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1 Úvod 
 

Tato diplomová práce je zaměřena na sociální služby, zvláště se zaměřením na proces 

transformace pobytových sociálních služeb, kam spadá transformace ústavní sociální péče pro 

osoby se zdravotním postižením a podpora transformace sociálních služeb pro seniory.  

Každý z nás se může dostat do takové nepříznivé sociální situace, kdy bude potřebovat 

pomoc druhých lidí, kdy nebude schopný postarat se sám o sebe nebo i o někoho blízkého. 

Proto by se sociálním službám měla věnovat velká pozornost. Sociální služby jsou mimořádně 

významnou částí aktivity státu, samosprávy a nestátních subjektů. Řeší problémy jednotlivců, 

rodin a skupin občanů. To může pozitivně ovlivňovat sociální klima celé společnosti. Jsou 

významné také proto, že díky nim nedochází k sociálnímu vyloučení u části občanů.  

Sociální oblastí se dříve zabýval především zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, kde ovšem některá problematika této oblasti 

nebyla dostatečně řešena. Proto byl tento zákon nahrazen zákonem č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Díky tomuto zákonu došlo ke zlepšení situace a k rozvoji v oblasti 

sociálních služeb.  

Cílem této diplomové práce je na základě analýzy hospodaření příspěvkové organizace 

Marianum, zaměřené zejména na analýzu nákladů, navrhnout případná doporučení a opatření, 

která by mohla vést ke zlepšení a optimalizaci finanční situace organizace v budoucnu. 

Byla stanovena hypotéza, že náklady příspěvkové organizace Mariana se v průběhu 

procesu transformace sociálních služeb neustále zvyšují. 

K ověření hypotézy je využito metody analýzy, syntézy, komparace. Diplomová práce je 

zpracována především na základně odborné literatury, platných právních předpisů a interních 

dokumentů příspěvkové organizace Mariana.  

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. První kapitola je 

věnována uvedení diplomové práce a dané problematiky.  

Druhá kapitola je zaměřena především na obecnou charakteristiku a vymezení 

sociálních služeb, jejich druhy a členění. V rámci této kapitoly je také popsán systém 
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financování sociálních služeb a také zřizovatelé a poskytovatelé sociálních služeb. S ohledem 

na téma diplomové práce je v této kapitole pozornost věnována také neziskovým organizacím, 

především příspěvkovým, neboť Marianum je jednou z těchto organizací.  

Ve třetí kapitole je charakterizována historie sociálních služeb v České republice a 

problematika procesu transformace sociálních služeb. Ve čtvrté kapitole této práce, která je 

již analyticky zaměřena, je nejprve popsána činnost příspěvkové organizace Mariana, která 

poskytuje sociální služby v Moravskoslezském kraji a dále je zde rozebráno hospodaření této 

příspěvkové organizace. Na přání vedení Mariana je analýza hospodaření provedena za 

desetileté období, a to za léta 2004 – 2013, z důvodu lepší komplexnosti a lepší vypovídající 

hodnoty vývoje. Pozornost je věnována především nákladům, nejen však celkovým nákladům 

Mariana, ale i podrobnějšímu rozdělení nákladů podle jednotlivých služeb. 

Na základě zjištěných výsledků z analýzy, jsou v páté kapitole předloženy, jak již 

z názvu kapitoly vyplývá, návrhy a doporučeními pro optimalizaci financování sociálních 

služeb, které příspěvková organizace Marianum poskytuje.   

V šesté kapitole - v závěru – je provedeno celkové zhodnocení a je potvrzena nebo 

vyvrácena stanovená hypotéza. 
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2   Financování sociálních služeb v ČR 

 
Sociální služby jsou mimořádně významnou částí aktivity státu, samosprávy i nestátních 

subjektů. Termín „sociální“ pochází z latinského socius - druh, společník, účastník, spojenec; 

socialis – spojenecký, družný, společenský; societas – společenství, spolek, družení, svazek. 

Pojem „služba“ může být místo, úřad nebo také pomoc, přispění, úsluha.
 1

  

Podmínky poskytování sociálních služeb a jejich vymezení upravuje především zákon 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

sociálních službách) a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách. Podle tohoto zákona se sociální službou rozumí „činnost nebo 

soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo 

prevence sociálního vyloučení“. 
2
  

V Bílé knize v sociálních službách (z roku 2003) je uvedeno, že: „Sociální služby existují 

proto, aby pomáhaly lidem udržet si své místo ve společnosti a aby je chránily před sociálním 

vyloučením. Sociální služby by v maximálním možném rozsahu měly lidem pomáhat žít 

běžným životem, umožnit jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školu, navštěvovat místa víry, 

účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o svou domácnost stejně jako 

o všechny další věci, které jsou lidmi vnímány jako samozřejmé až do chvíle, kdy nám v nich 

nějaký stav či událost začne bránit.“ 

 

2.1 Druhy a formy sociálních služeb 

Vymezení sociálních služeb, které je používáno v odborné literatuře, definuje sociální 

služby především jako:    

 formu sociální pomoci, která je poskytována výkonem státní, obecní nebo nestátní 

instituce ve prospěch jiné osoby, 

 

_________________________ 

1  
 KREJČÍŘOVÁ, O.; TREZNEROVÁ, I. Malý lexikon sociálních služeb. 1. vydání. Olomouc: 

UPOL, 2011. 85 s. ISBN 978-80-244-2754-6
 

2
    Zákon č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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 forma sociální práce vykonávána ve prospěch lidí v sociální nouzi. 
3
  

 

Sociální služby mají obecné vlastnosti služeb (nehmotnost, okamžitá spotřeba, variabilita, 

neoddělitelnost spotřeby), avšak od „klasických“ služeb komerční sféry se značně liší. 

Základní příznaky těchto rozdílů jsou: 

 způsob financování,  

 závislost na politických rozhodnutích,  

 vazba na legislativu,  

 provázanost se sítěmi existujícími v místní komunitě,  

 intimní povaha služeb,  

 významná role rodiny či jiných neformálních společenství,  

 etická a hodnotová dimenze. 
4 
 

 

Státní správu v oblasti sociálních služeb vykonává několik subjektů. Jsou to:   

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) 

b) krajské úřady, 

c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

d) okresní správy sociálního zabezpečení, 

e) Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu.  

 

Poskytovatelé sociálních služeb mohou být územně samosprávné celky (dále jen ÚSC) a 

jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jím 

zřízené organizační složky státu.  

_________________________
 

3
  PRŮŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. 2. dopl. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2007. 180 s.ISBN 978-80-

7357- 255-6.
 

4    
 MOLEK, Jan. Řízení organizací sociálních služeb: vybrané problémy. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 

2011, 254 s. ISBN 978-807-4160-837. 
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Sociální služby se dělí na sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální 

prevence. V souvislosti s tím, jaké sociální služby jsou osobám poskytovány, se zřizují tato 

zařízení sociálních služeb:

 centra denních služeb, 

 denní stacionáře, 

 týdenní stacionáře, 

 domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, 

 domovy pro seniory, 

 domovy se zvláštním režimem, 

 chráněné bydlení, 

 azylové domy, 

 domy na půli cesty, 

 zařízení pro krizovou pomoc, 

 nízkoprahová denní centra, 

 nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež, 

 noclehárny, 

 terapeutické komunity, 

 sociální poradny, 

 sociálně terapeutické dílny, 

 centra sociálně rehabilitačních služeb, 

 pracoviště rané péče, 

 intervenční centra, 

 zařízení následné péče.  
5
  

 

Tyto služby jsou poskytovány jako pobytové služby – služby spojené s ubytování 

v zařízeních sociálních služeb, ambulantní – za službami osoba dochází, nebo je 

doprovázena, případně dopravována do zařízení sociálních služeb, nebo terénní – jsou 

poskytovány v jejich přirozeném sociálním prostředí.  

Rozsah činností, které sociální služby zajišťují, se liší podle druhu sociální služby. 

U některých služeb činnost souvisí jen s občasnou kontrolou nad uživateli, někde je však 

potřeba soustavná pomoc a dozor. Velmi záleží na stupni postižení uživatelů. Mezi základní 

činnosti při poskytování sociálních služeb se řadí:  

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

 poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

_________________________
 

5
  Zákon č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

 sociální poradenství, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 sociálně terapeutické činnosti, 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

 telefonická krizová pomoc, 

 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění, 

 podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 
6
  

 

a) Sociální poradenství  

Sociální poradenství lze členit na dva typy. První typem je základní sociální 

poradenství, které přispívá k řešení nepříznivé sociální situace osob díky předávání 

potřebných informací poskytovatelem, kteří mají povinnost tuto činnost zajistit, a to 

bezplatně.   

Dalším typem sociálního poradenství je odborné sociální poradenství, které je již 

specifičtější. Odborně sociální poradenství zohledňuje potřeby jednotlivých okruhů sociálních  

skupin osob, a to v různých poradnách: občanských, manželských a rodinných, v poradnách 

pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů a domácího násilí. 

Odborné sociální poradenství taktéž zahrnuje sociální práci s osobami, jejichž způsob života 

může vést ke konfliktu se společností i půjčování kompenzačních pomůcek.  

 

b) Služby sociální péče  

Cílem služeb sociální péče je umožnit osobám, využívajícím tyto služby, zapojení v co 

nejvyšší míře do běžného života společnosti a zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.  

Poskytovatelé se snaží co nejvíce podpořit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost. 

Služby sociální péče se dále dělí na několik druhů v závislosti na tom, jakou formou a v jaké 

prostředí jsou poskytovány, jakou míru podpory uživatelé služeb potřebují, co vše musí 

služby zajišťovat, jaký je časový rozsah služby, jaký cíl tyto služby mají atd. Tyto služby je 

umožněno využívat za úplatu a jsou popsány v příloze č. 1.  

_________________________
 

6
  Zákon č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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c) Služby sociální prevence  

Služby sociální prevence se snaží napomáhat osobám, využívajícím tyto služby, zabránit 

jejich sociálnímu vyloučení ze společnosti, které by mohlo vést ke konfliktu se společností. 

Cílem těchto služeb je přispívat osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace a chránit 

tím společnost.  Ke službám sociální prevence náleží služby a jsou uvedeny v příloze č. 2.  
7
  

 

2.2 Zřizovatelé a základní financování sociálních služeb 

Financování sociálních služeb se odvíjí od zřizovatele. Při financování sociálních služeb 

se dlouhodobě využívá principu vícezdrojového financování. Zdroje financování závisí na 

mnoha faktorech, např. na druhu poskytované služby nebo na poskytovateli (na právní formě 

organizace poskytující danou službu). Výše jednotlivých zdrojů je variabilní. Na její výši má 

vliv především struktura uživatelů, kvalita poskytované péče a typ zřizovatelského subjektu. 

Mezi zdroje příjmů lze obecně zahrnovat tyto příjmy:  

 dotace ze státního rozpočtu (blíže viz. kapitola 2.2.1),  

 dotace z rozpočtů obcí, měst a regionů,  

 prostředky z programu Evropských společenství,  

 příspěvky zřizovatelů,  

 úhrady od klientů (příjemců služeb) (blíže viz. kapitola 2.2.2) 

 úhrady z veřejného zdravotního pojištění,  

 dary,  

 vedlejší hospodářská a mimořádná činnost (výroba stravy, praní prádla, prodej  

výrobků). 
8
  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________
 

7    
 Zákon č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

8     
MOLEK, Jan. Řízení organizací sociálních služeb: vybrané problémy. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 

2011, 254 s. ISBN 978-807-4160-837. 
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2.2.1 Dotace od státu  

Jak již bylo uvedeno výše, financování sociálních služeb je vícezdrojové. Mezi zdroje 

financování sociálních služeb patří také dotace ze státního rozpočtu. Dotace jsou poskytovány 

těm poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou registrovaní v registru poskytovatelů 

sociálních služeb. Tyto dotace jsou zahrnuty do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí 

(dále MPSV). K poskytovatelům se dostávají skrze jednotlivé krajské rozpočty a měly by 

sloužit k financování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb 

v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb krajů. Podle 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, na dotaci 

ze státního rozpočtu nemá žádný subjekt právní nárok. 

Jelikož je financování sociálních služeb vícezdrojové, zohledňuje se při stanovení výše 

dotace úhrada ze strany uživatelů sociální služby a výše transferů, které jsou poskytovány 

z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů. 

Subjekty mohou z poskytnuté dotace financovat (tzv. uznatelné náklady/výdaje): 

a) osobní náklady 

Jsou zde zahrnuty i odvody sociálního a zdravotního pojištění, které je hrazeno 

zaměstnavatelem za zaměstnance, a další osobní náklady, které je zaměstnavatel za 

zaměstnance povinen odvádět. 

b) provozní náklady 

Tyto provozní náklady musí být nezbytné pro poskytování sociální služby ve 

stanoveném rozsahu (náklady související s poskytováním základní činnosti) a musí být 

identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními dokumenty a 

uvedené v rozpočtu schválené žádosti a jejich výše nepřesahuje obvyklou výši 

v daném místě a daném čase.  

Náklady, které poskytovatel nesmí z poskytnuté dotace hradit, jsou např. odpisy 

majetku, náklady na reprezentaci, na činnost funkcionářů, na finanční leasing, na tvorbu 

kapitálového jmění (zisku), na výzkum a vývoj, zahraniční pracovní cesty, a další. Dotace by 

měla být využívána hospodárně a efektivně, v souladu s účelem, na který byla poskytnuta. Za 
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efektivní a hospodárné využívání dotace je zodpovědný poskytovatel sociální služby. Při 

nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace mu může být dotace odňata.  
9
  

Krajský úřad by měl předložit žádost MPSV a na základě této žádosti by mělo MPSV 

tuto dotaci poskytnout. Výše dotace je určena na základě: 

 „celkového ročního objemu finančních prostředků rozpočtovaných v závazném ukazateli 

pro příslušný rozpočtový rok, 

 zpracovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje, 

 počtu vyplacených příspěvků na péči a jejich objem, 

 počtu poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru  a jejich kapacit, 

 kapacit sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče“. 
10

 

Stát poskytuje dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 

sociálních služeb: 

 na podporu sociálních služeb mající celostátní nebo nadregionální charakter, 

 na činnosti, které napomáhají rozvoji (např. na vzdělávání pracovníků, na podporu 

kvality sociálních služeb atd.), 

 na mimořádné události (např. živelná pohroma, požár). 

Na financován běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb mohou 

také přispívat ze svého rozpočtu obce a kraje. 
11

  

Hlavní principy dotační politiky 

Koncem 90. let minulého století byly deklarovány principy dotační politiky v souvislosti 

s precizací dotačního řízení MPSV směrem k nestátním neziskovým organizacím. Tyto 

principy lze považovat za hlavní i nadále a jedná se o tyto:  

 princip rovných podmínek pro všechny poskytovatele veřejných služeb,  

_________________________ 

9
  MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Metodika Ministerstva práce a sociálních        

věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti 

podpory poskytování sociálních služeb [online]. MPSV [cit. 2013-10-10] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7472/metodika.pdf
 

10, 11  
PRŮŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. 2. dopl. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2007. 180 s.        ISBN 

978-80-7357- 255-6. 
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 princip rovných podmínek pro všechny příjemce veřejných služeb, 

 princip efektivního (účelného) vynakládání veřejných prostředků,  

 princip primárního důrazu na kvalitu poskytovaných služeb,  

 princip transparentního systému financování 

 princip stabilního systému financování.  
12

  

 

2.2.2 Příspěvek na péči 

Sociální služby mohou být poskytovány bez úhrady nákladu, za částečnou úhradu 

nebo za úhradu v plné výši. Cena za službu je daná ve smlouvě, kterou uzavírá poskytovatel 

služby a uživatel. Bezplatné služby jsou např.: sociální poradenství, raná péče, tlumočnické 

služby (dále viz. tabulka příloha č. 1 a 2).  

Platba za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu je naopak 

vyžadována např. u služeb poskytovaných v týdenních stacionářích, domovech pro osoby se 

zdravotním postižením, domovech pro seniory, chráněných bydlení (dále viz. tabulka č. 1 

a 2). Výše úhrady za ubytování a stravu je upravena ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. Ta je 

u některých služeb omezena určitým limitem (po úhradě za ubytování a stravu, musí osobě 

zůstat alespoň 15% jejího příjmu). Výše úhrady za péči je stanovená procentní částkou 

z příspěvku na péči (75% přiznaného příspěvku), nebo jeho plnou výší. U některých služeb 

(noclehárny, nízkoprahová denní centra) si cenu služby stanovuje poskytovatel. 
13  

 

Služby, které jsou poskytovány za úhradu, mohou být hrazeny z příspěvku na péči. 

Stanovení této nové sociální dávky - příspěvku na péči, je významnou změnou, kterou s sebou 

přinesl zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jejím cílem bylo mj. posílit 

koupěschopnou poptávku a přispět tak k vytvoření tržních atributů v rámci tohoto systému 

veřejných služeb.  

_________________________ 

12
 VÍŠEK, P.; PRŮŠA, L. Optimalizace sociálních služeb. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a 

sociálních věcí, 2012, 110 s. ISBN 978-807-4160-998.
 

13  
PRŮŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. 2. dopl. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2007. 180 s. 

ISBN 978-80-7357- 255-6. 



15 

 

Předpokládalo se, že nastane mohutný rozmach nových sociálních služeb, především 

terénního a ambulantního charakteru a že nastane výrazné zlepšení kvality poskytovaných 

sociálních služeb.  

Příspěvek na péči je určen především na krytí zvýšených životních nákladů vyvolaných 

v důsledku péče o závislou osobu. Příspěvek by měl však pokrýt jen část nákladů. K úplné 

úhradě jsou využívány i jiné zdroje klienta (např. starobní důchod, vlastní úspory), jeho 

rodinných příslušníků i další veřejné zdroje (např. úhrada nákladů zdravotní a ošetřovatelské 

péče ze systému veřejného zdravotního pojištění). Díky příspěvku se klient může samostatněji  

rozhodovat o způsobu zabezpečení vlastních potřeb. Také je umožněna přesnější alokace 

veřejných prostředků tam, kde je potřeba.  

Příspěvek na péči představuje nový nástroj financování sociálních služeb. Měl by výrazně 

přispět k potřebným, žádoucím a očekávaným změnám v této oblasti. Cílem zavedení 

příspěvků na péči je: 

 „zabezpečit svobodnou volbu způsobu zabezpečení služeb a reverzibilní přechod 

od „pasivního závislého pacientství“ k „aktivnímu klientství“ 

 sjednotit podmínky pro získání veřejných prostředků všemi subjekty, poskytujícími péči 

za podmínek jejich registrace 

 zvýšit prvek spoluúčasti občana při řešení jeho sociální situace 

 zrušit paušalizaci pohledu na zdravotně postižení občany a starobní důchodce 

 nastartovat proces deinstitucionalizace a individualizace péče.“  
14 

 

 

Příspěvek na péči je poskytován těm osobám, které z důvodu dlouhodobého nepříznivého 

zdravotního stavu nejsou soběstační, nezvládají péči o sebe sama a potřebují k tomu pomoc 

jiné fyzické soby. U osob se hodnotí zvladatelnost několika základních životních potřeb péče 

o vlastní osobu. Mezi tyto základní životní potřeby patří:  

 mobilita, 

 orientace, 

_________________________
 

14
  VÍŠEK, P.; PRŮŠA, L. Optimalizace sociálních služeb. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a 

sociálních věcí, 2012, 110 s. ISBN 978-807-4160-998. 
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 komunikace, 

 stravování, 

 oblékání a obouvání, 

 tělesná hygiena, 

 výkon fyziologické potřeby, 

 péče o zdraví, 

 osobní aktivity, 

 péče o domácnost (nehodnotí se u osob do 18 let věku).  
15

   

Podle zvladatelnosti těchto základních životních potřeb se příspěvek dělí do čtyřech 

úrovních. U těchto úrovní se také ještě zohledňuje věk osob, které žádají o příspěvek (a to do 

18 let a nad 18 let).  

Stupně závislosti: 

 U osob do 18 let věku 

 I stupeň - lehká závislost (osoba není schopna zvládat tři základní životní potřeby) 

 II. stupeň - středně těžká závislost (osoba není schopna zvládat čtyři nebo pět základních 

životních potřeb) 

 III. stupeň - těžká závislost (osoba není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních 

potřeb) 

 IV. stupeň - úplná závislost (osoba není schopna zvládat osm až deset základních životních 

potřeb) 

 U osob starších 18 let věku 

 I. stupeň - lehká závislost (osoba není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní 

potřeby) 

 II. stupeň - středně těžká závislost (osoba není schopna zvládat pět nebo šest základních 

životních potřeb) 

 III. stupeň - těžká závislost (osoba není schopna zvládat sedm nebo osm základních 

životních potřeb) 

 

_________________________
 

15
  Zákon č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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 IV. stupeň - úplná závislost (osoba není schopna zvládat devět nebo deset základních 

životních potřeb) 

Výše příspěvku na péči se u různých stupňů závislosti liší v souvislosti s tím, kolik péče 

osoba potřebuje od druhé osoby. Je zřejmé, že osoba s nižším stupněm závislosti si obstará 

více věcí sama, tudíž nepotřebuje tak vysoký příspěvek, jako osoba s úplnou závislostí. 
16

  

Hodnoty příspěvku na péči jsou zaznamenány v tabulce č. 3.: 

Tabulka č. 2.1 Výše příspěvku na péči k 1. lednu 2014 (Kč/měsíc) 
17

 

Stupeň závislosti 
Příspěvek pro osobu 

mladší 18 let 

Příspěvek pro osobu 

starší 18 let 

I. stupeň - lehká závislost 3 000 Kč 800 Kč 

II. stupeň - středně těžká závislost 6 000 Kč 4 000 Kč 

III. stupeň - těžká závislost 9 000 Kč 8 000 Kč 

IV. stupeň - úplná závislost 12 000 Kč 12 000 Kč 

Zdroj: http://socialnireforma.mpsv.cz, vlastní zpracování 

Osoba může být zařazena do některého ze čtyř stupňů závislosti a může jí být vyplácen 

příspěvek za předpokladu, že jí potřebnou pomoc poskytuje: 

 osoba blízká, 

 asistent sociální péče, 

 poskytovatel sociálních služeb zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb, 

 dětský domov, 

 speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. 
18

  

 

 

 

_________________________
 

16, 18
  KRÁLOVÁ, J.; RÁŽOVÁ, E. Sociální služby a příspěvek na péči. 4. aktualiz. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2012, 463 s. ISBN 978-807-2637-485.
 

17 
SOCIÁLNÍ REFORMA. Příspěvek na péči [online]. 2011 [cit. 2013-05-08]. Dostupné 

z: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23 

http://socialnireforma.mpsv.cz/
http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23
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2.3 Příspěvkové organizace 

Jak již bylo uvedeno výše, je více zřizovatelů a poskytovatelů sociálních služeb. 

S ohledem na téma této práce je pozornost zaměřena i na neziskové organizace. Pojem 

nezisková organizace není v České republice přesně definován v žádném platném právním 

předpisem. Zmiňuje se o něm zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento pojem zde však není přesně vysvětlen, pouze je zde výčet těchto organizací. 

Podle tohoto zákona jsou neziskové organizace ty, které nebyly založeny nebo zřízeny za 

účelem podnikání. Důležitější než výše zisku, je zde hlavní poslání. V § 18 odstavci 8 zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů jsou jako neziskové 

organizace uváděny zejména tyto organizace:

 zájmová sdružení právnických osob, 

pokud mají tato sdružení právní 

subjektivitu a nejsou zřízena za 

účelem výdělečné činnosti,  

 občanská sdružení včetně odborových 

organizací,  

 politické strany a politická hnutí,  

 registrované církve a náboženské 

společnosti,  

 nadace a nadační fondy,  

 obecně prospěšné společnosti,  

 veřejné vysoké školy,  

 školské právnické osoby podle 

zvláštního předpisu,  

 obce,  

 organizační složky státu,  

 kraje,  

 příspěvkové organizace,  

 státní fondy,  

 subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní 

zákon.

 

Příspěvkové organizace (dále PO) se dělí na příspěvkové organizace zřízené 

organizačními složkami státu a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými 

celky (dále ÚSC) – kraji a obcemi. Marianum patří mezi příspěvkové organizace zřízené 

ÚSC. Funkci zřizovatele zde plní Moravskoslezský kraj (dále MSK).  
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Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, umožňuje ÚSC, aby ve své samostatné působnosti zřizovaly příspěvkové 

organizace – příspěvkové organizace zřízené ÚSC. Jsou zřizovány především pro činnosti, 

jejichž cílem není dosažení zisku a jejich rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou 

právní subjektivitu. Zřizování PO je zcela v kompetenci příslušných zastupitelstev a zapisují 

se do obchodního rejstříku. Zřizovatel má pravomoc vydávat rozhodnutí o vzniku, rozdělení, 

sloučení, splynutí nebo zrušení PO.  

PO mají samostatnou právní subjektivitu, jsou účetními jednotkami. Hospodaří 

s peněžními prostředky získanými z vlastní činnosti, a to z hlavní i doplňkové činnosti. Pokud 

doplňková činnost vytváří zisk, může jej PO využít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Dále 

také PO hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele (příspěvky 

na provoz), využívají prostředky svých fondů i dary přijaté od fyzických i právnických osob 

z tuzemska i zahraničí, nebo také prostředky z Národního fondu. Neopomenutelnými jsou 

také dotace na úhradu provozních výdajů z rozpočtu Evropské unie (dále EU), včetně 

stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů, a další dotace podle 

mezinárodních smluv.  

Zřizovatel má povinnost vydat o příspěvkové organizaci, kterou zřizuje, zřizovací listinu, 

která má určité náležitosti. Zřizovací listina musí obsahovat hlavní údaje o instituci, hlavní 

činnost, doplňkovou činnost. Dále také ve zřizovací listině zřizovatel vymezí veškerá práva a 

povinnosti příspěvkové organizace, a to především ve vztahu k majetku a nakládání s ním. 

Pokud je stanovená doplňková činnost, nesmí narušovat plnění hlavního poslání PO.  

Výnosy z doplňkové činnosti by měla PO využít přednostně na pokrytí výdajů na hlavní 

činnost. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ukládá PO 

povinnost vést účetnictví v plném rozsahu. Jen na základě rozhodnutí zřizovatele mohou vést 

PO účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.  
19

  

Pro hospodaření PO je významná tvorba a použití fondů, a to rezervního, investičního, 

odměn, fondu kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP). Jejich pomocí se může ovlivňovat 

hospodářský výsledek PO.  

_________________________
 

19 
  MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 12. 

aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2013, 264 s. ISBN 978-80-7263-825-3. 
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Do rezervního fondu mohou být převáděny příděly ze zlepšeného hospodářského 

výsledku (ve výši schválené zřizovatelem) a peněžní dary. Finanční prostředky z toho fondu 

se mohou použít  k úhradě ztráty za minulá léta, k rozvoji další činnosti, k úhradě případných 

sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně. 

Zdroji pro investiční fond mohou být např. odpisy z hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku prováděné podle odpisového plánu, investiční dotace z rozpočtu 

zřizovatele, investiční dotace ze státních fondů, výnosy z prodeje hmotného dlouhodobého 

majetku po souhlasu zřizovatele, převody z rezervního fondu ve výši, kterou schválí 

zřizovatel, aj. Tento fond je používán k financování investičních výdajů, k úhradě investičních 

úvěrů a půjček, na financování údržby a oprav.  

Fond odměn je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku, a to do výše jeho 80 %, 

nejvýše však do výše 80 % limitu prostředků na platy a využívá se k úhradě případného 

překročení prostředků na platy a k financování odměn zaměstnancům.  

FKSP je tvořen základním přídělem z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a 

mzdy. Může se používat k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců 

(rekreace, sportovní a kulturní vyžití zaměstnanců, půjčky zaměstnancům). Pokud jsou na 

konci roku zůstatky peněžních fondů, převádějí se do následujícího roku. 
20

  

 

 
 

 

 

 

 

_________________________
 

20 
  URBANCOVÁ, A., KRYŠKOVÁ, Š. Účetnictví nevýdělečných organizací A. 2. vydání     Ostrava. 

2008. ISBN 978-80-248-1801 
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3 Transformace pobytových sociálních služeb 
 

Situace v oblasti sociálních služeb v Československu před rokem 1989 byla nevyhovující.  

Klienti sociálních služeb nebyli v socialistickém prostředí žádaní. Byla posilována  

institucionální povaha zejména tzv. ústavního modelu. V tomto ústavním modelu se s klienty 

často zacházelo jen jako se svěřenci, kteří často neměli téměř žádná práva. Bylo zcela běžné, 

že museli nosit stejnokroje, vysoké šněrovací boty a v některých zařízeních byl stanoven 

velmi tvrdý pracovní režim. V mnoha případech byly upřednostňovány potřeby zaměstnanců 

před potřebami uživatelů. 

Česká republika od roku 1989 prošla změnami v oblasti sociálních služeb. Po roce 1989 

došlo zahájení procesu transformace oblasti sociálních služeb. Do sociální oblasti se začal 

zapojovat i občanský a církevní sektor. Tam, kde nemohly samosprávy obcí a krajů zajistit 

dostatečnou nabídku sociálních služeb, se zapojil neziskový sektor, podporovaný ze strany 

MPSV. Přesto nebyl rozvoj sociálních služeb příliš harmonizovaný a strukturovaný. Problém 

byl především v zavádění změn u pobytových služeb. Vedení zařízení se často soustředilo 

více na kvalitu ubytování a nikoliv na kvalitu poskytovaných služeb.  

Změna nastala v roce 2006, kdy došlo k nahrazení zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Skutečný rozvoj sociálních 

služeb nastal až po účinnosti tohoto zákona. Nyní má stát zájem aby sociální služby v ČR 

dosáhly úrovně odpovídající vyspělým státům Evropské unie.  

V oblasti sociálních služeb je snaha o deinstitucionalizaci a transformaci těchto služeb. 

Pojem deinstitucionalizace je v této oblasti používán ve smyslu „přechodu od dominantního 

poskytování pobytových sociálních služeb směrem k poskytování sociálních služeb 

zaměřených na individuální podporu života člověka v přirozením prostředí. Je to proces 

postupný, kdy dochází k odklonu od tzv. komplexní dlouhodobé péče v institucích směrem 

k poskytování služeb formou individualizované podpory života v komunitě.“ 
21

 

 

_________________________ 

21
 ČÁMSKÝ, P.; SEMBDNER, J.; KRUTILOVÁ, D. Sociální služby v ČR v teorii a praxi. 1.vydání. 

Praha: Portál, 2011. 264 s. ISBN 978-80-262-0027-7.  
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Pro zlepšení a rozvoj sociálních služeb je také třeba transformace sociálních služeb. 

Čámský (2011) uvádí, že tento pojem v ČR  představuje „proces změny řízení, financování, 

vzdělávání, místa a formy  poskytování sociálních služeb tak, aby výsledným stavem byla péče 

v běžných životních podmínkách“. To nastává především díky přechodu od institucionální 

péče ke službám komunitního typu, jako jsou např. podpora samostatného bydlení, chráněné 

bydlení, osobní asistence, podporované zaměstnávání atd.) 

 

3.1 Podpora transformace pobytových sociálních služeb 

Podpora transformace pobytových sociálních služeb v ČR vychází z priorit, které jsou 

stanoveny v Národním rozvojovém plánu pro období 2009 – 2013 a v Národním strategickém 

referenčním rámci 2007 – 2013 a navazuje na ně Integrovaný operační program 

pro programovací období 2007- 2013. Vláda svým usnesením přijala v roce 2007 dokument 

„Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních 

služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění 

uživatele do společnosti“ (zkráceně Podpora transformace sociálních služeb), ve kterém jsou 

vyjádřeny priority procesu transformace pobytových zařízení sociálních služeb. Hlavním 

úmyslem podpory tohoto procesu je podpořit a pilotně ověřit transformaci služeb sociální 

péče na základně individuálně určených potřeb uživatelů sociálních služeb. Měl by sloužit 

k realizaci deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v ČR, vést k většímu 

zaměstnávání uživatelů služeb, umožnit jejich aktivní zapojení do společnosti. 
22

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a je zaměřen na zajištění 

neinvestiční složky deinstitucionalizace a na podporu pilotního ověření. V rámci 

Integrovaného operačního programu (oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace) 

je u vybraných zařízení podporována investiční složka transformace. Tohoto projektu se 

účastní 32 ústavních zařízení z celé ČR, která poskytují služby cca 3 800 lidem s postižením. 

Do projektu jsou zapojeny všechny kraje (Hlavní město Praha se vzhledem k podmínkám 

Evropského sociálního fondu účastní vybraných aktivit). Projekt realizuje odbor sociálních 

služeb a sociální práce MPSV. Součástí projektu je také Národní centrum podpory  

_________________________ 

22
 ČÁMSKÝ, P.; SEMBDNER, J.; KRUTILOVÁ, D. Sociální služby v ČR v teorii a praxi. 1.vydání. 

Praha: Portál, 2011. 264 s. ISBN 978-80-262-0027-7.  
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http://www.trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=39599&app=NavBar&grp=AtonPortlets&mod=Menu&sta=NavBarMenu&pst=NavBarLightMenu&p1=OID_INT_2291&p2=RoundPanel_BOOL_True&p3=CollapseAll_BOOL_True&acode=49103132
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transformace sociálních služeb, které má na starosti vzdělávání a podporu účastníků 

transformačního procesu. 
23

 

Podpora transformace pobytových sociálních služeb je vedena dvěma základními směry, 

a to jako podpora transformace ústavní sociální péče pro osoby se zdravotním postižením 

a podpora transformace sociálních služeb pro seniory. Vzhledem k tématu této práce bude 

dále věnována pozornost jen prvnímu směru – podpoře transformace ústavní sociální péče pro 

osoby se zdravotním postižením.  

Podle Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb je cílem 

transformace ústavní sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, především mentálním 

a duševním, „vytvořit koordinovanou síť služeb pro uživatele umožňující život v přirozené 

komunitě a minimalizovat dosud preferovaný způsob poskytování sociální služby 

prostřednictvím ústavní sociální péče“. 
24

 

Každý člověk má právo na kvalitní život, proto je potřeba umožnit lidem se zdravotním 

postižením žít v přirozené komunitě s podporou vycházející podle individuální míry a rozsahu 

jejich potřeb. V rámci transformace by se mělo upustit od rozsáhlého budování ústavní 

sociální péče a více podporovat terénní a ambulantní služby a humanizaci stávajících 

pobytových zařízení. Humanizace stávajících pobytových zařízení by mělo vést 

k individualizaci péče. Finanční zdroje by měly být směřovány k podpoře výstavby 

chráněných bytů a domů v přirozené zástavbě.  V zařízeních sociálních služeb by se měli 

především snažit o  podporu, která vede člověka k možnosti využití vlastních kapacit a 

sebeaktivaci, neboť naopak péče může zvýšit závislost člověka na pečovatelích.  Míra 

podpory je závislá na skutečných potřebách člověka, vychází z jeho úrovně 

psychomotorického vývoje, kvalitní odborné diagnostiky, poznání jeho osobnosti a cílů 

vytvořeného osobního plánu rozvoje. Měla by být přehodnocena osobní situace každého  

_________________________ 

23 NÁRODNÍ CENTRUM PODPORY TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Projekt 

Podpora transformace sociálních služeb [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

http://trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=48711&app=Article&grp=Content&mod=ContentPortal

&sta=ArticleDetail&pst=ArticleDetail&p1=OID_INT_2591&p2=Header_BOOL_True&p3=

RoundPanel_BOOL_True&p4=VPath_STRING_&acode=78522504 

24 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Koncepce podpory transformace 

pobytových sociálních služeb [online]. 2007 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/3858/Koncepce_podpory.pdf 

http://trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=48711&app=Article&grp=Content&mod=ContentPortal&sta=ArticleDetail&pst=ArticleDetail&p1=OID_INT_2591&p2=Header_BOOL_True&p3=RoundPanel_BOOL_True&p4=VPath_STRING_&acode=78522504
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jednotlivého uživatele sociální péče formou individuálního plánování, které vychází nejen 

z osobních představ uživatele a ze zjištěné míry a formy potřebné podpory. Je zcela zřejmé, že 

určitá část uživatelů bude potřebovat péči pobytových služeb. Tyto služby by ale měly být 

poskytovány tak, aby se přirozenému prostředí co nejvíce přibližovaly, a to malou kapacitou 

zařízení, vybavením, režimem a způsobem života klientů a umístěním v běžné zástavbě. Vždy 

je ale u těchto služeb důležité, aby středem zájmu byl uživatel. Cílovým stavem integrace do 

společnosti je respektování práva občana – právo uživatele sociálních služeb na rovné 

příležitosti a možnost svobodného rozhodování o otázkách běžného života. Proces 

transformace sociálních služeb je časově náročný proces, který trvá léta i v zařízeních, která 

jsou k tomuto procesu velmi motivována. 
25

 

3.1.1 Cíle transformace pobytových sociálních služeb 

V Koncepci podpory transformace pobytových sociálních služeb jsou stanoveny tři 

základní principy transformace sociálních služeb, a to jsou - princip humanizace, princip 

individualizace a princip služby v přirozeném prostředí člověka. Dále je vymezeno pět cílů 

transformace: 

1. Zvýšit informovanost o procesu transformace institucionální péče pro osoby se 

zdravotním postižením a seniory 

2. Vytvořit systém vertikální a horizontální spolupráce mezi všemi dotčenými subjekty 

(relevantními aktéry) procesu transformace institucionální péče (jedná se zejména 

o následující subjekty: státní správa a samospráva, poskytovatelé sociální služeb, 

uživatelé sociálních služeb, sociální partneři) 

3. Podpora poskytovatelů sociálních služeb, jejich zaměstnanců a dalších subjektů při 

transformaci institucionální péče zejména směrem k poskytování sociálních služeb 

v souladu s individuálními potřebami uživatelů služeb prostřednictvím dotačních 

programů. 

4. Podporovat proces zkvalitňování životních podmínek uživatelů stávajících ústavních 

zařízení sociální péče 

5. Podpora naplňování lidských práv uživatelů pobytových sociálních služeb a jejich práva 

na plnohodnotný život srovnatelný s vrstevníky, žijícími v přirozeném prostředí. 
26 

_________________________ 

25, 26 
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Koncepce podpory transformace pobytových 

sociálních služeb [online]. 2007 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/3858/Koncepce_podpory.pdf 
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4 Analýza hospodaření Mariana, p. o. 
 

Příspěvková organizace (dále jen p.o.) Marianum je jednou z organizací zapojenou do 

pilotního projektu MPSV Podpora procesu transformace sociálních služeb. Marianum, p.o.  

sídlí v Opavě a jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.  

4.1 Obecné informace o Marianu, p.o. 

Ze Zřizovací listiny vyplývá, že hlavním účelem zřízení organizace je: „účelové 

poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s registrací, jakož i zajišťování 

fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.“ 
27

 

Posláním Mariana, p.o. je „poskytovat osobám s mentálním nebo vícenásobným 

postižením starším 18 let sociální službu v takovém rozsahu, aby mohly žít ve společnosti 

obvyklý život a aby přitom byla zachována jejich práva a důstojnost.“
  28

   

Historie Mariana, p.o. je více jak stoletá. Areál Mariana, ve kterém jsou poskytovány 

sociální služby, byl v Opavě vybudován Kongregací Dcer Božské Lásky v letech 1907 – 

1909. Řeholní sestry se zde věnovaly činnostem spadajícím do kategorie sociální práce 

a sociálních služeb, především se staraly o dívky a chlapce ze sociálně slabých rodin, resp. 

osobám s handicapem. V 50. letech minulého století byl areál Mariana řeholnímu řádu 

odebrán. Od té doby se zde poskytovala tzv. sociální péče o osoby s mentálním nebo 

kombinovaným postižením. V roce 1990 byl na základě restitučního zákona vrácen areál 

Mariana Kongregaci Dcer Božské Lásky. Pod vedením nové ředitelky (provinciální 

představené Kongregace) byly učiněny první kroky ke zlepšení podmínek pro poskytování 

ústavní sociální péče. Především se jednalo o kapacitu objektu, která byla cca 130 osob. 

V roce 1990 zde však bylo z rozhodnutí správních orgánů umístěno více než tři sta osob 

různého věku. V roce 1991 se odstěhovalo 55 klientů s vysokou mírou ošetřovatelské péče do 

jiného objektu. V budově byla založena samostatná ambulance,  pomocná škola, v sále hlavní 

budovy hráli klienti divadlo, na užitkové zahradě byla provozována pracovní terapie. 

Ve druhé polovině 90. let byly rekonstruovány stravovací provoz a prádelna, byla provedena 

_________________________ 

27
 Zřizovací listina Mariana, p.o.

 

28
 Výroční zpráva 2013 
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plynofikace a generální rekonstrukce vytápění hlavní budovy. V roce 2003 převzal 

zřizovatelské pravomoci ke státním organizacím, které zajišťovaly služby sociální péče, 

Moravskoslezský kraj. Marianum získalo v roce 2004 právní subjektivitu příspěvkové 

organizace, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. K poskytování sociálních služeb 

Marianum využívá stávající areál, který však zůstal majetkem Kongregace, na základě 

nájemní smlouvy. V roce 2004 byl v souladu se zadáním zřizovatele zahájen systematický 

proces humanizace sociálních služeb, především s důrazem na zvýšení kvality sociálních 

služeb. Zřizovatel v roce 2005 rozhodl, že se uživatelé sociálních služeb budou postupně 

stěhovat do dalších objektů, které budou nově vybudovány. V roce 2008 zastupitelstvo 

Moravskoslezského kraje rozhodlo, že v rámci transformace sociálních služeb během 

následujících let Marianum opustí stávající areál a pro poskytování sociálních služeb 

vybuduje nové odpovídající byty a domy. 
29

 

 

Ve spolupráci se zřizovatelem zahájilo Marianum, p.o. přípravu na transformaci 

sociálních služeb již v roce 2004 a 2005. Výsledkem této přípravy bylo vybudování a 

zahájení poskytování služeb Chráněné bydlení Jakartovice – Deštné (2008, 2009), Chráněné 

bydlení Dostojevského (2009), Podpora samostatného bydlení Lepařova (2009). Od roku 

2008 se Marianum, p.o. zúčastňuje a pokračuje tak v transformaci v rámci Pilotního projektu 

MPSV ČR „Podpora procesu transformace sociálních služeb“. Jelikož je  transformace 

složitý a dlouhodobý proces, je jeho průběh rozdělen do několika etap (viz tab. č. 4.1.). 

K financování tohoto procesu jsou využívány finanční zdroje z evropských fondů, a to z 

individuálního operačního programu (dále jen IOP) v rámci projektu MPSV „Podpora procesu 

transformace sociálních služeb“ a z regionálního operačního programu (dále jen ROP) 

Moravskoslezského kraje. 30 

 

 

 

 

_________________________
 

29Výroční
 
zpráva 2012  

30Výroční
 
zpráva 2013 
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Tab. č. 4.1. Etapy transformace sociálních služeb 

Etapa Sociální služba Kapacita 

Datum 

zahájení 

poskytování 

Zdroj 

financování 

1. Etapa  
DOZP Opava, Čajkovského  15 uživatelů  od 1. 6. 2013 IOP 

CHB Velké Hoštice  12 uživatelů  od 1. 6. 2013  IOP 

2. Etapa  

DOZP Opava, Švestková  12 uživatelů  od 7. 11. 2011  IOP 

DOZP Opava, Denisovo 

nám.  
12 uživatelů  plán  IOP 

3. Etapa  CHB Opava, Švestková 6 uživatelů  od 6. 3. 2013  IOP 

3. Etapa 

A  
CHB Opava, Na Pomezí  10 uživatelů  plán  IOP 

3. Etapa 

B  
DOZP Opava, Holasická  12 uživatelů  plán  ROP 

4. Etapa  
DOZP Karviná – 

Vydmuchov  
18 uživatelů  plán  ROP 

Zdroj: Výroční zpráva 2012, vlastní zpracování  

Marianum, p.o. poskytuje  pobytové, ambulantní a terénní sociální služby. Cílovou 

skupinou těchto služeb jsou osoby s mentálním nebo vícenásobným postižením. Uživatelé, 

kterým jsou tyto služby poskytovány, nejsou schopni žít zcela samostatně s ohledem na svůj 

zdravotní stav a s tím související stupeň závislosti. Stupeň závislosti je určený dle z.č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných právních předpisů. 

V současné době Marianum, p.o. umožňuje využívání devíti sociálních služeb, mezi 

které patří:   

 Domov pro osoby se zdravotním postižením Rooseveltova ulice (dále jen DOZP 

Rooseveltova), 

 Chráněné bydlení Švestková ulice (CHB Švestková), 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením Švestková ulice (dále jen DOZP Švestková), 

 Chráněné bydlení Dostojevského ulice (dále jen CHB Dostojevského), 

 Podpora samostatného bydlení Lepařova ulice (PBS Lepařova), 

 Chráněné bydlení Jakartovice - Deštné (dále jen CHB Deštné), 

 Centrum denních služeb, Rooseveltova ulice (dále jen CDS Rooseveltova), 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením Čajkovského ulice (dále jen DOZP 

Čajkovského), 
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 Chráněné bydlení Velké Hoštice (dále jen CHB Velké Hoštice). 

Marianum, p.o. se snaží poskytovat své služby na základně určitých zásad, mezi které patří:  

 důstojnost – to znamená přistupovat  ke každému člověku s respektem jako 

k rovnocennému partnerovi a přitom chránit jeho práva a soukromí, 

 normalita – snaha vnímat člověka s handicapem a jeho potřeby stejně, jako jeho 

vrstevníky,  

 individualita a vlastní volba – respektování a podporování jedinečnosti každého 

člověka a umožnění vlastní volby,  

 integrace a rozvoj – podpora člověka v tom, aby rozvíjel své možnosti a získával 

nové dovednosti a dát mu možnost zapojit se do společnosti. 
31

 

 

4.2 Vývoj nákladů Mariana, p.o. 

Pro lepší vypovídající hodnotu jsou náklady sledovány za desetileté období. Tabulka 

č. 4.2 znázorňuje vývoj výnosů, nákladů a hospodářského výsledku Mariana, p.o v letech 

2004 – 2013. 

Tab. č. 4.2 Hospodaření Mariana, p.o. v letech 2004 – 2013 (uvedeno v tis. Kč) 

Hospodaření 

Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Výnosy 42316,1 43332 45792 54656 52805 57848 59782 58805 58274 56315 

Náklady 42315,7 43182 45495 51869 52185 57518 59773 57940 58274 56315 

Výsledek 

hospodaření 
0,4 150 297 2787 620 331 9 865 1 0 

Zdroj: Výroční zprávy 2004 – 2013; vlastní zpracování 

_________________________
 

31Výroční
 
zpráva 2013  
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Jak lze vidět výnosy Mariana, p.o. ve všech sledovaných letech, kromě roku 2013, 

převyšovaly náklady. Vznikal tak kladný hospodářský výsledek, který byl nejvyšší v roce 

2007 a činil 2 787 tis. Kč. Důvodem vysokého kladného hospodářského výsledku bylo 

zavedení příspěvku na péči a jeho nepravidelné platby ze strany MPSV. Poslední splátka 

příspěvků na péči byla doručena Marianu, p.o. na začátku prosince a tyto peníze již nebylo 

možno účelně a v souladu s rozpočtovými pravidly utratit. Nejnižšího kladného výsledku 

hospodaření bylo dosaženo v roce 2004 částkou 0,4 tis. Kč. V roce 2013 byly výnosy 

a náklady vyrovnané, tudíž hospodářský výsledek byl nulový. Zřizovatel rozhoduje o využití 

kladného výsledku hospodaření a ten byl každoročně v souladu se zadáním zřizovatele 

převeden do rezervního fondu, případně do fondu odměn. 

Tab. č. 4.3. Vývoj nákladů, počtů uživatelů, průměrných nákladů na 1 uživatele Mariana, p.o. 

v letech 2004 - 2013 

Rok Počet uživatelů 
Náklady 

(v tis. Kč) 

Průměrné náklady 

na 1 uživatele (v tis. 

Kč) 

2004 226 42315,7 187,2 

2005 226 43182 191,1 

2006 223 45495 204,0 

2007 224 51869 231,6 

2008 225 52185 231,9 

2009 225 57518 255,6 

2010 220 59773 271,7 

2011 216 57940 268,2 

2012 212 58274 274,9 

2013 207 56315 272,1 

Zdroj: Výroční zprávy 2004 – 2013; vlastní zpracování 

Tabulka č. 4.3. nám ukazuje, že celkové náklady Mariana, p.o. měly v letech 2004 až 

2010 rostoucí tendenci. Postupně vzrostly od roku 2004 do roku 2010 o 41,3 %. V roce 2011 

nastalo snížení nákladů o 3,1 % oproti roku 2010. To bylo způsobeno především snížením 

nákladů na spotřebu materiálu a mzdových nákladů, zejména pohyblivé složky mzdy 

(viz. tabulka č. 4.4.). Přepočtený počet pracovníků (na výši pracovních úvazků) klesl v roce 

2011 na 135,2 pracovníků oproti roku 2010, kde byl počet pracovníku 139. 

V roce 2012 byl zaznamenán mírný nárůst celkových nákladů o 0,6 % oproti roku 2011. 

Důvodem tohoto zvýšení byly vyšší náklady na spotřebu energií, mírný nárůst mzdových 
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nákladů z důvodů navýšení počtu pracovníků (a s tím související zvýšení nákladů na sociální, 

zdravotní pojištění a sociální náklady) a zvýšení ostatních nákladů. Zvýšení ostatních nákladů 

bylo způsobeno především nákupem vybavení do nově vznikajících služeb. Náklady v roce 

2013 vzhledem k roku 2012 však opět klesly o 3,4 %, a to i přes navýšení počtu pracovníků 

ze 138 na 144 (hlavním důvodem byl nedostatek finančních zdrojů - nízká dotace z MPSV, 

a v důsledku toho výrazný pokles průměrné mzdy a minimalizace veškerých nákladů. 

Největší pokles nákladů byl vykázán u spotřeby materiálu a ostatních nákladů.  

K nejvyššímu nárůstu celkových nákladů došlo v roce 2007. Nárůst nákladů oproti roku 

2006 byl o 14 % a činil 6 374 tis. Kč. Především to bylo způsobeno zvýšením nákladů 

na spotřebu materiálů (zejména potravin a drobného dlouhodobého hmotného majetku) 

a mzdových nákladů, způsobených navýšením počtu pracovníků ze 135 na 139. Nárůst 

nákladů také ovlivnila povinnost platit daň z příjmu (796 tis. Kč), jelikož Marianum, p.o. 

v roce 2007 vykázalo zisk 2 787 ti. Kč. 

Tab.č. 4.4 Vývoj struktury nákladů Mariana, p.o. v letech 2004 – 2013 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spotřeba materiálu 8147 6872 6929 9272 7382 8702 8511 7685 7006 6224 

Spotřeba energie 1933 2483 2948 2908 3645 4267 4385 4549 4725 5204 

Opravy a udržování 1071 1044 777 1066 616 1052 636 993 484 756 

Cestovné 25 25 20 45 42 28 58 61 68 80 

Náklady na 

reprezentaci 
0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 

Ostatní služby 2687 2574 2760 2904 3067 3493 3598 3820 3595 3560 

Mzdové náklady 19988 21305 22561 24437 26400 28559 29819 28436 28692 28216 

Sociální, zdravotní 

pojištění a sociální 

náklady 

7506 7945 8458 9177 9888 9872 10895 10345 10169 10122 

Daně a poplatky 2 2 20 25 15 12 12 14 14 11 

Odpisy 

dlouhodobého 

nehmotného a 

hmotného majetku 

778 788 788 961 792 1065 1372 1581 1635 1541 

Ostatní náklady 162 146 236 279 270 324 365 311 1876 595 

Daň z příjmu 0 149 0 796 170 145 121 146 0 0 

CELKEM 42316 43182 45495 51869 52185 57518 59772 57940 58274 56315 

Zdroj: Výroční zprávy 2004 – 2013; vlastní zpracování 
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V tabulce č. 4.3 je taktéž zaznamenán vývoj celkového počtu uživatelů služeb Mariana, 

p.o. V letech 2004 až 2013 lze vidět mírné snížení počtů uživatelů a to o 19 uživatelů, kromě 

roku 2005 a 2006, kde se zvýšil počet uživatelů v obou těchto letech o jednoho.  

Od počtu uživatelů služeb Mariana, p.o. se také odvíjí výše průměrných nákladů 

na 1 uživatele. Vývoje těchto průměrných nákladů má podobný průběh, jako vývoj 

celkových nákladů (viz. tabulka č. 4.3). V letech 2004 – 2010 postupně vzrostly o 45 %. 

V letech 2007 a 2008 se téměř rovnaly. Průměrné náklady se v roce 2011 mírně snížily 

o 1,3 %, následně v roce 2012 opět stouply o 2,5 % na částku 274,9 tis. Kč. Velice mírný 

pokles byl poté zaznamenán v roce 2013, kdy průměrné náklady klesly o 1 % na 272,1 tis. Kč. 

Tab. č. 4.5 Struktura nákladů Mariana, p.o. v letech 2004 – 2013 (v %) 

Ukazatel 

Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Průměr 

2004-

2013 

Spotřeba materiálu 19 16 15 18 14 15 14 13 12 11 15 

Spotřeba energie 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 7 

Opravy a udržování 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 

Cestovné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Náklady na 

reprezentaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní služby 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 

Mzdové náklady 47 49 50 47 51 50 50 49 49 50 49 

Sociální, zdravotní 

pojištění a sociální 

náklady 18 18 19 18 19 17 18 18 17 18 18 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a 

hmotného majetku 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 

Ostatní náklady 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 

Daň z příjmu 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Zdroj: Výroční zprávy 2004 – 2013; vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 4.5 lze vyčíst procentuelní vyjádření nákladů v letech 2004 – 2013 a jejich 

průměrnou hodnotu za toto sledované období. Největší část nákladů tvoří mzdové náklady, 
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v průměru 49 % nákladů (zahrnují platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, 

náhrady za dočasnou pracovní neschopnost). Se mzdovými náklady souvisí také sociální, 

zdravotní pojištění a sociální náklady, které se podílí na celkových nákladech průměrně 18 %. 

Dohromady tedy  mzdové výdaje tvoří v průměru téměř 70 %. Nezanedbatelnou částí nákladů 

jsou taktéž náklady na spotřebu materiálů, které dosahují výše průměrně 15 %. Tyto náklady 

jsou tvořeny především náklady na potraviny, dále pak náklady na zdravotnický materiál, 

knihy, tisk, časopisy, kancelářské potřeby a ostatní materiály. Průměrně čtvrté nejvyšší 

náklady jsou vynakládány na spotřebu energie a to 7 %. Ostatní služby tvoří 6 % celkových 

nákladů. Mezi ostatní služby jsou zahrnuty služby telekomunikace a radiokomunikace, 

školení a vzdělávání, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, likvidace odpadů, 

náklady na poplatky za bankovní služby, ostatní služby). Náklady na opravy a udržování 

se pohybovaly v průměru na 2 % celkových nákladů. Ostatní náklady jsou složeny z nákladů 

na manka a škody, tvorbu fondů, na drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, 

ostatních nákladů jinde neuvedených a tvořily v průměru 1 % z celkových nákladů.  

Pro lepší pochopení a vyjádření, je struktura nákladů (jejich průměrná hodnota v letech 2004 

– 2013 v %) znázorněna v grafu č. 4.1.  

Graf č. 4.1 Průměrné náklady Mariana, p.o. v letech 2004 – 2013 (v %) 
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Zdroj: Výroční zprávy 2004 – 2013; vlastní zpracování 



33 

 

V tabulce č. 4.6 je možno vidět vývoj výnosů Mariana, p.o. a jejich strukturu. Detailnější 

členění výnosů je zaznamenáno v příloze č. 3. Od roku 2007 je uváděn podrobnější vývoj 

struktury výnosů, neboť došlo ke změně legislativy. Ke 31.12.2006 skončila účinnost zákona 

č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění. K 1.1.20097 nabyl účinnosti 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V důsledku jeho ustanovení, zejména stanovení 

stupně závislosti uživatele a příspěvku na péči, nastala změna ve financování sociálních 

služeb. Od roku 2007 se výnosy z prodeje vlastních výrobků, služeb a z pronájmu skládaly 

z tržeb za ubytování, stravování, příspěvků na péči, příjmů od zdravotní pojišťovny, 

za stravování (zaměstnanci a cizí) a z ostatních tržeb. Dále také příspěvky a dotace na provoz 

jsou od roku 2007 členěny na dotace na sociální služby z MPSV, dotace od Úřadu práce (dále 

jen ÚP), jiné ÚSC, příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele, ostatní dotace.  

Jak je možné vyčíst z tabulky č. 4.6, celkové výnosy nemají žádný jednotný směr vývoje.  

Výnosy se v letech 2004 – 2007 neustále zvyšovaly. V roce 2007 nastal největší nárůst 

výnosů a to o 19,4 % oproti roku 2006. Pokles výnosů byl zaznamenán v roce 2008, kdy 

klesly o 3,4 % oproti roku 2007. U většiny výnosů bylo sice vykázáno zvýšení, avšak dotace 

na sociální služby z MPSV se výrazně snížily oproti roku 2007, a to 25,2 % (viz. příloha č. 3). 

V roce 2009 však nastalo opětovné zvýšení výnosů o 9,6 % vůči roku 2008. Zatímco 

příspěvky a dotace na provoz klesly o 7,9 % (z toho především nastal pokles dotace 

na sociální služby z MPSV o 8,3 %), výnosy z prodeje vlastních výrobků, služeb a z pronájmu 

vzrostly o 20,6 %. Došlo k nárůstu všech složek výnosů z prodeje vlastních výrobků, služeb a 

z pronájmu. Hlavní příčinou navýšení příjmů bylo zvýšení tržeb z vlastní, jejichž hlavních 

zdrojem je příjem z příspěvku na péči. Příjem z příspěvků na péči vzrostl, a to o 31,3 % oproti 

roku 2008. K menšímu nárůstu výnosů o 3,4 % došlo v roce 2010. Vzrostly výnosy z prodeje 

vlastních výrobků a služeb o 2,3 % (nastalo snížení pouze u tržeb za stravování), taktéž 

u dotace a příspěvku na provoz byl zaznamenán nárůst, a to o 2, 5 % vzhledem k roku 2009. 

Zvýšily se jak dotace na sociální služby z MPSV (o 2 %), tak i příspěvky a dotace na provoz 

od zřizovatele (o 80 %). Z tabulky č. 4.6 a z přílohy č. 3 lze dále vyčíst, že od roku 2011 

do roku 2013 měly výnosy klesající tendenci. V roce 2011 bylo mírné snížení výnosů o 1,6 % 

oproti roku 2010 způsobeno zvláště poklesem dotace a příspěvku na sociální služby z MPSV 

o 11,9 % (avšak naopak vzrostly o 386,5 % příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele, 

ty však byly účelově vázány např. na zpracování projektové dokumentace nebo na odpisy 

dlouhodobého majetku – staveb pořízených v rámci transformace). Snížení výnosů v roce 
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2012 oproti roku 2011 bylo taktéž mírné, a to 0,9 %. Pokles byl zaznamenán u tržeb 

z příspěvků na péči, příjmů od zdravotní pojišťovny, příjmů za stravování – zaměstnanci a 

cizí a příspěvku a dotace na provoz od zřizovatele. Naproti tomu dotace a příspěvek 

na sociální služby z MPSV vzrostly o 1,8 % vůči roku 2011. V roce 2013 nastalo již větší 

snížení výnosů, a to o 3, 4 % vzhledem k roku 2012. Snížení nastalo u většiny sledovaných 

ukazatelů, výjimkou byly pouze tržby od zdravotní pojišťovny, ostatní dotace a ostatní 

výnosy, kde byl vykázán mírný nárůst výnosů. Ke snížení výnosů z prodeje vlastních 

výrobků, služeb a z pronájmu došlo především díky úbytku počtu uživatelů a tím snížení 

příjmu z vlastní činnosti, zvláště příspěvku na péči.      

Tab. č. 4.6 Vývoj  struktury výnosů Mariana, p.o. v letech 2004 – 2013 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Výnosy z prodeje 

vlastních výrobků, 

služeb a z 

pronájmu 

14832 15405 16289 26689 32142 38754 39652 40501 39469 38151 

Aktivace a změna 

stavu zásob 
1 -1 0 0 10 7 19 -15 0 0 

Příspěvky a dotace 

na provoz 
26235 27853 29454 27425 20534 18925 19402 18090 18337 17491 

Úroky, kurzové 

zisky a ostatní 

finanční výnosy 

0 0 0 0 0 0 0 0 184 115 

Ostatní výnosy 1248 75 49 542 119 162 708 228 284 558 

CELKEM 42316 43332 45792 54656 52805 57849 59782 58805 58274 56315 

Zdroj: Výroční zprávy 2004 – 2013; vlastní zpracování 

Tabulka č. 4.7 ukazuje strukturu výnosů Mariana, p.o. vyjádřenou v procentech. 

Podrobnější  struktura výnosů (od roku 2007) je zaznamenána v příloze č. 4. Jak lze vidět 

v tab. č. 4.7 v letech 2004 – 2006 bylo rozložení výnosů přibližně na stejné úrovni. Od roku 

2007, kdy došlo ke změně financování sociálních služeb, dochází postupně ke změnám 

ve struktuře výnosů. Podíl výnosů z prodeje vlastních výrobků, služeb a z pronájmu neustále 

roste. V roce 2007 byl ve výši 48,8 % z celkových výnosů, v roce 2013 pak dosáhl 67,8 %. 

V příloze č. 4 lze vidět, že tržby za ubytování mají také neustále rostoucí tendenci. V roce 

2007 tvořily 13 % z celkových výnosů, v roce 2013 pak už 15,9 %. Tržby za stravování se 

v letech 2007 – 2013 pohybovaly v rozmezí od 12,5 % do 15,6 % z celkových nákladů a 
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největšího podílu dosáhly v roce 2008. U podílu tržeb z příspěvku na péči byl zaznamenán 

větší nárůst. Tvořily od 20,8 % do 34,9 % celkových nákladů. V roce 2012 a 2013 byl podíl 

těchto výnosů na stejné úrovni, a to na 34,1 % z celkových nákladů. Výrazně menší podíly 

na celkové výši výnosů pak zaujímaly příjmy od zdravotní pojišťovny, za stravování 

(zaměstnanci a cizí) a ostatní tržby.  

Podíl příspěvků a dotací na provoz se od roku 2007 postupně snižuje (vyjma roku 2012). 

Zatímco v roce 2007 podíl těchto výnosů činil 50,2 % celkových výnosů, v roce 2013 už 

pouze  31,1 %. Většinu příspěvku a dotací na provoz tvoří dotace na sociální služby z MPSV, 

které měly velice podobný průběh jako podíl celkových příspěvků a dotací na provoz. V roce 

2007 tvořily 50,2 % celkových výnosů, v roce 2013 už jen 29,2 % (v roce 2011 dokonce jen 

28,7 %). Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele se pohyboval od 0 % do 2,1 % 

celkových výnosů, kdy největšího podílu dosáhl v roce 2011. Podíl úrokových, kurzových 

rozdílů a ostatních finančních výnosů byl ve sledovaných letech zanedbatelný. Podíl ostatních 

výnosů na celkových výnosech se pohyboval v rozmezí od 0,2 % do 2,9 %.  V tab. č. 4.7 lze 

tedy vidět, že zatímco v letech 2004 – 2007 téměř 65 % celkových výnosů tvořily příspěvky a 

dotace na provoz a přibližně 35 % výnosy z prodeje vlastních výrobků, služeb a z pronájmu, 

v roce 2013 to bylo zcela naopak. Výnosy z prodeje vlastních výrobku, služeb a z pronájmu 

dosáhly téměř 70 % celkových výnosů, oproti tomu příspěvky a dotace na provoz tvořily 

pouze přibližně 30 % celkových výnosů. 

Tab. č. 4.7 Struktura výnosů Mariana, p.o. v letech 2004 – 2013 (v %) 

Ukazatel 
Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Výnosy z prodeje 

vlastních výrobků, 

služeb a z 

pronájmu 

35,05 35,55 35,55 48,83 60,87 66,99 66,33 68,87 67,73 67,75 

Aktivace a změna 

stavu zásob 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,03 -0,03 0,00 0,00 

Příspěvky a dotace 

na provoz 
62,00 64,28 64,28 50,18 38,89 32,71 32,45 30,76 31,47 31,06 

Úroky, kurzové 

zisky a ostatní 

finanční výnosy 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,20 

Ostatní výnosy 2,95 0,17 0,17 0,99 0,23 0,28 1,18 0,39 0,49 0,99 

CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: Výroční zprávy 2004 – 2013; vlastní zpracování 
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4.3 Vývoj nákladů podle jednotlivých služeb 

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Rooseveltova je vymezena 

v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Tato celoroční 

pobytová služba je určena osobám s mentálním nebo vícenásobným postižením starším 18 let, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž životní situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba je poskytována v hlavní budově Mariana, p.o. 

od roku 1909 jako ústavní služba. Od 1. 1. 2007 je registrována jako služba DOZP. Patří mezi 

největší pobytovou službu Mariana, p.o. Uživatelé bydlí v samostatných bytových jednotkách 

v pokojích po 1 – 4 osobách. V minulosti bydlelo v DOZP až 300 uživatelů. Díky 

transformaci dnes obývá celou budovu něco málo přes 80 uživatelů, protože Marianum, p.o 

v posledních pěti letech otevřelo několik nových pracovišť a umožnilo tak svým uživatelům 

přestěhovat se do nových  domácností. Pracovníci této služby poskytují uživatelům pomoc a 

podporu v běžných úkonech péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí. Poskytované služby napomáhají uživatelům zajistit 

jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře 

zapojení do běžného života. Po dobu průběhu transformačního procesu dochází k postupnému 

snižování kapacity v DOZP z důvodu odchodu uživatelů do jiných služeb a úmrtí uživatelů. 
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Jak lze vidět v tabulce č. 4.8 celkové náklady na službu DOZP Rooseveltova měly 

v letech 2004 – 2007 rostoucí tendenci. Vzrostly z hodnoty 42 316 tis. Kč na 51 082 tis. Kč, 

to je o 20 %. Příčinou bylo především zvyšování nákladů na spotřebu materiálu, energie, 

mzdových nákladů a s tím souvisejícího sociálního, zdravotního pojištění a sociálních 

nákladů. Od roku 2008 však bylo zaznamenáno neustálé snižování celkových nákladů. 

Výjimkou však byl rok 2012,  kdy náklady byly mírně navýšeny oproti roku 2011 o 0,5 %, 

kvůli zvýšení ostatních nákladů. V roce 2013 však náklady opět klesly o 14 % a dosáhly 

pouze 37 192 tis. Kč. Důvodem tohoto poklesu bylo především snížení nákladů na spotřebu 

materiálu, mzdových nákladů a ostatních nákladů.  

_________________________
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Tab. č. 4.8 Vývoj struktury nákladů na službu DOZP Rooseveltova (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spotřeba materiálu 8147 6872 6929 9166 7075 6947 6611 5667 5221 4089 

Spotřeba energie 1933 2483 2948 2820 3453 3487 3212 3228 3590 3546 

Opravy a udržování 1071 1044 777 1062 616 803 491 719 351 630 

Cestovné 25 25 20 45 42 24 48 51 46 54 

Náklady na 

reprezentaci 
0 0 0 0 0 0 0  0 11 6 

Ostatní služby 2687 2574 2760 2865 3026 3338 3358 3568 3315 3138 

Mzdové náklady 19988 21305 22561 24042 25828 25430 23236 21192 21106 18423 

Sociální, zdravotní 

pojištění a sociální 

náklady 

7506 7945 8458 9031 9673 8791 8478 7718 7514 6686 

Daně a poplatky 2 2 20 25 15 12 10 14 14 11 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a 

hmotného majetku 

778 788 788 950 763 499 459 485 485 141 

Ostatní náklady 162 146 236 279 268 282 310 235 1569 470 

Daň z příjmu 0 149 0 796 170 145 121 146 0 0 

CELKEM 42316 43182 45495 51082 50928 49756 46334 43021 43222 37192 

Zdroj: Výroční zprávy 2004 – 2013; vlastní zpracování 

Počet uživatelů služby DOZP Rooseveltova z důvodu transformace neustále klesá. 

Tab. č. 4.9 dokládá, že v roce 2004 tuto službu využívalo o 143 uživatelů více, než v roce 

2013. Uživatelé jsou postupně přemísťováni do jiných služeb.  

Z tabulky č. 4.9 lze taktéž vyčíst vývoj nákladů přepočtených na 1 uživatele služby. I přes 

snižující se počet uživatelů této služby se náklady na 1 uživatele neustále zvyšovaly, kromě 

roku 2010, kdy náklady klesly na 317,4 tis. Kč. Postupně do roku 2013 náklady na 1 klienta 

vzrostly o 239 % oproti roku 2004. Růst nákladů na 1 uživatele této služby je způsoben tím, 

že uživatelé s nižší mírou závislosti tuto službu opouštějí a využívají jiné služby s nižší mírou 

podpory. V DOZP Rooseveltova pak zůstávají uživatelé se stupněm závislosti III - IV, což 

znamená vysokou míru podpory, pro kterou je nutné navýšení počtu pracovníku 

v nepřetržitém provozu. Další podstatnou příčinou vysokých průměrných nákladů 

na 1 uživatele je skutečnost, že v obrovské hlavní budově zůstalo z původních 226 osob pouze 

83 osob. Provozní náklady, zejména náklady na spotřebu energií, vodné, stočné, se však 

nesnížily úměrně snížení počtu osob.  
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Tab. č. 4.9 Náklady služby DOZP Rooseveltova v přepočtu na 1 uživatele 

Ukazatel 
Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkové náklady           

(v tis. Kč) 
42316 43182 360 414 482 584 564 583 613 796 

Počet uživatelů 226 226 223 215 188 151 146 131 126 83 

Náklady  na 1 

uživatele (v tis. Kč) 
187,2 191,1 204 237,6 270,9 329,5 317,4 328,4 343 448,1 

Zdroj: Výroční zprávy 2004 – 2013; vlastní zpracování 

Sociální služba Centrum denních služeb Rooseveltova je poskytována v hlavní budově 

Mariana, p.o. v pracovních dnech v době od 7 hod do 15. 30 hod a patří tedy mezi ambulantní 

služby. Poskytování této služby bylo zahájeno v roce 1996 nejprve jako denní pobyt 

pro 5 osob. V roce 2007 byla služba registrována jako Centrum denních služeb s kapacitou 

15 osob Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním nebo přidruženým postižením starší 18 –ti 

let (kromě osob agresivních nebo nepřizpůsobivých). Součástí CDS Rooseveltova jsou 

aktivizační a terapeutické dílny, např. keramická, košíkářská, tkalcovská, šicí, atd. Dále mají 

klienti k dispozici tělocvičnu, velkou zahradu, venkovní hřiště a v letních měsících i bazén. 

Uživatelé mají také možnost pokračovat  v dalším sebevzdělávání. Speciální pedagog zde 

vyučuje základy čtení, psaní a počítání, rozvíjí jejich myšlení,vnímání a řečové schopnosti. 
33

 

Jak již bylo zmíněno, služba CDS Rooseveltova je registrována od roku 2007. Vývoj nákladů 

na tuto službu v letech 2007 – 2013 je zachycen v tabulce č. 4.10. Náklady nemají jednotný 

směr vývoje. Oproti roku 2007 náklady v roce 2008 mírně klesly o 3,2 %, díky snížení 

spotřeby materiálu. V roce 2009 však nastalo opět zvýšení o 15,9 % na částku 884 tis. Kč. 

To bylo především způsobeno zvýšením nákladů na spotřebu energie a mzdových nákladů. 

Mírný pokles nákladů o 1,5 % byl zaznamenán v roce 2010 oproti roku 2009. V roce 2011 

a 2012 náklady opětovně vzrostly. Důvodem tohoto zvýšení byl v roce 2011 zejména nárůst 

nákladů na spotřebu materiálu, energie, na opravy a udržování a mzdových nákladů, v roce 

2012 pak především nárůst mzdových nákladů a ostatních nákladů (nákup drobného 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku). V roce 2012 dosáhly hodnoty 1 040 tis. Kč. 

V roce 2013 se však náklady zase snížily, a to o 15 % díky poklesu nákladů na spotřebu 

materiálu, energie a mzdových nákladů.  

_________________________
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Tab. č. 4.10 Vývoj struktury nákladů na službu Centrum denních služeb Rooseveltova 

(v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spotřeba materiálu 106 69 74 84 95 75 62 

Spotřeba energie 88 79 113 148 160 123 85 

Opravy a udržování 4 0 17 12 36 10 11 

Cestovné 0 0 0 0 0 0 0 

Náklady na reprezentaci 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní služby 38 25 27 32 46 41 45 

Mzdové náklady 395 421 477 429 473 551 496 

Sociální, zdravotní 

pojištění a sociální 

náklady 

147 158 165 155 166 193 175 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 

11 11 11 11 11 11 11 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 36 0 

Daň z příjmu 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 788 763 884 871 987 1040 885 

Zdroj: Výroční zprávy 2007 – 2013; vlastní zpracování 

Počet uživatelů, využívajících tuto službu, byl v roce 2007 devět uživatelů. V roce 2008 však 

došlo ke zvýšení počtu uživatelů o 4 na 13 uživatelů, ale ke snížení nákladů na 1 uživatele. 

Z tab. č. 4.11 lze vyčíst, že náklady na jednoho uživatele klesly o 33 % oproti roku 2006. Toto 

bylo způsobeno především tím, že přepočtený počet pracovníků zůstal po celé sledované 

období stejný (1,5 pracovního úvazku na službu). V roce 2009  a 2010 byl počet uživatelů 

stále 13. V roce 2009 však došlo ke zvýšení nákladů na 1 uživatele o 15,8 %, v roce 2010 

Tab. č. 4.11 Náklady služby CDS Rooseveltova v přepočtu na 1 uživatele 

Ukazatel 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkové náklady            

(v tis. Kč) 
788 763 884 871 987 1040 885 

Počet uživatelů 9 13 13 13 11 13 12 

Náklady  na 1 uživatele 

(v tis. Kč) 
87,5 58,7 68,0 67,0 89,7 80,0 73,7 

Zdroj: Výroční zprávy 2007 – 2013; vlastní zpracování 
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byly téměř stejné, činily 67 tis. Kč. Další nárůst nákladů na jednoho uživatele byl zaznamenán 

v roce 2011 a to o 33,9 % oproti roku 2010, kde jednou z příčin tohoto zvýšení bylo snížení 

počtů uživatelů na 11. V roce 2012 opět vzrostl počet uživatelů na 13 a náklady na 1 uživatele 

se tímto snížily o 10,8 % na hodnotu 80 tis. Kč (i přes zvýšení celkových nákladů na službu). 

I přes mírný pokles uživatelů na 11, se v roce 2013 náklady na 1 uživatele snížily o 7,9 %. 

 

Chráněné bydlení Deštné je pobytová služba, která je definována v § 51 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a nachází se v obci 

Jakartovice - Deštné Tato služba byla vybudována pro uživatele, kteří prožili prakticky celý 

život v hlavní budově Mariana v neuspokojivých podmínkách. Zahájením poskytování této 

služby byla ve skutečnosti zahájena transformace sociálních služeb v Marianu. V chráněném 

bydlení se uživatelé snaží s pomocí pracovníků starat se o svou domácnost, orientovat se 

v běžném prostředí, samostatně se rozhodovat, získávat pracovní návyky, jezdit veřejnou 

dopravou, obstarávat si běžné nákupy atd. S podporou a dopomocí zaměstnanců si připravují 

snídaně a večeře, a to včetně nákupů surovin. Tím vším se život uživatelů služby začíná 

pomalu blížit normálnímu životu v běžné společnosti. Uživatelé této služby mají možnost 

využívat také volnočasové aktivity v místě bydliště – tvořivou dílnu, svíčkárnu, sál sportovní, 

stolařskou dílnu a relaxační místnost a také se věnují starosti o drobné zvířectvo.  

Areál chráněných bytů je tvořen třemi budovami určenými k bydlení uživatelů, 

stravování uživatelů a k jejich aktivizaci. Uživatelé jsou ubytovaní v několika bytech 

v pokojích po dvou. Služba byla poskytována 20 klientům v první rekonstruované budově 

od prosince roku 2008, po rekonstrukci další budovy (listopad roku 2009) byla kapacita 

služby navýšena o dalších 30 uživatelů. V současné době je tedy celková kapacita této služby 

50 klientů. Ve službě je zajištěn nepřetržitý provoz. 34
 

Služba CHB Deštné byla v roce 2008 v provozu pouze měsíc, proto nelze náklady v roce 

2008 srovnávat s náklady v ostatních letech (viz. tab. č. 4.12). V roce 2009 činily náklady 

na tuto službu 5 195 tis. Kč a v roce 2010 vzrostly o 106,3 % na 10 718 tis. Kč. Tento značný 

nárůst byl však způsoben především nárůstem počtu uživatelů služby (po rekonstrukci další 

budovy) z 24 na 50 uživatelů, který nastal v listopadu roku 2009. Proto se v roce 2009  

_________________________
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navýšení počtu uživatel tak značně neprojevilo, promítlo se pak především v nákladech roku 

2010 (např. přepočtený počet zaměstnanců se zvýšil z 9,9 na 22, což se výrazně projevilo 

v mzdových nákladech). V roce 2011 náklady mírně vzrostly o 1,6 % (mírný nárůst v tomto 

roce je možné sledovat u většiny ukazatelů). 

 

Tab. č. 4.12 Vývoj struktury nákladů na službu CHB Deštné (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spotřeba materiálu 239 1325 1591 1201 1201 1090 

Spotřeba energie 113 527 881 983 784 995 

Opravy a udržování 0 55 58 184 121 106 

Cestovné 0 3 10 10 16 20 

Náklady na reprezentaci 0 0 0 0 0 0 

Ostatní služby 16 77 160 122 173 207 

Mzdové náklady 151 1985 5225 5433 4456 4472 

Sociální, zdravotní pojištění a sociální 

náklady 
57 686 1928 1986 1564 1554 

Daně a poplatky 0 0 1 0 0 0 

Odpisy dlouhodobého nehmotného  

a hmotného majetku 
18 495 840 969 969 850 

Ostatní náklady 2 42 26 0 119 13 

Daň z příjmu 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 594 5195 10718 10888 9401 9307 

Zdroj: Výroční zprávy 2008 – 2013; vlastní zpracování 

Pokles nákladů o 13,7 % byl zaznamenán v roce 2012, především díky poklesu nákladů 

na spotřebu energie, na opravy a udržování a mzdových nákladů. V roce 2013 nastal opětovný 

mírný pokles nákladů a to o 1 %. Tento pokles byl způsoben především nižšími náklady 

na spotřebu materiálu a nižších odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 

Tab. č. 4.13 Náklady služby CHB Deštné v přepočtu na 1 uživatele 

Ukazatel 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkové náklady           

(v tis. Kč) 
594 5195 10718 10888 9401 9307 

Počet uživatelů 24 50 50 50 49 50 

Náklady  na 1 uživatele  

(v tis. Kč) 
24,7 103,9 214,4 217,8 191,9 186,1 

Zdroj: Výroční zprávy 2008 – 2013; vlastní zpracování 
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Tabulka č. 4.13 ukazuje vývoje nákladů na 1 uživatele služby CHB Deštné. Jak již bylo 

uvedeno, náklady v roce 2008 nejsou srovnatelné s ostatními lety. Taktéž náklady 

na 1 uživatele v roce 2009 nejsou přesně vypovídající. V tab. č 4.13 je napsáno, že tuto službu 

v roce 2009 využívalo 50 uživatelů. Toto je však stav uživatelů zaznamenaný na konci roku. 

Od ledna do října roku 2009 tuto službu ovšem využívalo pouze 24 klientu. V roce 2010 již 

však celý rok tuto službu využívalo 50 uživatelů a náklady na 1 uživatele činily 214,4 tis. Kč. 

Téměř na stejné úrovni zůstaly náklady i v roce 2011. Stejně jako celkové náklady na tuto 

službu se v letech 2012 a 2013 snížily, tak i náklady na 1 klienta byly nižší. V roce 2012 

klesly oproti roku 2011 o 11,9 %, v roce 2013 se pak ještě snížily oproti roku 2012  o 3 %.  

 

Poskytování služby Podpora samostatného bydlení Lepařova bylo zahájeno 1. 1. 2009 

ve třípokojovém bytě v Opavě, ulice Lepařova. Od 1. 11. 2013 byla služba na Lepařové ulici 

rozšířena o dvoupokojový byt. Oba byty spravuje Marianum, p.o. a jsou majetkem 

Moravskoslezského kraje. 

Podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba určená osobám s mentálním 

postižením, které bydlí ve své vlastní domácnosti, jsou zcela samostatné v péči o svou 

osobu a domácnost, znají hodnotu peněz a umí s nimi alespoň v omezené míře zacházet. 

Služba byla uživatelům od počátku poskytována individuálně pouze v odpoledních hodinách 

v pracovních dnech formou podpory v některých činnostech, které uživatelé nezvládali sami: 

vaření, nákup, hospodaření s penězi, podpora při plánování vyplnění času, podpora 

při vyhledávání pracovního uplatnění. Od uživatelů této služby se očekává aktivní zapojení 

do všech činností, které s poskytováním služby souvisí. Služba je poskytována 

nepravidelně, podle individuálního harmonogramu, zpravidla 1x až 2x týdně v rozmezí 

od 1 do 3 hodin. Proto se předpokládá, že uživatel bude v řadě věcí samostatný a nebude 

na službě existenčně závislý. 
35 
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Tab. č. 4.14 Vývoj struktury nákladů na službu PSB Lepařova (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Spotřeba materiálu 59 46 17 21 79 

Spotřeba energie 40 47 51 41 63 

Opravy a udržování 49 0 2 0 1 

Cestovné 0 0 0 0 0 

Náklady na reprezentaci 0 0 0 0 0 

Ostatní služby 15 12 19 22 57 

Mzdové náklady 111 112 115 91 121 

Sociální, zdravotní 

pojištění a sociální náklady 
36 38 41 32 42 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 

10 11 11 11 14 

Ostatní náklady 0 1 0 0 18 

Daň z příjmu 
0 0 0 0 0 

CELKEM 319 268 255 219 395 

Zdroj: Výroční zprávy 2009 – 2013; vlastní zpracování 

Z tabulky č. 4.14 lze vyčíst, že náklady na službu PSB Lepařova se v  letech 2009 – 

2012 neustále snižovaly. V roce 2009 náklady činily 319 tis. Kč, v roce 2012 se jejich 

hodnota snížila oproti roku 2009 o 31,3 % a dosáhly výše 219 tis. Kč. Tento pokles byl 

způsobený v roce 2010 snížením nákladů na spotřebu materiálu a především nižšími 

náklady na opravy a udržování, v roce 2011 pak mírným poklesem nákladů na spotřebu 

materiálu a v roce 2012 především snížením mzdových nákladů a nákladů na spotřebu 

energie. Nárůst nákladů o 80,4 %, což je 176 tis. Kč, byl zaznamenán v  roce 2013, kdy 

náklady dosáhly hodnoty 395 tis. Kč. Nárůst nákladů byl zaznamenán u většiny 

sledovaných ukazatelů, zejména však u nákladů na spotřebu materiálu, energie, ostatních 

nákladů a mzdových nákladů. 
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Tab. č. 4.15 Náklady služby PSB Lepařova v přepočtu na 1 uživatele 

Ukazatel 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Celkové náklady           

(v tis. Kč) 
319 268 255 219 395 

Počet uživatelů 3 3 4 4 10 

Náklady  na 1 uživatele  

(v tis. Kč) 
106,4 89,3 63,8 54,7 39,5 

Zdroj: Výroční zprávy 2009 – 2013; vlastní zpracování 

V tabulce č. 4.15 lze vidět, že u služby PSB Lepařova počet uživatelů ve sledovaném 

období neustále rostl, zvýšil se ze 3 uživatelů v roce 2009 na 10 uživatelů v roce 2013. Stejně 

jako klesaly v letech 2009 – 2013 celkových náklady na službu, tak klesaly i náklady 

na 1 uživatele. V roce 2009 činily 106,4 tis. Kč na 1 uživatel, v roce 2012 se snížily oproti 

roku 2009 o 48,6 %. I přes významný nárůst celkových nákladů v roce 2013, náklady 

na 1 uživatele výrazně klesly a to o 27,8 % ve srovnání s rokem 2012. Důvodem tohoto 

snížení bylo především zvýšení kapacity této služby na 10 uživatelů. Po celou dobu 

fungování této služby, je přepočtený počet pracovníku na tuto službu stejný, 

a to 0,5 úvazku, což po přepočtu na zvyšující se počet uživatelů výrazně snižuje náklady 

na 1 uživatele.   

 

Služba Chráněné bydlení Dostojevského  byla zahájena 1. 1. 2009 a je poskytována 

ve dvou dvoupokojových bytech, které jsou v bytovém domě v běžné zástavbě. CHB patří 

mezi služby určené pro lidi s lehčí formou mentálního postižení. Personálně je tato služba 

zajištěna pouze 12 hodin denně. Způsob poskytování sociální služby a personální zajištění 

vyžaduje, aby lidé, kteří by měli zájem o bydlení v této službě, dokázali sami zajistit základní 

chod domácnosti, například běžný úklid, umývání a utírání nádobí. Péče o vlastní osobu 

a dodržování hygienických zásad je samozřejmostí. Klienti si sami připravují snídaně 

a večeře, obědy mají zajištěny v hlavní budově Mariana. Celková kapacita služby 

je 8 uživatelů. 
36
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Tab. č. 4.16 Vývoj struktury nákladů na službu CHB Dostojevského (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Spotřeba materiálu 298 179 119 122 115 

Spotřeba energie 100 97 103 80 116 

Opravy a udržování 129 75 28 3 2 

Cestovné 1 1 0 0 2 

Náklady na reprezentaci 0 0 0 0 0 

Ostatní služby 36 37 45 27 26 

Mzdové náklady 556 817 816 455 577 

Sociální, zdravotní 

pojištění a sociální 

náklady 

195 297 292 156 201 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 

49 52 52 52 47 

Ostatní náklady 0 28 55 11 0 

Daň z příjmu 0 0 0 0 0 

CELKEM 1365 1582 1510 907 1085 

Zdroj: Výroční zprávy 2009 – 2013; vlastní zpracování 

Tabulka č. 4.16 znázorňuje vývoj nákladů na službu CHB Dostojevského. Jak lze vidět 

náklady v roce 2009 činily 1 365 tis. Kč a v roce 2010 se zvýšily o 15,9 % oproti roku 2009, 

především díky zvýšením mzdových nákladů. V roce 2011 došlo k mírnému poklesu nákladů 

vzhledem k roku 2010, a to o 4,6 %, způsobené zejména poklesem nákladů na spotřebu 

materiálu a nákladů na opravy a udržování. V roce 2012 byl zaznamenán výrazný pokles 

nákladů o 40 % oproti roku 2011 a náklady dosáhly hodnoty 907 tis. Kč. Příčinou tohoto 

poklesu nákladů bylo snížení nákladů na spotřebu energie, na opravy a udržování, ostatních 

nákladů, avšak zejména snížení mzdových nákladů (z důvodu dlouhodobé pracovní 

neschopnosti pracovnice v sociálních službách a jejím zastupování pracovníky jiných služeb). 

Přepočtený počet zaměstnanců byl ve sledovaném období stále stejný, a to 2,5 úvazku. V roce 

2013 nastal opět mírný vzrůst nákladů oproti roku 2012, a to o 19,6 %, jehož důvodem bylo 

především zvýšení nákladů na spotřebu energie a mzdových nákladů. 
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Tab. č. 4.17 Náklady služby CHB Dostojevského v přepočtu na 1 uživatele 

Ukazatel 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Celkové náklady           (v 

tis. Kč) 
1365 1582 1510 907 1085 

Počet uživatelů 8 8 8 8 7 

Náklady  na 1 uživatele (v 

tis. Kč) 
170,6 197,7 188,7 113,4 155,0 

Zdroj: Výroční zprávy 2009 – 2013; vlastní zpracování 

Kapacita služby CHB Dostojevského byla ve sledovaných letech naplňována, kromě roku 

2013, kdy počet uživatelů této služby klesl na 7 uživatelů. V tabulce č. 4.17 lze vidět, 

že náklady přepočtené na 1 uživatele mají stejný vývoj jako vývoj celkových nákladů. V roce 

2010 vzrostly oproti roku 2009 o 15,9 %. V roce 2011 nastalo snížení nákladů oproti roku 

2010 o 4,6 %. Další snížení nastalo v roce 2012, kdy náklady na 1 uživatele klesly vzhledem 

k roku 2011 o 39,9 % a činily 113,4 tis. Kč. Následující rok však došlo k opětovnému zvýšení 

nákladů, a to o 36,7 % oproti roku 2012.   

 

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Švestková byla otevřena 

7.11.2011 a je určena pro osoby s těžším mentálním postižením, které se dokážou jen 

minimálně zapojit do péče a správu domácnosti a jsou starší 18 let. Proto je tato služba 

personálně zajištěna 24 hodin. I přesto se však pracovníci snaží uživatele zapojit do chodu 

domácnosti v rozsahu, v jakém to jejich postižení umožňuje a uživatelé se postupem času 

daleko více podílejí na běžných činnostech v domácnosti. Klienti mohou nadále využívat 

aktivizační dílny v hlavní budově Mariána. Služba je poskytována ve dvou nových řadových 

domech v běžné občanské zástavbě. Součástí řadových domů je přilehlá zahrada. Kapacita 

služby je 12 uživatelů, v každém domě bydlí 6 uživatelů.  

Nákup řadových domků v městské části Kylešovice byl realizován v rámci II. etapy 

transformace sociálních služeb. Nové bytové podmínky umožňují uživatelům bydlet na dvou 

a jednolůžkových pokojích, což jim zajišťuje dostatečné soukromí. 
37
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Tab. č. 4.18 Vývoj struktury nákladů na službu DOZP Švestková (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rok 

2011 2012 2013 

Spotřeba materiálu 586 366 345 

Spotřeba energie 23 107 143 

Opravy a udržování 24 0 0 

Cestovné 0 6 1 

Náklady na reprezentaci   0 0 

Ostatní služby 22 16 13 

Mzdové náklady 407 2033 1708 

Sociální, zdravotní pojištění a 

sociální náklady 
142 710 603 

Daně a poplatky 0 0 0 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 

54 107 102 

Ostatní náklady 21 141 5 

Daň z příjmu 0 0 0 

CELKEM 1278 3486 2919 

Zdroj: Výroční zprávy 2011 – 2013; vlastní zpracování 

V tab. č. 4.18 je ukázáno, že náklady na službu DOZP Švestková v roce 2011 činily 

1 278 tis. Kč. Tyto náklady však nelze porovnávat s náklady v následujících letech, jelikož 

poskytování služby bylo započato až v listopadu roku 2011. Náklady v roce 2012 dosáhly 

hodnoty 3 486 tis. Kč, v roce 2013 však klesly o 16,3 %. Toto snížení bylo především 

zapříčiněno snížením mzdových nákladů a ostatních nákladů.  

Tab. č. 4.19 Náklady služby DOZP Švestková v přepočtu na 1 uživatele 

Ukazatel 
Rok 

2011 2012 2013 

Celkové náklady (v tis. Kč) 1278 3486 2919 

Počet uživatelů 12 12 12 

Náklady  na 1 uživatele (v tis. 

Kč) 
106,5 290,5 243,3 

Zdroj: Výroční zprávy 2011 – 2013; vlastní zpracování 

Počet uživatelů využívajících služby DOZP Švestková byl ve sledovaných letech stále 

stejný, a to 12 uživatelů. Tudíž vývoj nákladů na 1 uživatele je stejný jako vývoj celkových 

nákladů této služby. V tabulce č. 4.19 lze vidět, že náklady na 1 uživatele v roce 2012 činily 

290,5 tis. Kč a v roce 2013 klesly o 16,3 %.  
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Služba Chráněné bydlení Švestková je poskytována v řadovém domě, který se nachází 

v městské části Opava – Kylešovice a činnost služby byla zahájena 1. 3. 2013. Kapacita této 

služby je 6 uživatelů, kteří jsou ubytováni ve dvou dvoulůžkových a dvou jednolůžkových 

pokojích. Také tato služba je určena pro lidi s lehčí formou mentálního postižení. Tomu také 

odpovídá personální zajištění služby, kdy pracovníci docházejí do služby jen v některé části 

dne, nebo dle potřeby. V pracovní dny je služba personálně pokrytá 8 hodin, o víkendech 

12 hodin denně. Většinu prací v domácnosti mají na starosti samotní uživatelé, sami se střídají 

např. při přípravě stravy, nakupování, praní, žehlení, atd. Vzhledem k tomu, že značnou část 

dnes se ve službě nevyskytuje personál, je na uživatelích, jak chtějí trávit svůj volný čas. 

Klienti stále využívají aktivizační dílny a zapojují se do společenských aktivit v hlavní 

budově. 
38

  

Tab. č. 4.20 Vývoj struktury nákladů na službu CHB Švestková (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rok 

2013 

Spotřeba materiálu 84 

Spotřeba energie 64 

Opravy a udržování 0 

Cestovné 0 

Náklady na reprezentaci 0 

Ostatní služby 4 

Mzdové náklady 429 

Sociální, zdravotní pojištění a 

sociální náklady 152 

Daně a poplatky 0 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 53 

Ostatní náklady 4 

Daň z příjmu 0 

CELKEM 790 

Zdroj: Výroční zpráva 2013; vlastní zpracování 

Poskytování této služby bylo zahájeno v březnu roku 2013, tudíž náklady, které jsou 

zapsány v tab. č. 4.20, nejsou vyčísleny za celý rok. Jejich výše za 9 měsíců činila 790 tis. Kč. 

_________________________
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Také u této služby největší položku v nákladech tvořily mzdové náklady, přepočtený počet 

zaměstnanců byl 1 pracovní úvazek. 

Tab. č. 4.21 Náklady služby CHB Švestková v přepočtu na 1 uživatele 

Ukazatel 
Rok 

2013 

Celkové náklady (v tis. Kč) 790 

Počet uživatelů 6 

Náklady  na 1 uživatele (v tis. Kč) 131,7 

Zdroj: Výroční zpráva 2013; vlastní zpracování 

Kapacita služby CHB Švestková je 6 uživatelů a v roce 2013 byla plně využita. 

Po přepočtu celkových nákladů na 1 uživatele byly tyto náklady ve výši 131,7 tis. Kč 

(viz. tab. č. 4.21) 

 

Chráněné bydlení Velké Hoštice je jednou z nejnovějších služeb Mariana, p.o a je 

určena pro uživatele s lehčí formou mentálního postižení. Zařízení je tvořeno jednou 

budovou, která byla dána do provozu v červnu 2013. Tato budova poskytuje ubytování pro 12 

uživatelů a je koncipovaná do dvou bytů. Součástí budovy je pozemek s ovocným sadem. 

Rozlehlá zahrada slouží uživatelům k relaxaci i volnočasovým aktivitám – zahrádkaření. 

Služba je poskytována v podmínkách, které co nejvíce připomínají domácí prostředí 

a jejím posláním je poskytnout uživatelům individuálně určenou podporu a asistenci takového 

rozsahu, aby se v co největší míře mohli zapojit do běžného života společnosti. Pracovníci se 

snaží vytvářet pro uživatele prostředí, které by je vedlo k samostatnosti a soběstačnosti. 

Klienti se za podpory pracovníků starají o svou domácnost a osvojují si základní dovednosti 

v oblasti zajištění základních potřeb spojených s bydlením. U služby je zajištěn nepřetržitý 

provoz. 
39
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Tab. č. 4.22 Vývoj struktury nákladů na službu CHB Velké Hoštice (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rok 

2013 

Spotřeba materiálu 64 

Spotřeba energie 88 

Opravy a udržování 0 

Cestovné 2 

Náklady na reprezentaci 0 

Ostatní služby 32 

Mzdové náklady 810 

Sociální, zdravotní pojištění a 

sociální náklady 
298 

Daně a poplatky 0 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 

109 

Ostatní náklady 0 

Daň z příjmu 0 

CELKEM 1404 

Zdroj: Výroční zpráva 2013; vlastní zpracování 

Taktéž služba CHB Velké Hoštice nebyla provozována celý rok 2013. Poskytování této 

služby bylo zahájeno v červnu, tudíž náklady v tabulce č. 4.22 jsou za 7 měsíců. Náklady 

na tuto službu byly ve výši 1 404 tis. Kč. Přepočtený počet zaměstnanců této služby byl 9. 

Tab. č. 4.23 Náklady služby CHB Velké Hoštice v přepočtu na 1 uživatele 

Ukazatel 
Rok 

2013 

Celkové náklady (v tis. Kč) 1404 

Počet uživatelů 12 

Náklady  na 1 uživatele (v tis. 

Kč) 
117,0 

Zdroj: Výroční zpráva 2013; vlastní zpracování 

Kapacita služby CHB Velké Hoštice byla v roce 2013 plně využita. Služba byla 

poskytována 12 uživatelům. Hodnota nákladů po přepočtení na 1 uživatele dosáhla hodnoty 

117 tis. Kč.  

 



51 

 

Účelem služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Čajkovského je 

poskytnout pobytové sociální služby osobám s mentálním a vícenásobným postižením, které 

dovršily 18 let věku. Služba je poskytována ve 3 samostatných domácnostech v činžovním 

domě běžné občanské zástavby 24 hodin denně. Součástí domu je přilehlá zahrada. Kapacita 

služby je 15 uživatelů. Uživatelé této služby původně bydleli v hlavní budově Mariana p.o. 

společně s dalšími 99 uživateli. Rekonstrukce objektu bývalé Mateřské školy, určeného 

pro tuto službu, byla realizována v rámci I. etapy transformace sociálních služeb. Služba 

DOZP Čajkovského je jednou z nejnovějších služeb Mariana, p.o. a byla zahájena 1. června 

2013. Prostředí služby i bytové podmínky poskytující uživatelům soukromí a zázemí, 

pomáhají k výraznému zkvalitnění poskytované sociální služby. Nové bydlení zajišťuje 

uživatelům dostatek soukromí - bydlí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Provoz 

této služby je nepřetržitý. S asistencí pracovníků se někteří uživatelé dle svých možností 

a schopností podílejí na chodu domácnosti a zapojují se do běžných domácích prací. Díky 

dobré dostupnosti  hlavní budovy Mariana, p.o. využívá většina klientů aktivizační dílny 

v této budově a zapojují se do společných aktivit. 
40

 

Tab. č. 4.24 Vývoj struktury nákladů na službu DOZP Čajkovského (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rok 

2013 

Spotřeba materiálu 296 

Spotřeba energie 131 

Opravy a udržování 6 

Cestovné 2 

Náklady na reprezentaci 0 

Ostatní služby 38 

Mzdové náklady 1179 

Sociální, zdravotní pojištění a 

sociální náklady 
412 

Daně a poplatky 0 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 

164 

Ostatní náklady 85 

Daň z příjmu 0 

CELKEM 2312 

Zdroj: Výroční zpráva 2013; vlastní zpracování 

_________________________
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Poskytování služby DOZP Čajkovského bylo zahájeno v červnu roku 2013. Náklady, 

které jsou zapsány v tabulce č. 4.24 jsou tedy pouze náklady za 7 měsíců. Náklady na tuto 

službu v roce 2013 dosáhly hodnoty 2 312 tis. Kč, přepočtený počet pracovních úvazků byl 

10. 

Tab. č. 4.25 Náklady služby DOZP Čajkovského v přepočtu na 1 uživatele 

Ukazatel 
Rok 

2013 

Celkové náklady (v tis. Kč) 2312 

Počet uživatelů 15 

Náklady  na 1 uživatele (v tis. 

Kč) 
154,2 

Zdroj: Výroční zpráva 2013; vlastní zpracování 

Službu DOZP Čajkovského v roce 2013 využívalo 15 uživatelů. Po přepočtu 

na 1 uživatele byly náklady za 7 měsíců ve výši 154,2 tis. Kč na jednoho uživatele. 

 

4.4 Srovnání vývoje nákladů na jednotlivé služby 

Pro lepší znázornění vývoje a rozložení nákladů, které probíhá v důsledku transformace 

Mariana, p.o., je v tabulce č. 4.26 ukázáno procentuální rozložení nákladů jednotlivých služeb 

v letech 2004 – 2013. 

Tab. č 4.26 Srovnání vývoje nákladů na jednotlivé služby v letech 2004 – 2013 (v %)  

Druh sociálních 

služeb 

Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

DOZP Rooseveltova 
100,0 100,0 100,0 98,5 97,4 86,5 77,5 74,3 74,2 65,9 

CDS Rooseveltova  - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,8 1,6 

CHB Deštné  - -   -  - 1,1 9,0 17,9 18,8 15,9 16,5 

PSB Lepařova  - -   -  -  - 0,6 0,4 0,4 0,4 0,7 

CHB Dostojevského   - -   -  -  - 2,4 2,6 2,6 1,6 2,0 

DOZP Švestková   - -   -  -  -  - -  2,2 6,1 5,3 

CHB Švestková   - -   -  -  - -   -  - -  1,4 

CHB Velké Hoštice  - -   -  -  - -   -  - -  2,5 

DOZP Čajkovského   - -   -  -  - -   -  - -  4,2 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: Výroční zprávy 2004 – 2013; vlastní zpracování 
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Z tabulky č. 4.26 lze vyčíst, že od roku 2007 neustále klesají náklady na službu DOZP 

Rooseveltova, vyjádřených v procentech. Zatímco v roce 2007 náklady na tuto službu tvořily 

98,5 % z celkových nákladů, v roce 2013 tento podíl nákladů klesl o 32,6 % a náklady činily 

už pouze 65,9 % z celkových nákladů. Od roku 2007 byly postupně registrovány další druhy 

sociálních služeb. Toto rozšiřování množství poskytovaných sociálních služeb bylo zahájeno 

zavedením služby CDS Rooseveltova, i když část uživatelů využívalo i před tímto zavedením 

denního pobytu v rámci služby DOZP Rooseveltova, tento počet uživatelů byl však 

zanedbatelný. Díky zavedení služby CHB Deštné, tvořily náklady na tuto službu od roku 2010 

více jak 16 % celkových nákladů. Ve výši nákladů je CHB Deštné druhá největší služba. 

Nejmenší část všech nákladů je vydáváno na službu PSB Lepařova. Netvoří ani 1 % 

z celkových nákladů. Náklady na službu CHB Dostojevského se pohybovaly ve sledovaných 

letech od 1,6 % do 2,6 % z celkových nákladů. Náklady DOZP Švestková tvořily od 2,2 % do 

6,1 % s tím, že náklady v roce 2011 nejsou srovnatelné s ostatními roky. Další služby nebyly 

v provozu celý rok, ale pouze jeho část, tudíž také nejsou úplně srovnatelné. Na službu CHB 

Švestková bylo vynakládáno 1,4 % z celkových nákladů, na službu CHB Velké Hoštice 2,5 % 

a na službu DOZP Čajkovského 4,2 % z celkových nákladů Mariana, p.o.  

Graf č. 4.2 Vývoj rozložení nákladů na jednotlivé služby v letech 2004 – 2013 (v %) 
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Zdroj: Výroční zprávy 2004 – 2013; vlastní zpracování 
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Pro lepší představu a lepší znázornění rozložení nákladů mezi jednotlivé služby v letech 

2004 – 2013, jsou údaje z tabulky č. 4.26 vyjádřeny taktéž v grafu č. 4.2. V grafu lze lépe 

vidět postupné rozšiřování poskytovaných služeb a procentuelní rozložení celkových nákladů 

mezi jednotlivé služby. 

 

Tab. 4.27 Vývoj a rozložení počtu uživatelů jednotlivých služeb Mariana, p.o. 

Služba 
Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

DOZP Rooseveltova 226 226 223 215 188 151 146 131 126 83 

CDS Rooseveltova  - - - 9 13 13 13 11 13 12 

CHB Deštné  - -   - - 24 50 50 50 49 50 

PSB Lepařova  - -   - - - 3 3 4 4 10 

CHB Dostojevského  - -   - - - 8 8 8 8 7 

DOZP Švestková  - -   -  - -   - - 12 12 12 

CHB Švestková  - -   -  - -   -  - -   - 6 

CHB Velké Hoštice  - -   -  - -   -  - -   - 12 

DOZP Čajkovského  - -   -  - -   -  - -   - 15 

Celkem 226 226 223 224 225 225 220 216 212 207 

Zdroj: Výroční zprávy 2004 – 2013; vlastní zpracování 

V tabulce č. 4.27 je zaznamenán vývoj počtů uživatelů služeb Mariana, p.o. a jejich 

rozdělení mezi jednotlivé služby. Lze vidět, že celkový počet uživatelů mírně klesl 

o 19 uživatelů (z 226 na 207 uživatelů). Kvůli nevyhovujícím podmínkám hlavní budovy 

Mariana, p.o. na Rooseveltově ulici, se postupně uživatelé přemísťují do užívání jiných služeb 

na jiná pracoviště, kde jsou pro ně lepší životní podmínky a péče o ně je přizpůsobena jejich 

možnostem a stavu.  Proto počet uživatelů DOZP Rooseveltova postupně klesl 

o 143 uživatelů.  

Pro lepší vypovídající hodnotu je v tabulce č. 4.28 znázorněno srovnání vývoje nákladů 

jednotlivých služeb na 1 uživatele. Lze vidět, že nejdražší je služba DOZP Rooseveltova, kde 

náklady neustále rostou a v roce 2013 dosáhly hodnoty 440,3 tis. Kč na 1 uživatele. To je 

způsobeno velkou náročností této služby, je poskytována nepřetržitě, protože stav uživatelů, 

využívající tuto službu, jim neumožňuje dostatečně se starat o sebe samé. Tento údaj však 

nelze brát za zcela charakteristický, z důvodu využívání nevhodného prostoru (obrovské 

budovy) s vysokými provozními náklady nízkým počtem uživatelů (cílem transformace 

Mariana, p.o. je mimo jiné opustit nevhodnou budovu). Druhou nejdražší službou je služba 



55 

 

Tab. č 4.28 Srovnání vývoje nákladů na 1 uživatele u jednotlivých služeb v letech 2004 – 

2013 (v tis. Kč)  

Druh sociálních 

služeb 

Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

DOZP 

Rooesveltova 
187,2 191,1 204,0 237,6 270,4 329,5 317,4 328,4 336,5 440,3 

CDS 

Rooseveltova 
 - - - 87,5 58,7 68,0 67,0 89,7 80,0 73,8 

CHB Deštné  - -   - -  24,7 103,9 214,4 217,8 185,5 182,5 

PSB Lepařova  - -   -  -  - 106,4 89,3 63,8 54,7 39,5 

CHB 

Dostojevského  
 - -   - -   - 170,6 197,7 188,7 113,3 155,0 

DOZP Švestková   - -   -  - -   - -  106,5 290,5 243,3 

CHB Švestková   - -   -  - -   -  - -   - 131,7 

CHB Velké 

Hoštice 
 - -   -  - -   -  - -   - 117,0 

DOZP 

Čajkovského  
 - -   -  - -   -  - -   - 154,1 

Celkem 187,2 191,1 204,0 231,6 231,9 255,6 271,7 268,2 269,6 267,9 

Zdroj: Výroční zprávy 2004 – 2013; vlastní zpracování 

DOZP Švestková, kde náklady na 1 uživatele v roce 2013 činily 243,3 tis. Kč. Naopak 

nejlevnějšími službami bylo CDS Rooseveltova a PSB Lepařova. Náklady na 1 uživatele 

u služby CDS Rooseveltova se pohybovaly v rozmezí od 58,7 tis. Kč do 89,7 tis. Kč. Náklady 

na 1 uživatele u služby PSB Lepařova v roce 2013 činily 39,5 tis. Kč a klesly tak oproti roku 

2009 o 62,9 %. V roce 2013 tato služba tudíž byla úplně nejlevnější. Důvodem je především 

to, že tuto službu využívají uživatelé, kteří mohli být v transformačním procesu na využívání 

této služby připraveni. Sociální kompetence těchto uživatelů se průběžně neustále zvyšuje 

tím, jak přicházejí do kontaktu s běžným společenským a pracovním prostředím. Zvyšování 

společenských kompetencí je do jisté míry podmíněno jejich zdravotním stavem, zejména 

hloubkou mentálního postižení.  

Marianum, p.o. již několik let prochází procesem transformace sociálních služeb. V této 

kapitole bylo ukázáno jak se mění celkové náklady Mariana, p.o., ale taktéž struktura nákladů 

podle jednotlivých služeb, kterých díky transformaci neustále přibývá. Do budoucna je 

v plánu další rozšiřování poskytovaných  služeb Mariana, p.o. Taktéž byl v této kapitole 

zaznamenán vývoj výnosů. Lze především pozorovat výraznou změnu ve struktuře výnosů 

od roku 2007, kdy nabyl účinnosti nový zákon o sociálních službách. 
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5 Návrh optimalizace financování sociálních služeb 

 
Jak již bylo zmíněno v úvodu, cílem této diplomové práce je provést návrh na zlepšení a 

optimalizaci financování sociálních služeb. K tomu účelu směřovala předchozí analytická 

kapitola - zhodnocení hospodaření Mariana, p.o. Pozornost byla věnována především 

nákladové části, a to nejen celkovým nákladům Mariana, p.o., ale i nákladům podle 

jednotlivých služeb, které Marianum, p.o. poskytuje. 

V následující části je uveden modelový příklad, který by mohl pomoci, jak zhodnotit 

vývoj nákladů Mariana, p.o. v letech 2004 – 2013, tak by mohl být prospěšný i pro budoucí 

definování způsobu stanovení optimální výše nákladů na sociální služby podle stupně 

závislosti jednotlivých uživatelů a druhu poskytované sociální služby.  

Tab. č. 5.1 Modelový příklad vývoje nákladů  

Rok Náklady 

Míra 

inflace  

(v %) 

Roční nárůst 

způsobený 

inflací (v tis.Kč) 

Potenciální 

náklady 

(náklady z 

předchozího 

roku+roční 

inflace, v tis. Kč) 

Rozdíl skutečných 

nákladů od 

potenciálních (v tis. 

Kč) 

2004 42316 - - - - 

2005 43182 1,9 804 43120 63 

2006 45495 2,5 1080 44262 1233 

2007 51869 2,8 1274 46769 5100 

2008 52185 6,3 3268 55137 -2952 

2009 57518 1 522 52707 4811 

2010 59773 1,5 863 58380 1392 

2011 57940 1,9 1136 60908 -2968 

2012 58274 3,3 1912 59852 -1578 

2013 56315 1,4 816 59089 -2774 

Zdroj: Výroční zprávy 2004 – 2013, www.czso.cz; vlastní zpracování 

Tabulka č. 5.1 nám ukazuje modelový příklad, jak by se mohla vyvíjet hodnota nákladu, 

kdyby se náklady zvyšovaly do dalšího roku pouze o inflaci a srovnání se skutečnými 

náklady. Jak lze z tabulky vyčíst, v letech 2005 – 2007 se náklady zvyšovaly více než jen 

o inflaci. V roce 2005 byl rozdíl mezi skutečnými a potenciálními náklady pouze 63 tis. Kč, 

v roce 2007 tato částka činila 1 233 tis. Kč. Příčinou tohoto vyššího rozdílu bylo především 

zvýšení nákladů na spotřebu energií a mzdových nákladů. Výrazný rozdíl ve skutečných 
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a potenciálních nákladech byl zaznamenán v roce 2007 částkou 5 100 tis. Kč. Jak již bylo 

uvedeno výše, tento nárůst byl způsoben značným zvýšením spotřeby materiálu (příprava 

na zřízení nové služby CHB Deštné), dále také zvýšením mzdových nákladů a povinností 

platit daň z příjmu. I přes zvýšení skutečných nákladů oproti roku 2007 byly v roce 2008 

skutečné náklady nižší než potenciální (navýšené o inflaci), a to o 2 952 tis. Kč. 

V roce 2009 však opět převyšovaly skutečné náklady potenciální a to částkou 

4 811 tis. Kč. Tento rozdíl měl více příčin, především však navýšení nákladů na spotřebu 

materiálů (příprava na rozšíření služby CHB Deštné z 24 uživatelů na 50), spotřeby energie, 

opravy a udržování a mzdových nákladů. Taktéž v roce 2010 byly skutečné náklady vyšší než 

potenciální. Rozdíl mezi skutečnými a potenciálními náklady byl však již nižší, jeho hodnota 

byla 1 392 tis. Kč. Zvýšení bylo zapříčiněno zejména nárůstem mzdových nákladů, a to 

o 4,4 % (nárůst počtu pracovníků ze 137 na 139) a nákladů na odpisy na dlouhodobý 

nehmotný a hmotný majetek, zejména nově pořízené a vybavené nemovitosti. Z tabulky lze 

vyčíst, že v letech 2011 – 2013 už byly skutečné náklady nižší, než náklady potenciální, a to 

v roce 2011 o 2 968 tis. Kč, dále v roce 2012 o 1 578 tis. Kč, a to i přes to, že došlo k nárůstu 

skutečných nákladů. V roce 2013 byl rozdíl ve výši 2 774 tis. Kč.  

Z modelového příkladu tedy vyplývá, že se Marianum, p.o. snaží o velice šetrné a 

úsporné hospodaření a usiluje co nejvíce o možnou minimalizaci režijních nákladů, především 

je to znatelné od roku 2011. V roce 2011 a 2013 byl zaznamenán pokles skutečných nákladů. 

V roce 2012 sice skutečné náklady vzrostly, avšak tento nárůst nebyl vyšší, než byl nárůst 

způsobený o inflaci, což Marianum, p.o. nemůže ovlivnit.  

I přes všechna tato zjištění existují oblasti, ve kterých by Marianum, p.o. mohlo 

dosáhnout dalších úspor nákladů.  

Jak již bylo zmíněno, hlavní budova Mariana, p.o. na Rooseveltově ulici není ve 

vlastnictví Moravskoslezského kraje. Hlavní budova je majetkem Kongregace Dcer Božské 

Lásky a Marianum, p.o. v této budově sídlí na základě nájemní smlouvy (na dobu neurčitou, 

s výpovědní dobou do 1 roku), což není výhodné z důvodu placení vysokého nájemného 

v přepočtu na jednoho uživatele (počet uživatelů bydlících v hlavní budově se neustále 

snižuje, což zvyšuje nájemné v přepočtu na jednoho uživatele). Technický a celkový stav 

vnitřního členění hlavní budovy neodpovídá současným požadavkům na poskytování 
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pobytových sociálních služeb, konkrétně na DOZP nebo CHB. Vzhledem k tomu, že budova 

není ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, nemůže Marianum, p.o. investovat do této 

budovy finanční prostředky z veřejných zdrojů. Postupné vystěhovávání z hlavní budovy 

do nově vybudovaných domů nebo individuálních bytů (např. služba PSB) probíhá už díky 

uskutečňované transformaci a mělo by vést ke značným úsporám a také ke zkvalitnění 

poskytovaných služeb. Je vysoce pravděpodobné, že součet provozních nákladů a odpisů 

z nově pořízeného majetku (domy a byty) bude v přepočtu na 1 uživatele nižší, než současná 

výše nájemného z hlavní budovy. Díky vystěhování z hlavní budovy by mohlo také nastat 

snížení režijních nákladů, v důsledku zrušení recepce (vrátnice = 2,5 pracovního úvazku), 

snížení počtu administrativních pracovníků, díky zrušení skladového hospodářství nutného 

k zajištění velkého provozu a snížení náročnosti na úklid (zrušení míst uklízeček).  

Marianum, p.o. má taktéž zastaralé vybavení a technologie v prádelně a kuchyni, 

což zvyšuje náklady na tuto činnost, především díky větší spotřebě energií. Je pravděpodobné, 

že by modernější technologie vedly ke snížení nákladů na energie. Otázkou však je, zda by 

bylo užitečné a výhodné do této oblasti investovat značný obnos financí, který by tato 

investice jistě stála. Je nutné zvážit, zda by nebylo pro Marianum, p.o. výhodnější najít 

optimálního externího dodavatele stravy a praní prádla a neprovádět tyto činnosti ve vlastní 

režii, neboť by došlo k úspoře investiční prostředků, mzdových prostředků a nákladů na 

energie. Toto rozhodnutí by se však muselo důkladně promyslet a propočítat, což přesahuje 

rámec této diplomové práce. Především by záleželo na rozdílu mezi úsporami a výší 

investičních nákladů. Přitom je nutné konstatovat, že okamžitá úspora investic nemusí vždy 

znamenat úsporu nákladů na prováděnou činnost v období několika let.  

Z analýzy v předchozí kapitole vyplynulo, že nejméně finančně náročná služba 

(v přepočtu na 1 uživatele) je PSB Lepařova. Uživatelé této služby využívají jen velice malou 

pomoc od pracovníků Mariana, p.o. Nejen v zájmu klientů by se měli pracovníci Mariana, 

p.o. snažit vést uživatele ostatních služeb (především uživatele CHB) k dosažení co nejvyšší 

míry samostatnosti, aby se mohl zvýšit počet klientů využívajících službu PSB, což by 

výrazně snížilo především mzdové náklady. Je však samozřejmostí, že tato služba není určena 

pro všechny klienty, neboť hodně z nich potřebuje vysokou míru podpory. V souvislosti 

s narůstajícím stupněm závislosti, až do stupně IV, se zvyšuje množství poskytované pomoci 

a podpory uživateli a v důsledku toho roste také personální náročnost poskytované sociální 

služby.  
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  Jednou z možností, jak by Marianum, p.o. mohlo získat více finančních prostředků, 

může být také větší zaměření se na fundraising. V rámci fundraisingu se jedná především 

o získávání různých sponzorských darů atd., kde by Marianum, p.o. mohlo sponzorům 

na oplátku např. umožnit využívání ploch na jejich budovách jako reklamních. Zvýšení 

finančních prostředků v této oblasti však neznamená zásadní změnu ve financování 

poskytovaných sociálních služeb.  

Jedním ze zdrojů potenciálních příjmů jsou různé dotace z Úřadu práce, v rámci podpory 

zaměstnanosti (např. program podpory dlouhodobě nezaměstnaných do 30 let nebo 

nad 50 let). ). Dále by se taktéž Marianum, p.o. mohlo v budoucnu pokusit získat některou 

z dotací, které poskytuje Evropská unie. Po dokončení transformace bude možno využít 

k financování finančních zdrojů z Evropského sociálního fondu, na které jsou vyhlašovány 

dotační programy (např. v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost podporu 

„Sociální inovace“ či „Podporu sociálních služeb komunitního typu vzniklých po 

transformaci).   

I když se Marianum, p.o. snaží o úsporné a šetrné vynakládání finančních prostředků, 

mohlo by být uskutečnění některého z výše uvedených návrhů a doporučení pro Marianum, 

p.o. potenciálním přínosem v jeho rozpočtu.  
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6 Závěr 
 

Diplomová práce byla zaměřena na činnost příspěvkové organizace Marianum, která 

poskytuje pobytové, ambulantní, terénní sociální služby osobám s mentálním nebo 

vícenásobným postižením a hlavní sídlo má v Opavě. Marianum, p.o. momentálně umožňuje 

využívání jejich služeb na devíti pracovištích. Tato organizace nyní prochází procesem 

transformace sociálních služeb, která je nezbytná pro další rozvoj a humanizaci sociálních 

služeb. Sociální služba je forma sociální pomoci, která je poskytovaná činností státní, obecní 

nebo nestátní instituce ve prospěch jiné osoby.  

Cílem této diplomové práce je na základě analýzy hospodaření příspěvkové organizace 

Marianum, zaměřené zejména na analýzu nákladů, navrhnout případná doporučení a opatření, 

která by mohla vést ke zlepšení a optimalizaci finanční situace organizace v budoucnu. 

Řešení vychází z hypotézy, že náklady příspěvkové organizace Mariana se v průběhu 

procesu transformace sociálních služeb neustále zvyšují 

 V teoretické části byl charakterizován pojem sociální služba a bylo zde popsáno hlavní 

členění sociálních služeb. Taktéž v této části byla charakteristika různých typů jednotlivých 

služeb a jejich zřizovatelé. Nedílnou součástí teoretické části je také popis systému 

financování sociálních služeb, kde má důležitou roli příspěvek na péči a poskytování dotací ze 

státního rozpočtu. Jelikož je Marianum příspěvkovou organizací, byla pozornost věnována 

taktéž neziskovým organizacím. V neposlední řadě byla v teoretické části popsána historie 

sociálních služeb v České republice, jejich vývoj a probíhající proces transformace sociálních 

služeb a taktéž pilotní program Ministerstva práce a sociálních věcí, který se zaměřuje 

na podporu transformace ústavní sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a podporu 

transformace sociálních služeb pro seniory. Do tohoto projektu je zapojena také příspěvková 

organizace Marianum.  

 Praktická část byla zaměřena na analýzu hospodaření Mariana, p.o., na zhodnocení 

výsledku hospodaření a především na podrobný rozbor nejen celkových nákladů, ale i nákladů 

podle jednotlivých služeb. Pro lepší srovnání byly náklady zkoumány také po přepočtu 

na jednoho uživatele. Nebyly také opomenuty výnosy Mariana, p.o. a jejich struktura. 
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Součástí praktické části bylo také navrhnout možná opatření pro optimalizaci financování 

sociálních služeb, které Marianum, p.o. poskytuje.  

V analýze hospodaření, která byla provedena v praktické části, bylo zjištěno, že 

Marianum, p.o. ve sledovaných letech 2004 – 2013 vždy dosáhlo kladného hospodářského 

výsledku, kromě roku 2013, kdy byl hospodářský výsledek nulový. Celkové náklady Mariana, 

p.o. měly ve sledovaných letech různě kolísavý průběh.  

Taktéž výnosy Mariana, p.o. měly kolísavý charakter. Ve financování však byla důležitá 

změna v legislativě, která měla za následek změnu struktury výnosu. Zatímco v letech 2004 – 

2007 téměř 65 % celkových výnosů tvořily příspěvky a dotace na provoz a přibližně 35 % 

výnosy z prodeje vlastních výrobků, služeb a z pronájmu, v roce 2013 to bylo opačně. Téměř 

70 % celkových výnosů tvořily výnosy z prodeje vlastních výrobku, služeb a z pronájmu. 

Naproti tomu příspěvky a dotace na provoz činily pouze přibližně 30 % celkových výnosů. 

V současné době získává Marianum, p.o. nejvyšší finanční prostředky z příspěvků na péči. 

V roce 2004 Marianum, p.o. poskytovalo pouze jednu službu, a to službu DOZP 

Rooseveltova, v roce 2013 poskytovalo již 9 služeb. V důsledku toho se měnila struktura a 

podíl nákladů jednotlivých služeb na celkových nákladech. V roce 2004 100 % z celkových 

nákladů bylo vynakládáno na službu DOZP Marianum. Od roku 2007 se podíl nákladů na tuto 

službu snížil o 34,1 %. Dalším významným podílem na celkových nákladech byly náklady 

na službu CHB Deštné, kde v roce 2013 tvořily 16,5 % celkových nákladů. 

Jako finančně náročnější (po přepočtu na 1 uživatele) vyšla služba DOZP Rooseveltova. 

Náklady na 1 uživatele u této služby neustále rostou. V roce 2013 se oproti roku 2004 zvýšily 

o 135,2 %. Taktéž u služby DOZP Švestková byly vykázány vyšší náklady na 1 uživatele. 

Na rozdíl od těchto dvou služeb byly zaznamenány nižší náklady u služby CDS Rooseveltova 

a PSB Lepařova. Náklady na 1 uživatele u služby PSB Lepařova se ve sledovaných letech 

neustále snižovaly. Od roku 2009 do roku 2013 klesly o 62,9 %. 

Hypotéza, která byla v úvodu stanovena, že náklady příspěvkové organizace Mariana se 

v průběhu procesu transformace sociálních služeb neustále zvyšují, byla vyvrácena. Náklady 

měly do roku 2010 rostoucí průběh, v roce 2011 nastalo snížení nákladů o 3,1 % oproti roku 

2010. Avšak v zápětí v roce 2012 nastalo opětovné mírné zvýšení nákladů o 0,6 % oproti roku 

2011. Náklady v roce 2013 vzhledem k roku 2012 však opět klesly, a to o 3,4 % 
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Na základě zjištění z provedené analýzy, byla formulována následující doporučení. 

Z modelového příkladu, který byl uveden v 5. kapitole (a který ukazuje, jak by se mohla 

vyvíjet hodnota nákladu, kdyby se náklady zvyšovaly do dalšího roku pouze o inflaci, 

a srovnání se skutečnými náklady), vyplynulo, že se Marianum, p.o. snaží hospodařit úsporně 

a snaží se minimalizovat především své režijní náklady. Zvláště to ukázal vývoj po roce 2011, 

kdy v roce 2011 a 2013 skutečné i potenciální náklady klesly. V roce 2012 byl sice 

u skutečných nákladů zaznamenán nárůst, avšak tento nárůst nebyl vyšší, než byl mohl být 

nárůst způsobený o inflaci. 

Pro zlepšení finanční situace Mariana, p.o., lze navrhnout několik opatření, která by 

mohla Marianu, p.o. pomoci. Mezi ně patří především opuštění hlavní budovy Mariana, p.o. 

a přestěhování služeb do nově vybudovaných domů a bytů, neboť tato budova má 

nevyhovující parametry pro poskytování těchto druhů sociálních služeb a není ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje. Taktéž modernizace kuchyně a prádelny by mohla vést k úsporám, 

především k úsporám energií, jelikož vybavení v těchto zařízeních je zastaralé. Je však nutné 

zhodnotit výhodnost této investice, případně možnost zajištění těchto činností u externího 

dodavatele, což by vedlo ke snížení jak mzdových nákladů, tak i nákladů na energie.  

Jedním z výsledků analýzy nákladů bylo zjištění, že výrazně nejlevnější služba 

(v přepočtu na 1 uživatele) je PSB Lepařova. Z tohoto důvodu by se měli pracovníci Mariana, 

p.o. snažit o stálé vedení uživatelů ostatních služeb Mariana, p.o. k dosažení co nejvyšší míry 

samostatnosti. To by mohlo vést k navýšení počtu uživatelů, kteří by mohli využívat službu 

PSB. Tato změna by měla za následek výrazné snížení především mzdových nákladů.  

Jedním z dalších možných opatření je zvýšit výnosy díky fundraisingu, kterému by mohlo 

Marianum, p.o. případně věnovat větší pozornost. Získaný objem peněžních prostředků by 

však pravděpodobně neznamenal zásadní změnu ve financování poskytovaných sociálních 

služeb. Taktéž by mohlo Marianum, p.o. využít dotace, které poskytuje Úřad práce v rámci 

podpory zaměstnanosti a dalších dotací, které jsou poskytovány z Evropského sociálního 

fondu.  

Transformace sociálních služeb by měla vést jednak ke změně řízení a financování 

sociálních služeb, avšak také ke zkvalitnění poskytovaných služeb, aby mohly být služby 

poskytovány v přirozeném prostředí a uživatelé mohli vést život srovnatelný s jejich 

vrstevníky.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 Přehled služeb sociální péče 

Typ služby Charakteristika 

Osobní asistence Terénní sociální služba poskytovaná v přirozeném prostředí 

uživatele, služba má neomezený časový rozsah  

Pečovatelská služba Terénní nebo ambulantní služba  poskytovaná 

ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních 

sociálních služeb 

Tísňová péče Terénní, časově neomezená služba, která využívá distanční 

hlasové a elektronické komunikace a monitoruje uživatele 

služby v jejich bytech   

Průvodcovské  

a předčitatelské služby 

Terénní nebo ambulantní služby poskytované ve sjednaném 

čase 

Podpora samostatného 

bydlení 

Terénní sociální služba poskytovaná v předem dohodnutém 

rozsahu a čase v přirozeném sociálním prostředí uživatele  

Odlehčovací služby Terénní ambulantní (mají omezenou pracovní dobu) nebo 

pobytové služby (poskytované neomezeně), většinou je 

služba poskytována v zařízeních sociálních služeb 

Centra denních služeb Ambulantní služba poskytovaná v zařízeních sociálních 

služeb, časově dle provozního řádu zařízení  

Denní stacionáře Ambulantní služba poskytovaná v zařízeních sociálních 

služeb, časově dle provozního řádu zařízení 

Týdenní stacionáře Pobytová služba poskytovaná v zařízeních sociálních služeb, 

časově určení dle provozního řádu zařízení 

Domovy pro osoby se 

zdravotním postižení 

Pobytová služba poskytovaná v zařízení sociálních služeb 

bez časového omezení 

Domovy pro seniory Pobytová služba poskytovaná v zařízení sociálních služeb 

bez časového omezení 

Domovy se zvláštním 

režimem 

Pobytová služba poskytovaná  nepřetržitě v domovech se 

zvláštním režimem 

Chráněné bydlení Pobytová služba  poskytovaná v individuálním nebo 

skupinovém bydlení bez časového omezení 

Sociální služby poskytované 

ve zdravotnickém zařízení 

ústavní péče 

Pobytová služba poskytovaná  nepřetržitě ve zdravotnických 

zařízeních 

Zdroj: Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vlastní zpracování  



 

Příloha č. 2  Přehled služeb sociální prevence 

Typ služby Charakteristika 

Raná péče Bezplatná terénní nebo ambulantní služba poskytovaná v zařízeních 

rané péče nebo přirozeném prostředí dítěte, individuální časový rozsah 

Telefonická krizová 

pomoc 

Bezplatná terénní služba poskytovaná nepřetržitě prostřednictvím 

telefonického kontaktu 

Tlumočnické služby Bezplatná terénní nebo ambulantní služba poskytovaná v přirozeném 

sociálním prostředí ve sjednaném čase 

Azylové domy Hrazená pobytová služba poskytovaná nepřetržitě  v zařízeních 

sociálních služeb 

Domy na půl cesty Hrazená pobytová služba poskytovaná v zařízeních sociálních služeb, 

časově omezená 

Kontaktní centra Bezplatná terénní nebo ambulantní služba poskytovaná v zařízeních 

sociálních služeb v rámci provozní doby zařízení 

Krizová pomoc Bezplatná terénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná bez 

časového omezení v přirozeném sociálním prostředí nebo v zařízeních 

sociálních služeb 

Intervenční centra Bezplatná terénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná ve 

vymezeném čase v zařízeních sociálních služeb nebo v terénu 

Nízkoprahová denní 

centra 

Bezplatná terénní nebo ambulantní služba poskytovaná v přirozeném 

prostředí nebo v zařízeních sociálních služeb v rámci provozní doby 

zařízení 

Nízkoprahová 

zařízení pro děti 

a mládež 

Bezplatná terénní nebo ambulantní služba poskytovaná v přirozeném 

prostředí nebo v zařízeních sociálních služeb v rámci provozní doby 

zařízení 

Noclehárny Hrazená ambulantní služba poskytovaná v zařízení sociálních služeb, 

časově omezená 

Služby následné 

péče 

Bezplatná terénní, ambulantní nebo hrazená pobytová služba 

poskytovaná ve vymezeném čase v zařízeních sociálních služeb nebo 

v přirozeném prostředí 

Sociální aktivizační 

služby pro rodiny 

s dětmi 

Bezplatná terénní nebo ambulantní služba poskytovaná v přirozeném 

prostředí nebo v zařízeních sociálních služeb, časově omezená 

Sociálně aktivizační 

služby pro seniory a 

osoby se zdravotním 

postižením 

Bezplatná terénní nebo ambulantní služba poskytovaná v přirozeném 

prostředí nebo v zařízeních sociálních služeb, časově dle potřeb 

uživatele 

Sociálně 

terapeutické dílny 

Bezplatná ambulantní služba poskytovaná v zařízeních sociálních 

služeb v individuálním čase 

Terapeutické 

komunity 

Hrazená pobytová služba poskytovaná nepřetržitě v zařízeních 

sociálních služeb 

Terénní programy  Bezplatná terénní časově omezená služba poskytovaná v přirozením 

prostředí uživatele 

Sociální rehabilitace Hrazená terénní, bezplatná nebo ambulantní časově omezená služba 

poskytovaná v zařízeních poskytující ambulantní služby nebo 

v centrech sociálně rehabilitačních služeb 

Zdroj: Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vlastní zpracování  



 

Příloha č. 3 Vývoj  podrobné struktury výnosů Mariana, p.o. v letech 2004 – 2013 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Výnosy z prodeje 

vlastních výrobků, 

služeb a z pronájmu 

14832 15405 16289 26689 32142 38754 39652 40501 39469 38151 

z toho: tržby  

za ubytování 
      7116 7510 8450 8723 8756 9020 8961 

z toho: tržby  

za stravování 
      7212 8257 8644 8029 7343 7650 7027 

z toho: tržby  

z příspěvku na péči 
      11375 15190 19937 20835 20367 19852 19185 

z toho: příjmy od 

zdravotní pojišťovny 
      287 437 889 1008 1105 974 1160 

z toho: příjmy  

za stravování - 

zaměstnanci a cizí 

      699 749 748 931 688 750 746 

z toho: ostatní tržby       0 0 87 126 2243 1224 1072 

Aktivace a změna 

stavu zásob 
1 -1 0 0 10 7 19 -15 0 0 

Příspěvky a dotace 

na provoz 
26235 27853 29454 27425 20534 18925 19402 18090 18337 17491 

z toho: dotace  

na sociální služby  

z MPSV 

      27410 20489 18785 19150 16874 17172 16417 

z toho: dotace  

od ÚP, jiné ÚSC 
      15 0 0 0 0 0 0 

z toho: příspěvky  

a dotace na provoz 

od zřizovatele 

      0 26 140 252 1216 1165 800 

z toho: ostatní dotace       0 20 0 0 0 0 274 

Úroky, kurzové zisky 

a ostatní finanční 

výnosy 

0 0 0 0 0 0 0 0 184 115 

Ostatní výnosy 1248 75 49 542 119 162 708 228 284 558 

CELKEM 42316 43332 45792 54656 52805 57849 59782 58805 58274 56315 

Zdroj: Výroční zprávy 2004 – 2013; vlastní zpracování 

 

 



 

Příloha č. 4 Podrobná struktura výnosů Mariana, p.o. v letech 2004 – 2013 (v %) 

Ukazatel 
Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Výnosy z prodeje 

vlastních výrobků, 

služeb a z pronájmu 

35,1 35,6 35,6 48,8 60,9 67,0 66,3 68,9 67,7 67,7 

z toho: tržby  

za ubytování 
0,0 0,0 0,0 13,0 14,2 14,6 14,6 14,9 15,5 15,9 

z toho: tržby  

za stravování 
0,0 0,0 0,0 13,2 15,6 14,9 13,4 12,5 13,1 12,5 

z toho: tržby  

z příspěvku na péči 
0,0 0,0 0,0 20,8 28,8 34,5 34,9 34,6 34,1 34,1 

z toho: příjmy od 

zdravotní pojišťovny 
0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 1,5 1,7 1,9 1,7 2,1 

z toho: příjmy  

za stravování - 

zaměstnanci a cizí 

0,0 0,0 0,0 1,3 1,4 1,3 1,6 1,2 1,3 1,3 

z toho: ostatní tržby 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 3,8 2,1 1,9 

Aktivace a změna 

stavu zásob 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Příspěvky a dotace 

na provoz 
62,0 64,3 64,3 50,2 38,9 32,7 32,5 30,8 31,5 31,1 

z toho: dotace  

na sociální služby  

z MPSV 

0,0 0,0 0,0 50,2 38,8 32,5 32,0 28,7 29,5 29,2 

z toho: dotace  

od ÚP, jiné ÚSC 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

z toho: příspěvky 

 a dotace na provoz 

od zřizovatele 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 2,1 2,0 1,4 

z toho: ostatní dotace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Úroky, kurzové zisky 

a ostatní finanční 

výnosy 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 

Ostatní výnosy 2,9 0,2 0,1 1,0 0,2 0,3 1,2 0,4 0,5 1,0 

CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: Výroční zprávy 2004 – 2013; vlastní zpracování 

 

 


