Jak používat název TyfloCentrum
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v roce 2000 založila obecně prospěšné
společnosti a předala jim k realizaci některé sociální služby, které dosud sama provozovala:
a) dvě střediska SONS, Tyfloservis a Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina,
se zcela osamostatnila a byla zřízena jako obecně prospěšné společnosti:
• Tyfloservis, o.p.s.
• Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, o.p.s.
(stručný název Dědina, o.p.s.)
b) v letech 2000 – 2003 SONS postupně založila obecně prospěšné společnosti nového typu
v jednotlivých krajích a předala jim k realizaci některé činnosti dosud poskytované SONS:
 učebny počítačových pomůcek,
 Střediska integračních aktivit v krajských městech.
Jejich názvy se skládají ze tří částí:
TyfloCentrum + jméno krajského města + zkratka „o. p. s.“

Přesné názvy krajských obecně prospěšných společností založených SONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s.
TyfloCentrum Liberec, o.p.s.
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.
TyfloCentrum Praha, o.p.s.
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.
TyfloCentrum Zlín, o.p.s.
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.

Špatné používání
„TyfloCentrum, o.p.s.“, „TyfloCentrum, o.p.s., Brno“
Zdůvodnění:
Na rozdíl od Tyfloservisu, který je jedinou společností s 12 krajskými středisky bez právní
subjektivity, a tudíž používání termínů „Tyfloservis, o.p.s.“ a „Tyfloservis, o.p.s., Brno“, resp.
„Tyfloservis, o.p.s., krajské pracoviště Brno“ je možné, jsou krajská TyfloCentra samostatnými
společnostmi s plnou právní subjektivitou a nemají žádné společné vedení. Proto je používání
spojení „TyfloCentrum, o.p.s.“ nebo „TyfloCentrum, o.p.s. Brno“ nesprávné. „TyfloCentrum,
o.p.s.“ jako takové totiž neexistuje, nedílnou součástí názvů krajských TyfloCenter je i název
krajského města tak, aby byla zajištěna jednoznačná identifikace dané společnosti.

Používání souhrnného označení krajských TyfloCenter
Správně:
„krajská TyfloCentra“ nebo jen „TyfloCentra“,
a také „obecně prospěšné společnosti – TyfloCentra“.

Špatné používání
„TyfloCentra, o.p.s.“

Zdůvodnění:
V množném čísle jako označení skupiny samostatných subjektů nelze používat označení
„o.p.s.“

Zkratky
Používání zkratek je poněkud komplikované, v Zakládacích listinách na ně pamatováno
nebylo. Přesto se domnívám, že pro naše interní materiály a interní materiály SONS
zejména při zápisu do tabulek lze použití zkratek použít, např. „TC Brno“, „TC Praha“, „TC
Hradec Králové“.

Používání názvů regionálních pracovišť TyfloCenter
Teprve situace, kdy jednotlivá krajská TyfloCentra v krajích, kde působí, zakládají svá
regionální pracoviště, vnese ještě větší zmatek do názvů, a proto je potřeba přijmout
jednotná pravidla správného použití:
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., pracoviště Přerov
Jak ale smysluplně tento název zjednodušit např. pro média?
„TyfloCentrum Přerov“ je velmi nepřesné a vyvolává to představu samostatného TyfloCentra
v tomto městě. Mnohem přesnější se jeví „TyfloCentrum v Přerově“ nebo „přerovské
TyfloCentrum“. Takto jej přesně lokalizujeme, název tolik nekoliduje s oficiálním názvem
TyfloCentra v daném kraji.

Příklady
Příklad č. 1
Tisková zpráva k 6. ročníku sbírky Bílá Pastelka:
Již šestý ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka pořádá v pondělí 17. října 2005
u příležitosti zítřejšího mezinárodního Dne bílé hole Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ve spolupráci s Tyfloservisem a krajskými TyfloCentry.
Celý den budou mít lidé možnost si za 20 korun koupit symbol sbírky i světa nevidomých
– bílou pastelku – u 3 600 dobrovolníků z řad studentů a členů SONS ve 275 městech na
území celé České republiky…
Komentář:
V tiskové správě není nutné uvádět přesné názvy, tedy že Tyfloservis a krajská
TyfloCentra jsou o.p.s., u SONS se také nepoužil celý oficiální název (Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých ČR).

Příklad č. 2
Pozvánka na setkání zrakově postižených Znojemska
TyfloCentrum Brno, o.p.s., Tyfloservis, o.p.s., krajské středisko Brno a Krajská
koordinační rada Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR pořádají
v prostorách Městské knihovny Znojmo setkání nevidomých a slabozrakých……
Účastníci setkání se budou moci seznámit se sociálními službami, které TyfloCentrum
Brno, Tyfloservis a SONS mohou v daném regionu nabídnout….
Komentář:
Při používání oficiálních názvů používejte správné označení nejen organizací, ale i
středisek dle tohoto Metodického pokynu a Organizačního řádu SONS. U dlouhého
názvu SONS platí, že na začátku se použije celý název a pak se používá již zkratka.

Příklad č. 3
Z článku v novinách
Brněnské TyfloCentrum pomohlo uspořádat koncert ve tmě „Oči hudby“ … Mezi
návštěvníky koncertu se také objevili …. ředitelka společnosti TyfloCentrum Praha, ….. a
ředitelka společnosti TyfloCentrum Plzeň, …... Rotaract Club Brno chce tento koncert
realizovat opakovaně v dalších městech se svými spřátelenými kluby z těchto měst a ve
spolupráci s tamními TyfloCentry.
Komentář:
Připouští se i varianta „Brněnské TyfloCentrum“ jako použití pro jednoznačnou
identifikaci. Je jedno, zda použijete „ředitelka TyfloCentra Praha“ nebo „ředitelka
pražského TyfloCentra“ nebo „ředitelka společnosti TyfloCentrum Praha“. Nezapomínejte
však na označení města!

Příklad č. 4
Tisková zpráva:
Přerov: TyfloCentrum v Přerově zahájilo svou činnost.
Vybudování několika regionálních středisek v Olomouckém kraji si předsevzalo
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., které již 5 let v tomto kraji působí jako krajské středisko
sociálních služeb pro zrakově postižené. V těchto dnech zahajuje svoji činnost první
takové regionální středisko. TyfloCentrum v Přerově bude mít zejména za úkol
poskytovat sociálně právní poradenství, průvodcovskou a předčitatelskou službu, ostatní
asistenční služby v Přerově a jeho nejbližším okolí. Pro zdejší těžce zrakově postižené
občany pak bude organizovat řadu volnočasových aktivit s doplňkovými formami
rehabilitace. Do střediska v Přerově bude z TyfloCentra Olomouc, které bude řídit chod
tohoto střediska, také dojíždět instruktor výpočetní techniky pro zrakově postižené, aby i
zde mohl probíhat tolik potřebný nácvik práce s náročnými pomůckami na bázi PC.

Zdroje informací
www.braillnet.cz

nejstarší web založený v sociální oblasti, dnes rozcestník všeho, o
co se SONS na svém serveru stará
www.sons.cz
stránky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR
www.sons.cz/ops
základní informace o obecně prospěšných společnostech,
založených SONS
www.tyfloservis.cz
stránky obecně prospěšné společnosti Tyfloservis
www.tyflocentrum.cz rozcestník všech krajských TyfloCenter s podrobnými informacemi
o jednotlivých TyfloCentrech.
Zpracovala dne 25.11.2005,
RNDr. Hana Bubeníčková

