nější, bylo v roce 2021 proti předchozímu roku přece 

jen o něco delší a předvídatelnější, což nám umožnilo 

uskutečnit dvakrát odložené X. celostátní shromáždění. 

Jeho delegáti 30. a 31. srpna v Pardubicích mimo jiné 

zvolili nové statutární představitele SONS i členy dalších 

volených nejvyšších orgánů a přijali usnesení, jímž se 

celá SONS musí po další čtyři roky řídit.

V říjnu se podařilo uskutečnit poprvé celé tři dny bez 

pandemických omezení probíhající sbírku Bílá pas-

telka, což se odrazilo i na jejím výtěžku, který přesáhl 

3 600 000 Kč.

V roce 2021 se SONS pustila do významných projek-

tů, jejichž realizace pokračuje i v roce následujícím. Jde 

zejména o projekt na zkvalitňování námi poskytova-

ných sociálních služeb a projekt na nákup pomůcek a 

technického vybavení, o obou projektech se podrobněji 

dočtete v kapitole Realizované projekty.

Na závěr stručného úvodu chci poděkovat všem, kdo 

čímkoliv v roce 2021 SONS přispěli, individuálním i fi-

remním dárcům, státním orgánům, krajům, městům a 

obcím, které v rámci svých dotačních titulů podpořily 

naši činnost, zaměstnancům za jejich pracovní nasaze-

ní, funkcionářům za to, že SONS věnují svůj volný čas, 

každému jednotlivému členovi za to, že vnímá smysl 

existence SONS i fakt, že část významu našeho spol-

ku se odvíjí od velikosti členské základny, a v nepo-

slední řadě všem, nevidomým, slabozrakým i vidícím, 

kteří udělali v roce 2021 něco prospěšného pro naši 

komunitu.

O všem, čemu se SONS konkrétně v roce 2021 věno-

vala a komu jsme za prostředky na naši činnost vděční, 

se dozvíte na následujících stránkách.

 

 Luboš Zajíc – prezident SONS

https://www.sons.cz/X.-celostatni-shromazdeni-SONS-CR-z.-s.-P4010615.html


Výroční zpráva 2021    5



6     Výroční zpráva 2021

Činnosti a projekty

Činnosti a projekty
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Činnosti a projekty

Činnosti a projekty
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3 Odbočky SONS v regionech 

 odbočky poskytující registrovanou sociální službu
 odbočky organizující spolkové aktivity a poskytující další služby
 odbočky bez pracoviště organizujícího spolkové aktivity

Blansko

Cheb

Chomutov

Jablonec n. Nisou

Praha západ

Nový Jičín

Mladá Boleslav

Jeseník

Šumperk

Tábor

Tachov

Třebíč

Trutnov

Vsetín

Zlín
Kroměříž

Olomouc

Prostějov
Přerov

Příbram

Opava

Ostrava

Kyjov

Frýdek Místek
Česká třebová

Česká lípa

Praha jih

Benešov

Č. Budějovice

Č. Krumlov

Brno 
střed Uherské  

Hradiště

Brno 
sever

Písek

Strakonice

Č. Budějovice město

Beroun

Kladno
Louny

Most

Karlovy Vary

Liberec

SemilyÚstí n. L.

Hradec Králové

Pardubice

Chrudim

Havlíčkův Brod

JihlavaPelhřimov
Žďár n. Sázavou

Jičín Náchod

Bruntál

Třinec

Havířov-Orlová

Karviná

Vrchlabí

Hořovice

Domnažlice

Plzeň jih

Kolín

Lysá n. Labem

Praha sever
Praha střed

Plzeň město
Rokycany

Praha východ

I v roce 2021 plnily odbočky svou zásadní funkci, sdružovaly lidi s těžkým zrakovým postižením ze všech koutů 

České republiky a zprostředkovávaly jim potřebné služby. Celkem 26 odboček poskytovalo registrované sociální 

služby, o nichž bude řeč dále v této zprávě (na mapě jsou znázorněny žlutou barvou), na 30 odbočkách organizač-

ní pracovníci zajišťovali kontaktní místo a volnočasové aktivity (modrá barva) a na 11 odbočkách organizovali spo-

lečné akce a výlety dobrovolní funkcionáři (červená a růžová barva). Od ledna do května probíhala převážná větši-

na aktivit na dálku. Po zkušenostech z předchozího roku se úspěšně dařilo organizovat pro členy online setkávání 

u tréninků paměti či cestovatelských besed. Odbočka Kyjov se vydala na virtuální putování po různých koutech 

země, brněnská odbočka na pravidelné virtuální procházky Brnem a moravské odbočky uspořádaly pro členy on-

line kurz hormonální jógy nebo besedy s herci divadla v Uherském Hradišti. V Příbrami se hrála online imaginativní 

hra Dračí doupě a v Praze se každý týden soutěžilo o ceny ve vědomostních mini-kvízech.

Po dlouhé době strávené – vlivem pandemie – v izolaci se odbočky snažily své členy vrátit do společenského živo-

ta. Léto přálo výletům a různým exkurzím. Olomoucká odbočka se vypravila na tradiční pouť zrakově postižených 

na Sv. Hostýn, liberecká do muzea šperků v Turnově, jičínská na státní zámek Hrádek u Nechanic, Trutnovští zaví-

tali do galerie minerálů ve Dvoře Králové a odbočka Most se vydala na plavbu lodí do Litoměřic. Členové odbočky 
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Olomouc se vypravili do Brna na akci Památky bez bariér, členové z Kyjova zavítali do Třebíče za památkami 

UNESCO a Bruntálští navštívili krnovskou synagogu.

Uskutečnily se také sportovní aktivity, například turnaje ve zvukové střelbě v Přerově, tréninky bowlingu v Olomouci 

nebo jóga v Chrudimi. Členové brněnských odboček se zúčastnili olympijského festivalu, kde si vyzkoušeli golfové 

údery, taekwondo a zahráli si showdown s paralympijskými sportovci.

Odbočky se svými členy se věnovaly také zajímavým rukodělným činnostem. Jemnou motoriku si trénovali napří-

klad ve Vrchlabí při malování na trička, v Šumperku při výrobě vánočních závěsů, v Semilech při výrobě dekorací 

z kávových zrn nebo v Praze při výrobě mýdel či v Bruntálu při tvorbě drátkovaných stromků s korálky.

Po uvolnění opatření odbočky konečně vyrazily i na rekondiční pobyty. Například odbočka Zlín do Wellness hotelu 

ve Velkých Losinách, odbočka Ostrava do lázní v Poděbradech, odbočka Uherské Hradiště do Ekologického in-

stitutu Veronica v Hostětíně nebo odbočka Vsetín do léčebného domu Praha v Luhačovicích Celkem se uskuteč-

nilo 21 rekondičních pobytů, které byly finančně podpořeny dotací Ministerstva zdravotnictví České republiky, a to 

částkou 1 073 600 Kč. Pobytů se zúčastnilo 438 osob.

Svou činnost rozvíjelo také 6 celostátních zájmových či profesních klubů. Vokál klub uskutečnil několik koncertů, 

například vystoupil na Kolonádě v Janských lázních či na uměleckém festivalu Tyfloart ve Vsetíně. Aktiv klub pod-

nikl odvážné putování Orlickými horami a průzkum pohraničního opevnění a členové Klubu držitelů vodicích psů 

vystoupili se svými psími společníky na Lovoš v Českém středohoří. Klub učitelů hudby se zrakovým postižením 

uskutečnil odborná školení pro své členy ve spolupráci s Konzervatoří Jana Deyla.

Spolková činnost „modrých“ odboček je již dlouhodobě podporována dotací Úřadu vlády ČR. Pro rok 2021 byla 

výše této dotace 3 883 384 Kč. Odbočky uskutečnily celkem 2331 spolkových aktivit, kterých se zúčastnilo 15 250 

osob.
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4 Sociální služby poskytované SONS 

V rámci naší organizace máme celorepublikově registrované tři druhy sociálních služeb. Poskytování služeb více 

zaměřujeme na terénní formu. Podporujeme uživatele služby i v jejich domácím prostředí (aktivizační návštěvy 

v místě bydliště uživatele, doprovody na úřad v rámci odborného sociálního poradenství). 

Registrované sociální služby jsou financovány dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Pro rok 2021 jsme 

obdrželi dotaci ve výši 13 761 817 Kč. 

4.1 Odborné sociální poradenství

Službu poskytuje 22 pracovišť. Za rok 2021 bylo provedeno 2215 intervencí, celkem 1207 uživatelům. Zastřešujícím 

a zároveň největším pracovištěm poskytujícím odborné sociální poradenství je Sociálně právní poradna Praha, kte-

rá v roce 2021 poskytla poradenské služby těžce zrakově postiženým občanům jak z Prahy, tak i mimopražským, 

a to 525 individuálně poskytnutých služeb 327 uživatelům. Nejvíce klientských dotazů, celkem 150, spadalo do ob-

lasti základního občanského poradenství. Šlo například o dědění, bydlení, spotřebitelské smlouvy, ale i exekuce 

a insolvence. Druhá největší skupina dotazů se týkala příspěvku na zvláštní pomůcku, celkem 60. Následovaly 

dotazy na příspěvek na péči (41), průkaz osoby se zdravotním postižením (37), důchodové pojištění (34) a pracovní 

právo (33).

Pro ilustraci zmiňujeme dva případy skutečných uživatelů naší služby:

Pan Vojtěch se na naši poradnu obrátil s tím, že mu byl snížen invalidní důchod z 3. stupně na 2. stupeň. Jeho 

zdravotní stav se přitom nezlepšil, naopak se mírně zhoršil. Posudkový lékař Okresní správy sociálního zabezpečení 

argumentoval tím, že u předchozího posudku došlo k pochybení na straně posudkového lékaře. Proti tomuto roz-

hodnutí jsme sepsali námitky a Česká správa sociálního zabezpečení vydala nové rozhodnutí, ve kterém mu opět 

přiznala 3. stupeň invalidního důchodu. 

Pan Jiří měl dluhy z ručení za půjčky svého nevlastního syna. Vstoupil do pětiletého oddlužení, v jehož průběhu mu 

zemřela manželka, se kterou se původně účastnili oddlužení společně. Přesto nakonec oddlužením prošel úspěšně. 

Ačkoliv už je ve věku, kdy má nárok na starobní důchod, učí se Braillovo písmo a pracovat s kompenzační pomůc-

kou. Navzdory dílčím nezdarům až na základě odvolání, které jsme mu sepsali, nakonec získal příspěvek na zvlášt-

ní pomůcku – notebook, a také průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením. Aktuálně mu pomáháme 

ve spolupráci se sociální realitní agenturou získat vyhovující bydlení. I když to pan Jiří nemá úplně jednoduché, je 

optimistický a setkání s ním je pro nás pokaždé velice motivující.

4.2 Sociálně-aktivizační služba pro osoby
 se zrakovým postižením starší 16 let

Službu poskytuje 24 pracovišť, zaktivizovalo celkem 1600 uživatelů. Služby byly poskytovány individuálně, kolek-

tivně, ambulantně i terénně. V rámci sociálně aktivizačních služeb proběhlo na odbočkách 1607 hromadných akcí, 

kterých se zúčastnilo 10 514 uživatelů.

Jak uvádíme výše (v článku 3),  mezi nejoblíbenější sociálně aktivizační služby patří určitě rukodělné činnosti, spor-

tovní aktivity a výlety. Odbočky se nebojí poskytovat služby ani v online prostředí, kde pořádají pro uživatele různé 

vzdělávací besedy, tréninky paměti nebo třeba cvičení na dálku. Sociálně aktivizační služby jsou rovněž poskytovány 
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v rámci rekondičních pobytů, kde si uživatelé mohou seznámit se zvukovou střelbou, vydat se za turistikou s treko-

vými holemi nebo se svézt na tandemovém kole se zkušeným vodičem. V rámci individuálních sociálně aktivizačních 

služeb navštěvují pracovníci uživatele také přímo u nich doma a pomáhají jim například upevňovat návyky v sebeob-

sluze, čtou si společně texty v Braillově písmu nebo chodí na aktivizační procházky.

4.3 Poradenství a výuka používání elektronických pomůcek

Vstupních konzultací (uživatel přišel a potřeboval se zorientovat v procesu žádání o příspěvek na zvláštní pomůcku 

nebo v možnostech pomůcek) v roce 2021 proběhlo 38.

Pracovali jsme na doporučeních na pomůcky (počítač se zvětšovacím nebo odečítacím speciálním softwarem nebo 

mobilní telefon) pro úřad práce pro 25 uživatelů.

Delší školení absolvovalo 30 uživatelů služby (základní nebo pokročilý kurz, celkem 169 individuálních setkání).

Jednorázových konzultací proběhlo 506, z toho: 156 se věnovalo práci s mobilním telefonem, 74 práci s internetem, 

40 práci s odečítačem, další témata buď v menší míře, nebo smíšená.

4.4 Sociální rehabilitace

Tuto službu poskytuje pracoviště v Praze v Jinonicích, Středisko výcviku vodicích psů. V roce 2021 využilo služeb 

sociální rehabilitace 53 uživatelů.

Středisko výcviku vodicích psů poskytuje službu sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením (dle § 70 

zákona č. 108/2006 Sb.) prostřednictvím zvláštní pomůcky vodicí pes, jejíž užívání zvyšuje úroveň samostatného 

a bezpečného pohybu, zlepšuje životní pohodu a zmírňuje společenskou izolaci uživatele.

5 Obhajoba práv osob se zrakovým postižením 

Informujeme o legislativě a snažíme se její tvorbu také aktivně ovlivňovat v zájmu nevidomých. V souvislosti s tím 

jsme v roce 2021 například konečně úspěšně dořešili s Ministerstvem zdravotnictví zvýšení úhrad z veřejného zdra-

votního pojištění na bílé hole a úhradu tří kusů holí za rok namísto dvou, s Ministerstvem práce a sociálních věcí 

doplnění přílohy vyhlášky obsahující seznam zvláštních pomůcek o kameru s hlasovým výstupem, s Ministerstvem 

vnitra možnost prokazovat totožnost osoby také průkazem osoby se zdravotním postižením (zde zatím bez úspě-

chu), s Českým telekomunikačním úřadem kvalitu a dostupnost poštovních služeb na území ČR. Podle zpětné vazby 

přínosem pro moc soudní byl seminář o specifikách právního jednání zrakově postižených, uspořádaný pro soudce 

Městského soudu v Praze.
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6 Naši dobrovolníci 

Naše organizace má u Ministerstva vnitra ČR dlouhodobě akreditovaný projekt Dobrovolná dopomoc lidem se zra-

kovým postižením.

Do  dobrovolnického projektu je zapojeno v  současné době celkem 12 našich pracovišť (Blansko, Benešov, 

Kyjov, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Přerov, Prostějov, Příbram, Šumperk, Vsetín, Zlín) a 3 TyfloCentra (Olomouc, 

Ostrava a Plzeň). V každém městě působí lokální koordinátor dobrovolníků, v ústředí SONS v Praze je hlavní 

koordinátor. Projekt má několik cílů, které vychází z poslání celé organizace: zvyšuje míru integrace nevidomých 

a slabozrakých občanů do společnosti, napomáhá jim vést smysluplný, plnohodnotný a spokojený život a díky 

možnosti zapojení lidí bez zrakového handicapu do aktivit zároveň seznamuje okolní společnost se situací zra-

kově postižených u nás.

Dobrovolník se může zapojit do skupinových aktivit pořádaných na oblastní odbočce SONS popř. v TyfloCentru, 

nebo může spolupracovat individuálně s jedním klientem. Mezi pravidelné skupinové aktivity patří tvořivé dílny (kera-

mika, pletení košíků, klub šikovných rukou apod.), účast na rekondičních pobytech a sportovně-aktivizačních poby-

tech klientů. Co se týče individuální spolupráce jednoho dobrovolníka a jednoho klienta, sem řadíme pěší turistiku, 

dvojkolo, plavání apod. Výčet těchto aktivit není konečný, protože stále záleží na možnostech a zájmech jak zrakově 

postiženého člověka, tak dobrovolníka a na jejich domluvě za asistence koordinátora.

V roce 2021 nás zasáhla pandemie koronaviru SARS-CoV-2 a vyhlášení nouzového stavu, což se podepsalo i na niž-

ším objemu pomoci dobrovolníků než v letech předchozích. Počet zapojených dobrovolníků byl 102 a počet odpra-

covaných hodin 6729.

Pro ilustraci výše uvedených čísel uvádíme jeden z ohlasů:

Díky spolehlivému dobrovolníkovi – trasérovi se mi podařilo užít si jízdu a závody na běžkách. Letos jsem zvládl 10 km. 

Příští rok, doufám, zvládnu taky a nebudu muset uvažovat o dětských tratích. Priority se přitom rok od roku mění – 

když jsem jel poprvé, tak jsem závody chtěl vždycky vyhrát, po pár letech jsem chtěl aspoň dojet. Naštěstí mám s se-

bou vždy spolehlivého dobrovolníka traséra, který mě nenechá ve sněhu ležet, než roztaje sníh a pokaždé se do cíle 

dostaneme živí a zdraví. Poděkování patří dobrovolníkům. Karel

7 Realizované projekty 

7.1 Zvýšení kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb

Naše organizace stále pracuje na rozvoji a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. Od roku 2020 realizujeme 

dvouletý projekt podpořený z Operačního programu zaměstnanost.

V roce 2021 byly na základě výstupů z procesního auditu v rámci tohoto projektu identifikovány oblasti k rozvoji, 

následně ustanoveny pracovní skupiny, které postupně zpracovávají dílčí vize implementačního plánu. Účelem je 

směrovat kroky při zvyšování kvality náplně, designu a řízení sociálních služeb SONS a na ně navázané vzdělávání 

sociálních pracovníků.
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V první polovině roku byl vytvořen roční plán vzdělávání s pestrou nabídkou akreditovaných kurzů a následně pro-

běhlo 14 vzdělávacích kurzů, jichž se účastnilo 162 zaměstnanců organizace.

Byla ustanovena skupina regionálních metodiků sociálních služeb. Ta se při pravidelných schůzkách s externím 

odborníkem zabývala větší individualizací a  soustředěním na  zakázku uživatele a  posunem služby do  terénu 

za lidmi, kteří už z důvodu věku a zdravotního stavu zůstávají převážně v domácím prostředí. Metodici navštívili 

svěřené odbočky a zpracovali poznatky k plánovaným úpravám Standardů kvality. Vznikla také pracovní skupina, 

která za pomoci externího konzultanta detailně propracovala vizi projektu „SONS online“, jehož hlavním účelem 

je poskytovat služby v online prostředí. Byla ustanovena pracovní skupina vedoucích pracovníků, která pod ve-

dením externího odborníka zpracovala systém zpětné vazby (hodnocení) pracovníků a mechanismu zaškolování 

nových pracovníků.

Období realizace projektu: 1. 6. 2020 – 31. 10. 2022

Celkové náklady projektu: 2 542 500 Kč

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

 

7.2 Podpora sociální služby pro zrakově postižené

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a rozvoj terénních sociálních služeb v rám-

ci našich 26 pracovišť napříč celou republikou. Jedná se o investiční dotaci na vybavení pracovišť speciálními po-

můckami pro zrakově postižené osoby, informační technikou a  na  vybraná pracoviště osobními automobily pro 

umožnění poskytování služby terénní formou.

Období realizace projektu: 1. 6. 2021 – 31. 12. 2023

Celkové náklady projektu: 12 520 000 Kč
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7.3 Vývoj nového glukometru pro nevidomé

Cílem projektu byl vývoj nového prototypu glukometru a příprava pro uvedení na trh. Jedná se o glukometr s českým 

hlasovým výstupem pro nevidomé. Vývoj glukometru zajistila společnost XGLU, s.r.o. Prototyp nového glukometru 

byl vyroben v březnu 2021 a dále testován ve spolupráci se společností Tyfloservis, o.p.s.

Období realizace projektu: 28. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Celkové náklady projektu: 105 750 Kč

 

7.4 Regionální projekty – výběr

OO Přerov – Nákup střeleckého trenažeru SINGS RIVAL BLIND LASER – 36 000 Kč

Zakoupení nového střeleckého trenažeru, pravidelné tréninky v klubovně SONS Přerov, 25. 11. 2021 soutěž ve střel-

bě a propagace speciální střelby pro nevidomé a slabozraké.

OO Kroměříž – Rozšíření dostupnosti textů pro čtení v Braillově písmu – 100 000 Kč

Nákup braillské tiskárny Everest-D V5; tisk materiálů pro Klub Braillova písma OO Kroměříž, tisk měsíčníku Informátor, 

tisk informací v rámci odborného poradenství.

OO Praha západ (KC Vrchlická) – Podpora komunitních aktivit pro osoby se zrakovým postižením 
v roce 2021 – 28 120 Kč

Kreativní dílny a volnočasové aktivity

SONS Praha – Ochrana pracovníků a klientů služeb SONS ČR, z.s. – 20 000 Kč

Nákup a distribuce respirátorů

OO Nový Jičín – Rekondiční projekt pro klienty – 10 000 Kč

Příspěvek na dopravu na pobyt v Horní Lomné.
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8 Sbírka Bílá pastelka 

Již od roku 2000 pořádáme celoroční charitativní sbírku Bílá pastelka. Velmi úzce spolupracujeme při jejím organi-

zování s našimi založenými společnostmi Tyfloservis o.p.s. a s krajskými TyfloCentry.

Cílem sbírky je získávání finančních prostředků na podporu nevidomých a těžce zrakově postižených občanů, která 

zahrnuje následující programy:

 � výuku prostorové orientace, vytvoření či zlepšení dalších návyků a dovedností směřujících k začlenění 

do společnosti (další rehabilitační kurzy jako např. sebeobsluha, čtení a psaní bodového písma, práce 

s počítačem, reedukace zraku, nácvik vnímání a vytváření reliéfních vyobrazení, nácvik sociálních dovedností 

a nácvik obsluhy speciálních pomůcek);

 � odbornou poradenskou činnost (odborné sociální poradenství, poradenství ohledně architektonických bariér), 

navigační centrum pro nevidomé, digitalizaci textů, vydávání periodik pro osoby se zrakovým postižením, 

průvodcovské, předčitatelské a další odborné služby.

 � systém pro nevidomé, digitalizaci textů, vydávání periodik pro osoby se zrakovým postižením, průvodcovské, 

předčitatelské a další odborné služby.

Sbírka probíhá v různých formách:

 � shromažďování příspěvků na sbírkovém účtu č. 8888332222/0800, vedeného u České spořitelny, a. s. Pro 

zjednodušení platby využíváme předdefinovaný QR kód, který uvádíme na všech komunikačních kanálech 

sbírky (webové stránky www.bilapastelka.cz, facebookový profil Bílé pastelky, prezentace Oblastních odboček, 

propagační materiály, sbírkové kasičky apod.);

 � sbírkové pokladničky ve tvaru plyšových maket vodicích psů, které jsou umístěny na celém území České 

republiky v obchodech, zábavních parcích, na poštách, v optikách apod. Příspěvky z těchto pokladen jsou 

vybírány pravidelně přibližně jednou ročně pověřenými pracovníky naší organizace za účasti zástupce místní 

samosprávy;

 � získávání finančních prostředků prostřednictvím služby DMS na základě uzavřené smlouvy s Fórem dárců 

z. s.;

 � získávání finančních prostředků přes platformu www.darujme.cz. na základě uzavřené smlouvy s Nadací 

VIA;

 � třídenní sbírka v ulicích českých a moravských měst. V roce 2021 se konala sbírka 11. – 13. října, kdy do ulic 

vyrazilo 2764 dobrovolníků, kteří odměňovali dárce za příspěvek v minimální výši 30 Kč bílou pastelkou 

a záložkou ve tvaru pastelky. Výnos do sbírky z této třídenní akce byl 3 650 332 Kč.

V průběhu celého roku 2021 se na sbírkovém účtu podařilo shromáždit finanční prostředky ve výši 7 152 522 Kč.

Uliční sbírka je v dostatečném předstihu komunikována prostřednictvím různých reklamních kanálů. V roce 2021 nás 

podpořila Česká televize odvysíláním televizního spotu na podporu sbírky v rámci charitativního vysílání. Animovaný 

spot poukazoval na hlavní oblasti, které financujeme prostředky ze sbírky. Stejně jako v minulých letech jsme natočili 

také rozhlasový spot, který odvysílalo Rádio Classic Praha, Rádio Expres FM a Radio Proglas. Oběma spotům pro-

půjčil svůj hlas herec Kryštof Hádek.

Povědomí o sbírce a činnostech nejen našich, ale i spolupořadatelů sbírky jsme podpořili akcí Koncert pro Bílou 

pastelku, který proběhl ve středu 13. října na Palackého náměstí v Praze. Pro koncert se nám podařilo domluvit 

http://www.bilapastelka.cz
http://www.darujme.cz
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spolupráci se zpěvačkou Monikou Absolonovou, která vystoupila v  rámci své charitativní činnosti zcela zdarma. 

Na koncertě dále vystoupili umělci z Dua VojoDeyl, taneční skupina Zlobidla, Big Braille Band a skupina irských tan-

ců Coiscéim Irish Dancing Prague.

Po sečtení příspěvků ze všech sbírkových kasiček jsme vyhodnotili úspěšnost dobrovolníků a nejlepší dvojici z kaž-

dého kraje pak odměnili věcnými dary a pozváním na společenský raut do Rezidence primátora hl. m. Prahy, který 

proběhl 19. listopadu 2021. Dary pro nejlepší dvojice dobrovolníků nám darovaly společnosti: dm drogerie markt 

s.r.o., HOST – vydavatelství s.r.o., Dedoles s.r.o., Prague Boats, Alza.cz a.s., Kakaovník s.r.o., LEXUM a.s., Nestlé 

Česko s.r.o.

Partnery sbírkových dní Bílé pastelky byly v roce 2021 tyto firmy, kterým patří velký dík: Lexum a.s., Lions Clubs 

International – District 122, Česká republika a Slovenská republika, Seznam.cz, a.s., Radio Classic Praha, Radio 

Expres FM, Česká spořitelna, a.s., KARTON SERVIS s.r.o., Hlavní město Praha, DHL Express (Czech Republic) s.r.o., 

DGS plast s.r.o., Walstead Moraviapress s.r.o., Loomis Czech Republic a.s.

Více informací o sbírce najdete na webu sbírky Bílá pastelka (www.bilapastelka.cz) a na Facebooku.

http://www.bilapastelka.cz
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9    Poradenství a výuka užívání elektronických pomůcek 
 – Tyflokabinet 

Kromě výuky v rámci registrované sociální služby popsané výše, poskytujeme poradenství a školení též pro pracov-

níky Úřadu práce ČR. Z plánovaných školení na Generálním ředitelství Úřadu Práce se v roce 2021 (v důsledku pan-

demické situace) uskutečnilo pouze jedno. Pracovníci Tyflokabinetu poskytli přítomným úředníkům informace týka-

jící se zvláštních pomůcek (softwaru i hardwaru pro zcela nebo prakticky nevidomé, mobilních telefonů i braillských 

displejů), dodávaných sestav i specifik individuálních uživatelů.

Dále pak vzděláváme další lektory obsluhy náročných elektronických pomůcek. V roce 2021 proběhlo (nově akre-

ditované) školení, které se uskutečnilo v Pobytovém středisku Dědina. Dvacetihodinového školení se zúčastnilo 16 

lektorů. Mezi tématy byla například: Optimalizace systému Windows pro zrakově postižené, novinky u mobilního te-

lefonu Corvus a BlindShell, nový systém konferencí BraillNet.cz, představení novinek dodavatelských firem Galop 

s.r.o., a Spektra v. d. n., prohloubení znalostí o programech Microsoft Edge a Skype, informace o novém systému 

iOS a IT službách pro neziskové organizace.

Tyflokabinet poskytl též interní školení pracovníkům odboček. Uspořádal školení, které shrnovalo informace týkají-

cí se procesu žádosti o zvláštní pomůcku, legislativy, doporučování pomůcek Tyflokabinetem a lektory TyfloCenter. 

Některým kolegům pak Tyflokabinet pomohl v nácviku práce s počítačem a jeho obsluhou.
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10 Zpřístupňování webů a aplikací 

SONS se dlouhodobě a systematicky věnuje prosazování dobré přístupnosti webu, mobilních aplikací a obecně 

elektronických služeb pro osoby se zrakovým postižením. Pro mnoho nevidomých a slabozrakých je možnost bez-

bariérového využívání nejrůznějších online služeb jedním ze základních předpokladů pro plnohodnotné vzdělávání, 

pracovní uplatnění i každodenní život. Proto přístupnost propagujeme mezi všemi, kdo vytvářejí nebo provozují elek-

tronické služby, prosazujeme její dobré zakotvení v legislativě a nabízíme vzdělávání, uživatelské testování a odborné 

audity přístupnosti všem, kdo vyvíjí weby či mobilní aplikace.

10.1 Odborné audity a testování přístupnosti

I v roce 2021 byl zájem o zpracování podrobných auditů přístupnosti nebo konzultace a testování při vývoji webů 

a mobilních aplikací od mnoha organizací a firem. Jsme rádi, že o služby v oblasti přístupnosti mají zájem nejen or-

ganizace ve veřejném sektoru, pro které je dodržování požadavků na přístupnost zákonnou povinností, ale často 

i soukromé subjekty, které se k bezbariérovosti svých elektronických informací a služeb hlásí zcela dobrovolně.

Mezi organizacemi, se kterými jsme v oblasti přístupnosti spolupracovali, mimo jiné patří:

 � Festival Jeden svět: Pokračuje naše dlouhodobá spolupráce s Člověkem v tísni. I v roce 2021 jsme byli jejich 

partnerem pro řešení přístupnosti festivalového webu a Jednoho světa online.

 � Microsoft: V rámci partnerství s vývojovým týmem pražské pobočky Microsoftu se podílíme na testování 

přístupnosti některých produktů Microsoftu. V roce 2021 šlo především o Teams.

 � Správa železnic: Testovali jsme nově vyvíjené aplikace a weby provozované Správou železnic.

 � Evropská unie nevidomých (EBU): Působili jsme jako hlavní partner pro přístupnost v mezinárodním projektu 

PASCAL, který mapoval v několika evropských zemích postoje lidí k autonomním automobilům. Řešili jsme 

přístupnost online dotazníků a výsledných zpráv průzkumu.

 � OneTicket: Probíhalo testování přístupnosti služeb státem garantovaného systému jednotné jízdenky.

 � Česká televize: Připomínkovali jsme přístupnost nově vyvíjených i stávajících webových a mobilních aplikací 

České televize. Pro vývojáře mobilních aplikací jsme uspořádali seminář o přístupnosti.

 � Rezervační systém pro očkování: Podařilo se nám navázat spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími 

organizacemi, které se podílejí na provozu rezervačního systému k očkování proti COVID-19. Na základě našich 

připomínek se provedly potřebné úpravy pro jeho lepší přístupnost.

 � Další spolupráce: Např.  ÚMČ Praha 3, Kreativní Praha, Gymnázium pro zrakově postižené v Praze atd.

10.2 Prosazování přístupnosti v legislativě

Soustavně se snažíme o dobré zakotvení přístupnosti v nově přijímané legislativě. V roce 2021 byla v této oblasti nej-

důležitější normou Směrnice EP 2019/882 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb. Aktivně jsme se účast-

nili připomínkování všech právních předpisů, které tuto směrnici implementují do českého právního řádu. Prosadili 

jsme též úpravu vyhlášky o poskytování tzv. univerzální telekomunikační služby, aby její poskytovatel musel nabízet 

přístroje přístupné jak slabozrakým, tak i nevidomým. Podíleli jsme se také na připomínkování aktualizace metodiky 

pro přístupnost Ministerstva vnitra.

Aktivně působíme v Odborné skupině pro přístupnost veřejné správy a samosprávy při Vládním výboru pro osoby 

se zdravotním postižením, která se v roce 2021 sešla celkem na třech jednáních.



Výroční zpráva 2021    19

10.3 Vzdělávání

Kromě seminářů pořádaných na míru pro individuální organizace jsme v roce 2021 vedli ve spolupráci se Střediskem 

Teiresiás při Masarykově univerzitě v rámci Akademie CZ NIC kurz Digitální design bez bariér.

11 Vydavatelství a časopis ZORA  

V roce 2021 jsme psali do záhlaví našich hlavních titulů ročník 105. – tolik let již ZORA jako periodikum nepřetržitě 

vychází. Tradice v moderním pojetí je také leitmotivem práce celé redakce.

Naše časopisy dodávali celkem 1887 předplatitelům, a to při poměrně komplikované struktuře – nejen co se titu-

lů příloh týče, ale také komplikovanosti dané rozmanitostí formátů – je prakticky nemožné zjistit, kolik který titul má 

vlastně aktivních čtenářů (posluchačů). A naopak v případě předplatného některého z „Kompletů“ – digitálního, in-

ternetového, zvukového – se nedá dohledat, který z titulů daný odběratel preferuje a který je pro něj „jen“ přívažkem. 

I proto se redakce musí snažit držet úroveň všech příloh vysoko jak co do obsahu a stylistiky, tak i základní grama-

tické čistoty. Lze konstatovat, že se to trvale daří.

Redakce dlouhodobě vydává 17 individuálních titulů v  sedmi formátech plus sedm kompletů v  pěti formátech. 

Činnost redakce je trvale spolufinancována dotace Ministerstva zdravotnictví ČR, které v roce 2021 poskytlo částku 

ve výši 1 932 735 Kč. 

Personální obsazení
V průběhu roku 2021 došlo v redakci k zatím nejrozsáhlejší obměně za posledních pět, možná i více let. Dlouholetá 

sekretářka redakce se po tuctu let rozhodla odejít, v září ji plnohodnotně nahradila nová kolegyně s širším rozhledem 

nejen v administrativě, ale i v mediální oblasti jako takové. Dále pak nastoupila nová kolegyně na pozici korektorky, 

která převzala i celý titul Kontakty (měsíčník pro 2. stupeň ZŠ). Tyto změny s sebou přinesly jisté „omlazení“, což se 

již v minulém roce projevilo jako pozitivní při tvorbě obsahu jednotlivých periodik.

Experiment inovace
Na sklonku roku 2020 získala redakce grant ve výši 40 000 Kč od Nadace Leontýnka, a to na přesně určenou akti-

vitu. Šlo o doplnění bodových časopisů pro žáky 1. stupně ZŠ – Světlušky a Kontaktů – o vkládanou černotiskovou 

verzi jako dopomoc pro asistující (rodiče, učitele), neznalé braillského písma. Pilotní projekt prokázal životaschopnost 

a užitečnost této inovace pro Světlušku, Kontakty, které jsou psány pro žáky 2. stupně ZŠ (ti by měli již bodové písmo 

zvládat bez dopomoci), takový ohlas nezaznamenaly.

12 Knihovna digitálních dokumentů 

Naše Knihovna digitálních dokumentů (KDD) je zaměřena na zpřístupňování dokumentů jejich digitalizací a úpravou. 

Díky této aktivitě nevidomí i slabozrací lidé získávají přístup k velkému množství knih a časopisů rozmanitých žánrů.
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Během celého roku 2021 bylo hlavní náplní oddělení digitalizování učebních textů, časopisů, vzdělávacích a literárně 

naučných publikací a oddechové literatury.

Přístup do KDD je možný přes webové rozhraní, popřípadě nabízíme i další jednodušší přístupy, které jsou přímo 

implementovány ve speciálních softwarech, přímo vyvíjených firmami pro zrakově postižené. Příkladem může být 

rozhraní Knihomol nebo WinMenu Beletrik. KDD je také dostupná ve  speciálním ozvučeném telefonu BlindShell 

i Corvus. Tím se snažíme, aby skupina zrakově postižených, pro kterou chceme naši službu nabídnout, byla co nej-

větší a služba byla dostupná pro každého, a to i pro ty méně technicky zdatné.

V roce 2021 se nám podařilo navázat novou spolupráci s dalšími 41 nakladateli. Tato spolupráce nám významnou 

měrou rozšiřuje možnosti dalšího zpřístupňování titulů. Díky ní jsme získali 1200 nových titulů již přímo v elektronické 

podobě, a tak zbylo více času a prostředků na jejich úpravu a zpřístupnění.

KDD nabízí též literaturu pro děti, která je tak přístupná nejen přímo jim, ale též zrakově postiženým rodičům, kteří 

tak mohou i svým nehandicapovaným dětem číst pohádky či jinou literaturu. Za rok 2021 se nám podařilo do KDD 

zařadit na 60 knih pro děti. Nabídku se nám tak proti roku minulému podařilo zdvojnásobit.

Snažíme se rovněž podpořit vzdělávání rodičů odbornou literaturou pro zdárnou výchovu jejich dětí či pro prohlubo-

vání celkových znalostí vztahujících se k dětem, jak zdravotní, psychologickou, tak i pedagogickou. Zpřístupňování 

této literatury je náročné. Knihy obsahují často obrázky, schémata, je v nich pro lepší názornost užívána grafika, kte-

rou musíme správně převést a popsat. Za rok 2021 jsme do KDD zařadili na 5 takovýchto titulů.

Spolupracujeme s Národní knihovnou, která se nám zavázala pomoci při získávání titulů, které již nejsou nikde jinde 

k dispozici. Národní knihovna má totiž ze zákona dáno uchovávat všechny vydané knihy. V roce 2021 jsme díky této 

spolupráci získali na 20 titulů, a to i takových, které jsou v knihovně k dispozici jen pro zapůjčení na místě.

Významný podíl na zpřístupňování informací má i naše smlouva s ČTK, díky níž může naše oddělení přes konferen-

ce distribuovat zprávy servisu ČTK.

Kvantitativní ukazatele
 � nyní celkem 2144 uživatelů

 � 54 nových uživatelů (44 nevidomých a 10 těžce slabozrakých) 

 � celkem 34 000 knih 

 � 1485 nových knih (z toho je na 343 titulů vzdělávacího či populárně-naučného charakteru)

 � 396 nových čísel, 20 různých titulů časopisů 

 � počet stažených dokumentů za rok 2021 je 102 066, z toho je 95 884 knih a 6182 konkrétních čísel časopisů.

Další nabídka
V provozu je informační servis knihovny, který čtenářům průběžně přináší informace o zajímavých, nově zařaze-

ných nebo samotnými čtenáři nejvíce stahovaných titulech.

Zároveň zpřístupňujeme příbalové letáky léčiv zrakově postiženým, a  to v Braillově písmu, zvětšeném černotisku 

a hlavně digitalizovaným textem upraveným pro hlasový výstup z PC. Příbalové letáky jsou dostupné v KDD. 

Počty převedených položek 2021

Přepis označení léčiv 58

Příbalové letáky 78
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Provoz knihovny a činnosti spojené s digitalizací textů částečně dotovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR částkou 

432 500 Kč. 

13 Navigační centrum 

Hlavním úkolem Navigačního centra je usnadnit nevidomým a slabozrakým samostatné cestování a pohyb v ne-

známém prostředí tak, aby byl rychlejší a především bezpečnější, a to v rámci celé ČR. Informace jsou poskytovány 

na základě telefonického kontaktu, e-mailové či skypové komunikace.

Navigační centrum nabízí
 � Vyhledání dopravního spojení, telefonního čísla či informace o hledaném objektu či oblasti;

 � Plánování cest a tvorbu itinerářů – možnost nechat si vypracovat popis trasy, a to způsobem, který odpovídá 

zásadám prostorové orientace a samostatného pohybu bez zrakové kontroly;

 � Dokončování navigace k cíli cesty – pomocí využití aplikací, které umějí předávat aktuální obraz a polohu;

 � Službu vzdálený asistent – služba vzdálené asistence pomocí aplikací, které umějí předávat aktuální obraz 

(Skype, WhatsApp, FaceTime aj.);

 � Pomoc v nouzi – efektivně využijí zejména lidé vybavení některou z aplikací, která umí sdělit aktuální polohu 

uživatele, a to v situacích ztráty orientace, sejití z původní trasy nebo při jiných událostech, které je na cestě 

zaskočí. Nicméně užitek ze služby mohou mít i ti, kterým by při cestování pomohla okamžitá konzultace 

po telefonu, např. jak pružně upravit svou trasu (podmínkou je, že umí alespoň přibližně určit svou aktuální polohu). 

Operátoři byli v roce 2021 uživatelům k dispozici na telefonu každý pracovní den od 8.00 do 18.00 hodin a o víken-

dech od 8.30 do 17.00 hodin. Navigační centrum zrealizovalo celkem 2300 zakázek. Ze statistik vyplývá stálý zájem, 

dokonce výrazný nárůst, oproti roku 2020 jde o 50procentní navýšení.

Vybrané služby a počet zakázek
 � Informace 474

 � Dopravní spojení 330

 � Popis trasy 266

 � Navigace 185

U informací se často jedná o výpomoc s nalezením informace z webové stránky – kontakty, ceníky, otevírací doby, 

jídelníček, popis vybrané oblasti (dostupné obchody či lékařská zařízení), program divadel, návody k používání atd. 

Prostě pomoc tam, kde je webová stránka nepřehledná, či jsou informace nepřístupné.

Zájem o tvorbu podrobných popisů tras (itinerářů) byl mírně vyšší, cca o 30 tras oproti roku 2020. Konkrétně bylo 

vypracováno na 266 podrobných itinerářů.

Za poslední rok služeb využilo na 100 jednotlivých klientů, pravidelně služby užívajících klientů je cca 60.
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14 Mailové konference Braillnet

Braillnet je nejstarším serverem / portálem pro zdravotně postižené, který SONS provozuje už od září 1996. V průbě-

hu let bylo v jeho rámci nabízeno mnoho různých služeb jako například Informační systém pro zdravotně postižené, 

hosting webových stránek jiných neziskových organizaci nebo poskytování mailových schránek.

Dodnes stále velmi používanou službou jsou mailové konference nabízející velmi rozsáhlou škálu témat odborných, 

zájmových i volnočasových. Dělí se na distribuční (celkem 14), které jsou určeny k rozesílání zpráv přihlášeným uži-

vatelům, a diskuzní (celkem 28), ve kterých mohou navzájem komunikovat všichni přihlášení.

V koronavirové době, zejména během tzv. lockdownů, byl jejich význam pro zrakově postižené ještě větší než kdy 

jindy. Umožňovaly výměnu důležitých informací a zachování sociálního kontaktu.

15 Braillský tisk

Na ústředí SONS v Praze nabízíme v rámci našich služeb možnost malonákladového tisku v Braillově bodovém pís-

mu pro nevidomé.

I když v dnešní době lze skoro vše předávat v elektronické podobě, jsou stále situace, kdy je třeba text dostat ke zra-

kově postiženým i na papíře. Mohou to být například poznámky k přednášce či studiu, doprovodné texty na výstavě 

či klasický dopis.

Služba je zpoplatněná a nabízíme ji jak pro soukromé, tak i komerční potřeby. Zahrnuje jak samotný výsledný tisk 

včetně odpovídající úpravy podkladů, tak i odborné konzultace nad dodaným zadáním. Braillský tisk lze kombinovat 

i s klasickým černotiskovým podkladem.
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16 Metodické centrum odstraňování bariér 

Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR se zabývá odstraňováním fyzických, informačních a orientačních 

bariér pro osoby se sníženou schopností orientace. A to jak z pohledu celostátně platné legislativy, tak i na úrovni 

vnitřních předpisů velkých firem. Řešení a úpravy s ohledem na bezpečný a samostatný pohyb této skupiny se týkají 

dopravních staveb (přestupních uzlů, terminálů, metra, MHD), veřejného prostoru i objektů občanské vybavenosti. 

Tato činnost zahrnuje konzultace s výrobci, projektanty, úřady, dopravci i investory a dodavateli staveb.

Legislativní činnost
 � připomínkování stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky v rámci pracovní skupiny MMR

 � připomínkování legislativy týkající se silničního provozu. 

Dopravní stavby a související struktury
 � Poukazování na chybná řešení na velmi problematických, větších dopravních stavbách typu Praha Sofijské 

náměstí, Muzejní prostor, Václavské náměstí včetně nových zastávek MHD, Barrandov, Valašské Meziříčí 

náměstí, Benešov autobusový terminál, apod.

 � Spolupráce s komisí Rady hlavního města Prahy pro pěší dopravu a odstraňování bariér ve veřejném prostoru 

MHMP.

 � Trvale řešíme jednotný informační systém (JIS) pro Prahu (přístřešky, označníky, mobiliář, vozy apod.). 

Spolupracujeme s komisí MHMP, Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy a dalšími subjekty.

 � Trvalé připomínkování problému s provozem a odkládáním elektro kol a elektro koloběžek na komunikacích pro pěší.

Spolupráce s organizacemi řešícími přístupnost
 � S Technickým a zkušebním ústavem stavebním (TZÚS) řešíme certifikaci prvků pro bezpečný a samostatný 

pohyb osob se zrakovým postižením.

 � S vysokými školami - s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice, s Fakultou stavební a Fakultou 

architektury ČVUT v Praze.

 � S firmou Metroprojekt na řešení dopravních staveb, žst. a přístupnost metra.

 � S ČKAIT konzultace řešení staveb ohledně přístupnosti.

 � S Národní radou osob se zdravotním postižením (NRZP) – pracovní skupina řešící bezbariérové prostředí.

 � Se Správou železnic (SŽ s. p.) zpřesňování vnitřního předpisu pro parametry orientačních hmatových prvků 

ve stanicích, včetně akustického orientačního a informačního systému na rekonstruovaných nádražích, včetně 

řešení konkrétních nových stanic např.: Praha-Bubny, Vršovice, Zahradní město, Černošice, Hanušovice atd.

 � S Českou spořitelnou a ČSOB: trvalá spolupráce pro zpřístupnění poboček, bankomatů a vzájemné 

informovanosti.

 � S Českou poštou, a. s.: zpřístupnění poboček, služeb a zařízení v rámci inovací a rekonstrukcí.

Osvětové činnosti
Účast na klíčových akcích a na konferencích:

 � Dopravní konference v Pardubicích

 � Celostátní silniční konference v Olomouci

 � Evropský týden mobility a Den bez aut (DBA), na MHMP odborná a prezentační akce pro širší veřejnost

 � Akce na Fakultě architektury v Praze „Překonejme bariéry“ s Pražskou organizací vozíčkářů s ukázkami 

a konzultacemi k bezbariérovému prostředí

Průběžně probíhá mapování přístupnosti památkových a zájmových objektů s průběžnou aktualizací na webové 

stránce https://www.sons.cz/pamatky.
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17 Prodej tyflopomůcek 

Kolegové v našich prodejnách v Praze a Olomouci se zabývají prodejem pomůcek pro osoby se zrakovým posti-

žením, zajišťují také vývoj některých z nich a následnou výrobu. Ve svém sortimentu mají pomůcky, které usnadňují 

osobám se zrakovým hendikepem práci v domácnosti, audio pomůcky, hmatové společenské hry, různá měřidla, 

hodiny, pomůcky, které pomáhají k odstraňování informačních bariér a usnadňují orientaci v prostoru. Na některé 

zboží je možné získat příspěvek od úřadu práce na pořízení kompenzační pomůcky. Bílé hole jsou hrazené zdravot-

ními pojišťovnami.

Pracovnice prodejen se věnují i osvětové činnosti v rámci účasti na prezentačních akcích. V roce 2021 byly ovšem 

prezentace velmi omezené, některé jsme však zvládli provést online.

V průběhu roku 2021, který do značné míry ovlivnila pandemická situace, jsme se soustředili především na zásilkový 

prodej. Prodáváme po celé České republice, na Slovensko, do Německa, Norska, Finska, Srbska, Polska.

Velmi intenzivně jsme v roce 2021 připravovali spuštění nového e-shopu pro obě naše prodejny na nové platformě, 

zcela odlišné od té dosavadní.
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18 Středisko výcviku vodicích psů

Činnost Střediska výcviku vodicích psů (dále jen „středisko“), především možnost setkávání s klienty, byla v  roce 

2021 negativně ovlivněna pandemickými opatřeními. Někteří klienti odkládali využití služby na  příznivější situaci. 

I přes tato omezení se podařilo předat vodicího psa šesti klientům v České republice. Zahraniční spolupráce se ome-

zila na spolupráci s německou školou vodicích psů, do které byl předán jeden vodicí pes a jedno štěně do chovu.

Činnost střediska byla financována prostřednictvím formou darů a příspěvkem Ministerstva práce a sociálních věcí 

ČR na službu sociální rehabilitace ve výši 812 020 Kč a Magistrátu hlavního města Prahy ve výši 223 000 Kč.

Akce pro zrakově postižené
Pro držitele vodicích psů proběhla v Olomouci střediskem organizovaná rekondice, které se zúčastnilo 22 klientů 

s doprovodem. Na podzim se ve středisku uskutečnilo klientské setkání pro 16 účastníků, při kterém byla obno-

vena spolupráce s Klubem držitelů vodicích psů. Na setkání se klientům představil nově zvolený prezident SONS, 

pan Luboš Zajíc.

Středisko v průběhu roku navštívili zástupci odbočky SONS Bruntál. Na pozvání odbočky v Pelhřimově se středisko 

zúčastnilo společenské akce v Muzeu kuriozit v Pelhřimově. Středisko prezentovalo svou činnost na setkání KDVP 

v Českých Budějovicích a uskutečnilo přednášku s ukázkami pro zástupce organizace LORM poskytující služby hlu-

choslepým klientům. Nejen pro klienty vydává středisko čtvrtletní Zpravodaj SVVP.
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Akce pro veřejnost
V průběhu roku navštívili středisko žáci z následujících škol: ZŠ Mládí, MŠ při Vinohradské nemocnici, příměstský 

tábor organizace Celesta a Gymnázium J. Heyrovského. Středisko navštívilo tábor pro zrakově postižené děti pod-

porovaný klinikou Otlens. Celkem těmito aktivitami oslovilo asi 170 dětí.

Svou činnost středisko prezentovalo veřejnosti na  následujících akcích: Den dětí České pošty, Medobraní, Zažít 

Waltrovku jinak, Zažít Radlice jinak, Den bez aut, Psí den Prahy 2, na Koncertu Bílé pastelky a na čtyřech Adventních 

koncertech Národního divadla.

Předaní psi a psi ve výcviku
Odchov štěňat
vlastní vrh 19
nákup štěňat 0
Zařazeno do chovu
feny/psi 2/1
Zařazeno do předvýchovy 18
Zařazeno do výcviku 20
Vyřazeno
zdravotní důvody 2
povahové důvody 6
Předáno psů 
do ČR 6
do Německa 1
Zaškoleno nových žadatelů 10

19 Kultura

19.1 Dny umění nevidomých

V roce 2021 se konal již 27. ročník festivalu Dny umění nevidomých. Představena při něm byla řada profesionálních 

nevidomých a těžce slabozrakých umělců v oblasti hudební, pěvecké a výtvarné. Tento festival probíhá tradičně té-

měř ve všech oblastních odbočkách SONS na Moravě, v kraji Vysočina, v Praze, v Plzni a v Jičíně. Nadaní profesi-

onální umělci s těžkou zrakovou vadou prezentují své umění na koncertech, výstavách, setkáních s veřejností, ak-

tivitách v knihovnách, výchovných koncertech ve školách a při spolupráci s významnými orchestry. Cílem festivalu 

je přesvědčit laickou i odbornou veřejnost, že také člověk nevidomý a slabozraký může svým talentem a svojí pílí 

dosáhnout významných úspěchů a obohatit život naší společnosti. Aktivity festivalu shlédlo v roce 2021 téměř 4500 

osob a některé koncerty byly také vysílány online. Mezi oblíbené účastníky festivalu patří pěvecké trio Makabara, 

nevidomá zpěvačka Alena Terezie Vítek, nevidomý zpěvák Radek Žalud, nevidomá klavíristka a zpěvačka Ráchel 

Skleničková, nevidomá flétnistka a zpěvačka Eva Blažková, hudební skupina Kyklop band, country skupina Pěšáci, 

slabozraká grafička Markéta Evjáková, prakticky nevidomý fotograf Lubomír Pavelčák, nevidomý bývalý fotograf 

Václav Fanta, těžce slabozraký výtvarník Lukáš Černý a řada dalších umělců.

Festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury, krajských a místních samospráv a firemních či soukromých dárců.

Více informací na www.sons.cz/dun.

http://www.sons.cz/dun
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19.2 Tyfloart

Festival Tyfloart je přehlídkou zájmové umělecké činnosti osob s těžkou zrakovou vadou z celé ČR a je jediný svého 

druhu v naší republice. Představuje nadané amatérské umělce, kteří dokáží prezentovat své hudební, pěvecké, re-

citační, literárně-dramatické, výtvarné, herecké a další dovednosti a představují tak veřejnosti možnosti aktivit osob 

s těžkou zrakovou vadou. Festival se v roce 2021 konal ve dnech 30. 9. – 3. 10. 2021 převážně v Domě kultury 

Vsetín. Na festival se sjelo 86 aktivních účastníků a jeho program shlédlo více jak 200 návštěvníků. V oblasti hudební 

se představili amatérští zpěváci a hudebníci, dueta a kvarteta, v oblasti pěvecké sbor nevidomých a slabozrakých 

zpěváků a zpěvaček, v oblasti literárně-dramatické si diváci vyslechli autorské povídky, v oblasti výtvarné byly pre-

zentovány obrazy slabozrakých umělců, hmatové obrazy z hovězí kůže, keramické a rukodělné výrobky a další. Celý 

festival byl naplněn souzněním komunity osob s těžkou zrakovou vadou se zdravou veřejností a získal velký ohlas 

mezi diváky.

Festival se konal za finanční podpory Ministerstva kultury, Zlínského kraje a Města Vsetína. 

Víc informací na www.sons.cz/tyfloart2021 .

20 Průřez dalšími aktivitami a službami

20.1 Prezentace činnosti 

Kolegové z odboček SONS se i přes ztížené podmínky v roce 2021 ve svých regionech snažili působit na širokou ve-

řejnost. Se specifiky zrakového postižení seznamovali jak na školách při besedách se studenty, tak při interaktivních 

akcích, které organizovaly odbočky v rámci svých možností. Otevíraly své dveře veřejnosti a pronajímaly si stánky 

na nejrůznějších akcích měst, aby mohly propagovat činnost SONS a otevřeně mluvit o životě bez zraku.

Uskutečnila se například akce Černá kavárna v Příbrami, kde si návštěvníci kavárny v klapkách vyzkoušeli, jaké je 

dát si poslepu občerstvení a využít ostatní smysly při hmatových, čichových a zvukových zkouškách, seznámili se 

s vodicím psem a mohli si popovídat s nevidomými.

Obdobnou akci s názvem Káva na slepo uspořádala i odbočka v Jičíně. Jičínská odbočka se také velmi aktivně 

zapojila do akcí města jako je Jarmark knihovny Václava Čtvrtka, trhy v zámeckém parku v Jičíně nebo Slavnosti 

Hořických trubiček, kde prezentovala svou činnost.

Berounská odbočka předvedla svůj stánek na adventních trzích v Berouně, odbočka Havířov-Orlová na Spolkových dnech 

v Orlové a odbočka Havlíčkův Brod uskutečnila ve svém městě výstavu kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.

Jesenická odbočka se zúčastňovala farmářských trhů v  Jeseníku a  uspořádala několik prezentací kompenzač-

ních pomůcek. Pracovníci odbočky Most prezentovali činnost na velké akci s názvem Říjen pro neziskovky v Mostě 

a Karlovarští na festivalu Barometr zdraví v Globusu v Jenišově. Odbočka Kyjov se podílela na Veletrhu neziskovek 

a uskutečnila akci Osvěta pracovníků městské knihovny Hodonín.

Celkem bylo uskutečněno 129 prezentačních akcí pro odbornou i laickou veřejnost, kterých se zúčastnilo 6995 osob.

Svou aktivitu prezentovaly odbočky také jak na webových stránkách SONS, tak prostřednictvím informačních bulle-

tinů, kterých bylo v roce 2021 vydáno cca 600 (50 titulů s různou periodicitou).

http://www.sons.cz/tyfloart2021
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20.2 Masáže zrakově postiženými maséry 

Pro širokou veřejnost i členy našeho spolku nabízíme relaxační masáže nevidomými nebo slabozrakými maséry. 

Jedna z maséren je umístěna v ústředí našeho spolku – v centru Prahy. Další masérny provozujeme pak ve Vsetíně 

a Zlíně. V nabídce máme jak klasické masáže, tak i lymfatické, reflexní nebo baňkování.

Po delší době poklesu počtu masáží kvůli nepříznivé pandemické situaci se nám podařilo v roce 2021 docílit původ-

ního objemu masáží a naši maséři jsou – k naší radosti – plně vytíženi.

Od roku 2018 spolupracujeme se společností Globus ČR v.o.s. a nabízíme masáže pro jejich zaměstnance přímo 

v  jejich provozovnách. V  loňském roce se nám podařilo získat pro jednu z našich masérek příspěvek z projektu 

Světluška NF Českého rozhlasu na rekvalifikaci v oboru masáží a mohli jsme tak poté, co úspěšně absolvovala kurz, 

rozšířit nabídku masáží o reflexní a lymfatické masáže.

Nadále oslovujeme firmy s nabídkou masáží formou čerpání náhradního plnění.

21 Poděkování dárcům a podporovatelům

Děkujeme všem individuálním i firemním dárcům, kteří nás nezištně podporují v naší činnosti.

V roce 2021 se nám podařilo shromáždit finanční příspěvky od individuálních dárců ve výši více než 800 000 Kč. 

Nadále spolupracujeme s  našimi důležitými partnery, nejen pro sbírku Bílá pastelka, se společností Lexum a.s. 

a Lions Clubs International – District 122, Česká republika a Slovenská republika, kteří nám poskytují štědré finanční 

dary, ale také pomáhají při zadávání objednávek materiálů pro sbírku Bílá pastelka nebo s námi spolupracují na kul-

turních a společenských akcích.

V roce 2021 se nám podařilo navázat spolupráci s Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky formou vzájem-

ného propagování našich značek. Spolupracovali jsme s řadou firem a organizací, které nám poskytují své výrobky 

nebo služby buď zcela zdarma, nebo s výraznou slevou. Mezi ně patří například Česká tisková kancelář, Toteman 

s.r.o., Seznam.cz, Vinařství David Chocholatý, Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Apptc.

me s.r.o., Smarty CZ a.s., Alcaserv Czech, a.s., Petr Vyhnálek a další.

V rámci Dárcovského programu ČEPS od společnosti ČEPS a. s. jsme obdrželi finanční dar ve výši 150 000 Kč pro 

činnost vydavatelství Zora na rok 2022.

Na pořízení nového programu pro činnost e-shopů jsme dostali finanční příspěvek 10 000 Kč od Rotary Klub Praha 

City, který jsme převzali při prezentaci pomůcek na Kampě při příležitosti 25. výročí založení SONS, a to jako součást 

programu Mezinárodního dne Rotary. I za tento dar děkujeme.

Z projektu Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu jsme v loňském roce zafinancovali projekty ve výši téměř 

200 000 Kč. Nadále jsme úzce spolupracovali s Nadací prof. Vejdovského a Nadací rozvoje občanské společnosti. 

Všem dárcům za finanční i nefinanční dary děkujeme. 
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Dárci

Andrlová Hana Ing. 

Ant. Petr, spol. s r.o. 

Brůček František

JUDr. Březina Aleš

Buráň Petr

Bystřická Jiřina 

Capouch Pavel 

CompuNet s.r.o.

CS CABOT, spol. s r.o.

Ing. Čapek Ondřej  

Čepelka Martin 

Ing. Čoupek Stanisla 

DAS Transport s.r.o.

Derator s.r.o.

Dětské zdravotní středisko s.r.o.

Dormer Pramet s.r.o.

Ing. Dub Miroslav, PhDr.

Duovize s.r.o.

Ing. Dvorecká Miluše 

FABIÁN - BRDY, z.s.

Flux, spol. s r.o.

Fontana Watercoolers s.r.o.

Gramofond, nadační fond GZ Media

Gynekologická ambulance Letohrad s.r.o.

Gynekologie Vesec s.r.o.

Halasová Irena 

MUDr. Honková Lucie 

HSF System a.s.

INTERVET, s.r.o.

Kayaku Safety Systems Europe a.s.

Kovář Jan

Labvet

LADĚK, z.s.

Látal Jiří

Mgr. Lávička Pavel

Lexum a.s.

Lions Club International – District 122 Česká a Slovenská republika

Lions Club Tábor

Lorenc Václav

M D Let s.r.o.

MGV+H s.r.o.

Mrázek Jan

Nadace Leontinka 

Nadace Preciosa

Nadace rozvoje občanské společnosti

Navrátilová Hana JUDr. 

Ing. Nedomová Hana

Dárci

Nerudová Vlasta 

Novotná Karla

Nowak Lubomír 

OPTINI s.r.o.

PACAP, s.r.o. 

Peca Ondřej 

Pražská energetika, a. s.

Pražská teplárenská a.s.

PRONIX s.r.o.

Provincie Kapucínu v České republice, kapucinát v Olomouci

Průmyslová keramika, spol. s r.o.

PWO Czech Republic a.s.

MUDr. Rajmonová Marie

Rejšková Alena 

Roesel Stanislav 

Romankiewicz Michaela 

Rotary Club Zlín

Rybenská Jana

SAGITTA Ltd., spol. s r.o.

SALIX MORAVA a.s.

Scott Bader Company

SČUG Hollar

Sedláková Božena

Ing. arch. Sedloň Josef

Seznam.cz

SGB Czech Trafo s.r.o.

SHM, s. r. o.

Smolík Radek 

Sneigon Jan

Sochorová Eva

SPERSICOM QUALITY s.r.o.

SUBARU ČR, s.r.o.

Šírová Jana

Ing. Šulc Vladimír 

Šumšal Ladislav

Švandová Markéta 

Tatarka Petr

Tauš Ronald 

Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s.

Úřad městské části Praha 13

UV-TECHNIK CZ s.r.o.

Veolia Energie ČR, a.s.

Mgr. Veselková Hana

WILENS, spol. s r.o.

ZC s.r.o.

Zlatá Andělka z.s.
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22 Finanční část

22.1 Zpráva o hospodaření za rok 2021

V roce 2021 realizovala organizace 258 projektů, z toho 36 projektů celostátních. Měla 103 regionálních středisek 

a 7 středisek spadajících pod ústředí, která se v účetnictví sledovala odděleně. Jednalo se o finančně objemné pro-

jekty Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a dalších, Úřadu vlády, ale též o menší regionální 

projekty.

Celkové náklady organizace dosáhly částky 84 875 708,53 Kč. Tyto náklady zahrnují jak náklady ústředí, tak všech 

středisek včetně obou pobočných spolků – Střediska výcviku vodicích psů a Tyflopomůcek. Ve srovnání s rokem 

2020 došlo ke zvýšení o téměř 10 mil. Kč, především kvůli nárůstu výdajů na služby a prodané zboží.

Osobní náklady za rok 2021 činily celkem 48 274 786,87 Kč pro 121 přepočtených zaměstnanců, což představuje 

57 % celkových nákladů. Průměrná mzda zaměstnanců SONS za rok 2021 byla 23 058 Kč.

Náklady na nájemné činily 1 690 520,69, na služby související s nájmem pak 1 716 570,30 Kč. Další významnou ná-

kladovou položkou jsou telekomunikační služby, které činily za rok 2021 celkem 1 050 209,83 Kč, což představuje 

1,2 % z celkových nákladů.

Celkové výnosy organizace dosáhly částky 86 291 550,04 Kč. Ve srovnání s rokem 2020 byly výnosy o 9 mil Kč vyšší.

Hospodaření organizace skončilo ziskem ve výši 1 415 841,52 Kč. Z toho ústředí vykázalo zisk ve výši 1 569 579,72 Kč 

(odpisy majetku ve výši 1 034 766 Kč). Středisko výcviku vodicích psů mělo příjmy a výdaje vyrovnané (odpisy ma-

jetku 67 873 Kč), Tyflopomůcky Praha a Olomouc ztrátu ve výši 153 738,2 Kč.

Stav finančních prostředků na účtech SONS k 31. 12. 2021 byl 37 059 614,11 Kč.

22.2 Příjmy v roce 2021

  2017 2018 2019 2020 2021

MPSV 7 151 591 8 932 780 11 016 596 12 061 911,13 17 249 513,22

MZ 5 624 000 5 763 200 5 350 000 3 103 320,00 3 394 835,00

MK 280 000 280 000 0 0,00 130 000,00

Úřad vlády 2 074 800 2 187 000 2 974 900 3 307 410,00 3 883 784,00

MMR 676 400 828 900 866 000 921 000,00 1 344 576,00

Kraje         1 141 040,00

MV 158 363 155 384 132 384 145 000,00 131 000,00

EU 1 310 245,74 2 444 402,26 0,00 0,00 111 198,00

Ostatní 7 298 899,40 10 119 332,32 9 407 652,37 9 450 015,00 8 359 774,27

ÚP 15 245 517,36 18 886 263,20 20 312 336,79 21 890 946,12 22 552 392,00

Vl. příjmy a dary 26 878 288,45 30 557 681,33 31 662 332,69 26 346 963,88 27 959 537,55

ZP – testy covid         33 900,00

Celkem 66 698 104,95 80 154 943,11 81 722 201,85 77 226 566,13 86 291 550,04
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21.3 Vývoj příjmů 2017-21

Vývoj příjmů podle jednotlivých zdrojů v letech 2016–2020
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Celkové příjmy v letech 2017–2021
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21.4 Náklady v roce 2021

SONS 2021

Materiál 3 972 409,54 Kč

Energie 753 758,55 Kč

prodané zboží 6 179 895,06 Kč

Opravy 615 271,07 Kč

Cestovné 252 989,11 Kč

reprezentace 309 300,99 Kč

Služby 21 286 843,82 Kč

Mzdy 37 988 989,95 Kč

sociální pojištění 10 285 796,92 Kč

práce dobrovolníků (ÚV) 0,00 Kč

Úroky 0,00 Kč

poskytnuté příspěvky 110 792,30 Kč

ostatní provozní náklady 1 996 137,22 Kč

Odpisy 1 102 639,00 Kč

ostatní náklady 20 885,00 Kč
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21.5 Struktura nákladů 2021

 materiál 3972409,54

 energie 753758,55

 prodané zboží 6179895,06

 opravy 615271,07

 cestovné 252989,11

 reprezentace 309300,99

 služby 21286843,82

 mzdy 37988989,95

 sociální pojištění 10285796,92

 práce dobrovolníků (ÚV) 0

 úroky 0

 poskytnuté příspěvky 110792,3

 ostatní provozní náklady 1996137,22

 odpisy 1102639

 ostatní náklady 20885

Struktura nákladů 

v roce 2021

21.6 Náklady v letech 2017 – 2021

  2017 2018 2019 2020 2021

Materiál 2 728 651,87 Kč 2 748 520,50 Kč 2 933 768,87 Kč 3 692 018,32 Kč 3 972 409,54 Kč

Energie 990 247,62 Kč 582 415,77 Kč 1 071 332,81 Kč 789 766,22 Kč 753 758,55 Kč

prodané zboží 5 263 566,50 Kč 6 160 774,67 Kč 6 467 962,69 Kč 4 953 643,43 Kč 6 179 895,06 Kč

Opravy 441 610,49 Kč 1 839 305,93 Kč 140 717,32 Kč 143 124,70 Kč 615 271,07 Kč

Cestovné 758 502,23 Kč 568 073,73 Kč 778 310,83 Kč 246 370,37 Kč 252 989,11 Kč

reprezentace 470 792,01 Kč 589 891,52 Kč 600 987,74 Kč 145 889,72 Kč 309 300,99 Kč

Služby 19 616 721,28 Kč 21 233 711,90 Kč 21 326 396,82 Kč 17 667 393,73 Kč 21 286 843,82 Kč

Mzdy 25 607 853,00 Kč 32 132 041,00 Kč 34 502 048,98 Kč 33 591 160,70 Kč 37 988 989,95 Kč

sociální pojištění 6 753 044,00 Kč 8 533 265,25 Kč 9 304 659,69 Kč 9 764 151,88 Kč 10 285 796,92 Kč

práce dobrovolníků (ÚV) 0,00 Kč 896 448,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Úroky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

poskytnuté příspěvky 106 166,19 Kč 172 774,81 Kč 100 391,99 Kč 117 722,42 Kč 110 792,30 Kč

ostatní provozní náklady 3 672 739,18 Kč 3 374 195,85 Kč 3 200 969,49 Kč 2 784 676,42 Kč 1 996 137,22 Kč

Odpisy 971 640,88 Kč 936 604,88 Kč 1 026 791,48 Kč 1 051 024,48 Kč 1 102 639,00 Kč

ostatní náklady 65 876,00 Kč 76 750,70 Kč 60 804,48 Kč 73 955,00 Kč 20 885,00 Kč
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21.7 Pracovníci

Rok Počet prac. Prům. mzda

2017 113 16 653

2018 121 19 019

2019 126 19 613

2020 122 20 250

2021 121 23 058

Vývoj likvidit v letech 2017–2021 

Vývoj počtu pracovníků v letech 2017–2021
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Sídlo: Krakovská 1695/21 

110 00 Praha 1 

tel.: 221 462 462

e-mail: sons@sons.cz
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