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1 ÚVOD 

Neziskový soukromý sektor je velmi důležitou součásti demokratické společnosti. Funguje na 

principu neziskovosti, umožňuje občanům sdružovat se a zakládat organizace tam, kde selhal 

jak veřejný, tak ziskový sektor. V době rychlého rozvoje technologií se nesmí zapomínat na 

občany, kteří jsou závislí na pomoci jiných. Jde především o osoby starší, se zdravotním 

postižením, společensky nepřizpůsobivé osoby a osoby, kterým hrozí sociální vyloučení. 

K tomu, aby tito lidé mohli žít kvalitní život a aby se mohli zapojit do aktivit běžné populace, 

slouží neziskový sektor, do kterého se řadí subjekty, které působí v mnoha prospěšných 

oblastech. Jsou to sociální služby, péče o občany se zdravotním postižením, ale také 

organizace pro ochranu životního prostředí, kulturních památek a další. Sociální služby jsou 

součástí jak aktivit státu, tak i nestátních subjektů, bez kterých si již nedovede vyspělá 

společnost existenci vůbec představit. Zásadním problémem neziskového sektoru je 

zabezpečení finančních prostředků, které ovlivňují rozsah poskytovaných služeb. Je vhodné 

nespoléhat se pouze na jediný zdroj, ale zajišťovat financování z více zdrojů. 

Předmětem bakalářské práce je rozbor hospodaření vybrané neziskové organizace 

provozující sociální služby pro širokou veřejnost. Jedná se o organizaci DĚTSKÝ KLÍČ 

Šumperk, o. p. s., která působí v Olomouckém kraji a jejíž nabídka se týká pomoci osobám 

s poruchami autistického spektra a lidmi o ně pečujících. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční stabilitu vybrané nestátní neziskové 

organizace pomocí analýzy hospodaření v letech 2009–2013 a zjistit, zda je ohrožena její 

činnost, popřípadě hrozí-li omezení rozsahu poskytovaných služeb pro budoucí období. 

Zdrojem informací jsou zejména výroční zprávy, rozvahy a výkazy zisků a ztrát za období 

2009–2013. 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitolou je úvod a poslední 

kapitolou je závěr bakalářské práce. Druhá kapitola pojednává o vymezení neziskových 

organizací a sociálních služeb v České republice. Je zde provedena charakteristika, rozdělení 

a výčet typů neziskových organizací. Dále jsou uvedeny možnosti získávání finančních zdrojů 

prostřednictvím moderních nástrojů, kterými jsou public relations, fundraising a lobbing. 

V této kapitole jsou dále zpracovány sociální služby, zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé 

těchto služeb. Ve třetí kapitole je blíže představena vybraná nestátní nezisková organizace, 

popsány základní údaje, organizační struktura a základní principy fungování společnosti. Je 
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provedena analýza hospodaření za pětileté období 2009–2013. Zhodnocení hospodaření 

vybrané neziskové organizace je zpracováno ve čtvrté kapitole. 

Při zpracování bakalářské práce v praktické části jsou pro rozbor hospodaření vybrané 

neziskové organizace použity metody vědeckého zkoumání – metoda horizontální a vertikální 

analýzy stavových ukazatelů účetních výkazů. 

.Bakalářská práce vychází z nastudování odborné knižní literatury, z legislativních 

pramenů, internetových zdrojů a osobních konzultací s pracovníky organizace. 

Bakalářská práce vychází z platné legislativy k 1. 5. 2015. 
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2 VYMEZENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR 

  

V této části bakalářské práce bude provedena bližší charakteristika a členění neziskových 

organizací, vymezení typů těchto organizací a způsoby získávání finančních zdrojů. Dále je 

zde specifikována oblast sociálních služeb a jejich jednotlivé základní druhy, jako je sociální 

poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. 

2.1 Neziskové organizace v ČR 

 Neziskové organizace působí jak ve veřejném, tak i soukromém neziskovém sektoru. 

Aby bylo možné pochopit principy, proč vlastně tyto typy organizací existují, je důležité se 

seznámit s vymezením prostoru, který je pro ně určen v rámci národního hospodářství. Svou 

činností a plněním svých poslání pomáhají ke stabilizaci, kultivovanosti a podpoře 

demokratických principů občanské společnosti. 

 Pro znázornění je možné použít rozčlenění národního hospodářství z pohledu 

financování, jak je uvedeno na Obr. 2.1. 

Obr. 2.1 Znázornění národního hospodářství podle principu financování 

Národní hospodářství, ziskový (tržní) sektor, 

    neziskový (netržní) sektor,  veřejný sektor, 

         soukromý sektor, 

         sektor domácností. 

Zdroj: REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. Vlastní 

zpracování. 

 

 Ziskový sektor představuje část národního hospodářství, která prodává, produkuje nebo 

distribuuje statky za tržní ceny, které jsou dány nabídkou a poptávkou. Organizace, které se 

do této kategorie řadí, mají za svou cílovou funkci vytváření zisku. 

 Do neziskového sektoru se řadí subjekty, které získávají prostředky pro svou činnost 

přerozdělovacími procesy z veřejných financí. Jejich cílem je přímé dosažení užitku nejčastěji 

v podobě veřejné služby. 
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 Neziskový veřejný sektor získává prostředky z veřejných financí, je řízen a spravován 

veřejnou správou, podléhá veřejné kontrole a rozhoduje se zde veřejnou volbou. Cílem je 

poskytování veřejných služeb. 

 Neziskový soukromý sektor, též zvaný třetí sektor, je financován ze soukromých 

finančních prostředků fyzických a právnických osob a jeho cílem je přímý užitek. Subjekty, 

které vkládají své finance do těchto organizací, neočekávají zisk. Je možné získat i příspěvky 

z veřejných zdrojů. 

 Sektor domácností má významnou roli v rámci národního hospodářství. Z pohledu 

řízení neziskových organizací a z pohledu ekonomiky má tento sektor velký význam pro 

formování kvalitní občanské společnosti (Rektořík, 2010). 

2.1.1 Charakteristika neziskových organizací 

Neziskové organizace jsou právnickými osobami (s výjimkou organizačních složek), 

nejsou založeny za účelem zisku, jejich hlavní činností je poskytování občanům nebo různým 

klientům veřejné služby k uspokojení jejich konkrétních potřeb. Tyto organizace se často 

označují i jinými názvy podle kritéria jejich členění, například je to název organizace 

nevýdělečná, to znamená, není založena za účelem získávání výdělku – není založena za 

účelem podnikání. Obě označení jsou pouhým pojmenováním druhu organizace, nejsou 

nositelem přesného charakteru. I neziskové, popřípadě nevýdělečné organizace mohou 

vytvářet zisk svou doplňkovou nebo podnikatelskou činností. Mají ale omezení v tom, že 

musí takto nabyté peníze znovu vložit do hlavní činnosti organizace nebo rozvoje smyslu 

svého poslání a nemohou je přerozdělit mezi své vlastníky, zakladatele nebo správce. 

Neziskové organizace mohou být financovány z veřejných rozpočtů (Rektořík, 2010; Stejskal, 

Kuvíková a Maťátková, 2012). 

2.1.2 Státní a nestátní neziskové organizace 

V neziskovém sektoru působí dvě základní skupiny organizací. Jsou jimi státní 

(veřejné) a nestátní (soukromé) neziskové. Společnosti působící ve veřejném neziskovém 

sektoru zabezpečují realizaci výkonu veřejné správy na úrovni obce, kraje či státu a jsou to 

například organizační složky a příspěvkové organizace státu a územně samosprávných celků. 

Mimo dosah veřejné správy stojí neziskové společnosti, které působí v nestátním neziskovém 

sektoru, i když i u těchto organizací tvoří veřejná správa významný prvek například v podobě 

intervencí do financování. Nevznikají přičiněním státu, ale na základě přání a snahy určitých 



7 

 

skupin občanů. Každý druh neziskové organizace musí být zřizován na základě zákona, 

vyhlášky nebo nařízením vlády. Zde je stanoven vznik, způsob řízení, zánik, způsob jejich 

hospodaření a vymezeny statutární orgány (Rektořík, 2010; Stejskal, Kuvíková a Maťátková, 

2012). 

 Neziskové organizace lze na základě teoretických a praktických poznatků dělit do pěti 

skupin: 

 soukromoprávní – vzájemně prospěšné, 

 soukromoprávní – veřejně prospěšné, 

 veřejnoprávní – organizační složky a příspěvkové organizace státu a samosprávných 

územních celků, 

 veřejnoprávní – ostatní,  

 soukromoprávní – obchodní a jim podobné – veřejná i vzájemná prospěšnost 

(Rektořík, 2010).  

2.1.3 Typy neziskových organizací 

Na základě občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník) 

s účinností od 1. 1. 2014 se stala oblast neziskového sektoru jeho součástí. Také zákon 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen zákon o obchodních korporacích) 

s účinností od 1. 1. 2014 upravuje nový typ neziskové společnosti – sociální družstvo.
1
  

 V České republice existují tyto základní typy neziskových organizací: 

 spolky, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 ústavy, 

 fundace - nadace a nadační fondy, 

 evidované právnické osoby. 

 Spolky jsou nejrozšířenější formou neziskových organizací. Jedná se o občanská 

sdružení, která se k 1. 1. 2014 musí z  důvodu zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, dle zákonem stanovených termínů, transformovat na spolky či jinou formu 

organizace. Občanský zákoník zavedl novou právní formu zapsaný spolek. Klade se větší 

důraz na členský charakter spolků a spolkovou činnost. Stávající občanská sdružení musí do 

                                                 
1
 NEZISKOVKY. CZ. O neziskových organizacích. [online] 
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tří let uvést své způsoby fungování a základní dokumenty do souladu s aktuální právní 

úpravou. Pokud nebudou moci platné úpravě vyhovět, mohou transformovat na jiné formy 

organizací a to ústav nebo sociální družstvo. 

 Pouze stávající obecně prospěšné společnosti vzniklé do 31. 12. 2013 mohou nadále 

existovat a fungovat podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, 

který byl k 1. 1. 2014 zrušen. Není možné již zakládat nové společnosti tohoto typu, které 

jsou právnickými osobami. Tyto společnosti poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby za 

podmínek, které jsou předem stanoveny a pro všechny uživatele stejné. Zisk nesmí být použit 

ve prospěch členů orgánů, zakladatelů ani zaměstnanců, je použit na činnost, pro kterou byla 

společnost založena. V názvu musí být označení „obecně prospěšná společnost“ nebo zkratka 

„o.p.s.“. Jiné obchodní firmy nebo osoby nesmí toto označení ve svém názvu používat. Dle 

platného občanského zákoníku mohou obecně prospěšné společnosti transformovat na ústavy, 

nadace, nadační fondy nebo sociální družstva. Tento typ společnosti může kromě obecně 

prospěšných služeb vykonávat i doplňkovou činnost za podmínky, že bude touto činností 

dosaženo lepšího využití finančních prostředků. Nesmí tím být ohrožena kvalita, dostupnost 

a množství služeb touto organizací poskytovaných. Je zakázáno účastnit se na podnikání 

jiných osob. 

 Ústavy, jako nová právní forma společností, která je zavedena platným občanským 

zákoníkem, jsou právnické osoby, které jsou zřizovány účelově pro provozování společensky 

prospěšné činnost. Ústav spíše funguje na zaměstnaneckém principu, není členskou 

organizací, jako je to u spolku. Stejně jako u stávajících obecně prospěšných společností by 

měly ústavy poskytovat různé druhy veřejně prospěšných služeb. 

 Fundace – zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech byl k 1. 1. 2014 

zrušen a v občanském zákoníku, platným od roku 2014, je nová úprava těchto společností. 

Nadace a nadační fondy jsou podmnožinou fundací, což jsou sdružení majetku, které slouží 

k vymezenému účelu. Tuto změnu ocení obzvlášť nadační fondy, které mají z důvodu nové 

legislativy otevřené možnosti k širším aktivitám. 

 Evidované právnické osoby jsou církevní neziskové organizace, u kterých zůstává 

dále v platnosti zákon č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Novou právní formou je sociální družstvo, které vychází vstříc rozvoji sociálnímu 

podnikání. Tento nový typ společnosti je zakotven v zákoně o obchodních korporacích. Jsou 
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to družstva, která fungují na principech neziskovosti a měla by sloužit především k pracovní 

a sociální integraci osob, které jsou znevýhodněny (Dvořák, 2010).
2
 

2.1.4 Finanční zdroje neziskových organizací 

Získávání finančních zdrojů se odlišuje podle druhu neziskové organizace a je určeno 

vnitřními, popřípadě legislativními předpisy, jak je mohou pro svou činnost zajišťovat. Státní 

neziskové organizace, například organizační složky státu, jsou financovány ze státního 

rozpočtu. Příspěvkové organizace mohou získat prostředky z různých zdrojů, podobně jako 

nestátní neziskové organizace (Stejskal, Kuvíková a Maťátková, 2012). 

  

 Portfolio zdrojů pro financování neziskových organizací státních i nestátních je 

tvořeno ze zdrojů vlastních, cizích a potenciálních. 

 Vlastní zdroje jsou prostředky, které má účetní jednotka ve své pravomoci. Poskytují 

je vlastní členové organizace nebo je dokáže organizace vydělat vlastní činností. Tyto zdroje 

se nevracejí. Vlastními zdroji jsou členské příspěvky, popřípadě registrační poplatky, příjmy 

z výkonu hlavní a doplňkové činnosti a z podnikání. 

 Cizí zdroje jsou prostředky, které organizace získá a může je použít jen po určitou 

dobu a po této sjednané době je musí vrátit. Jsou to například bankovní půjčky. Využívání 

těchto zdrojů je spojeno s náklady na úroky, a proto je důležité zvážení a posouzení jejich 

výhodnosti. 

 Potenciálními zdroji jsou nazvány prostředky, které nezisková organizace může získat 

ze svého okolí pro svou činnost. Jedná se jak o peníze z veřejných rozpočtů, tak i o dary 

soukromých organizací a jednotlivců (Stejskal, Kuvíková a Maťátková, 2012). 

 

 Do finančních zdrojů neziskových organizací se řadí zejména: 

 příspěvky z Evropské unie, 

 přímé a nepřímé dotace ze státního rozpočtu, 

 příspěvky obcí a krajů (územních samospráv), 

 příspěvky od nadačních fondů a nadací, 

 dárcovství firem, 

 individuální dárcovství. 

                                                 
2
 NEZISKOVKY. CZ. O neziskových organizacích [online] 
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 Všechny finanční zdroje mimo dárcovství mají společné prvky, za kterých mohou být 

získány. Finanční podporu provází písemná smlouva a není na ni právní nárok. Poskytnout ji 

lze na základě žádosti nebo projektu a použít se musí jen na účel, na který byly schváleny. 

Mnohdy je vyžadována spoluúčast na projektu či akci, aby podpora netvořila sto procent 

nákladů. Je vymezen okruh nákladů, které nesmí být použity ze získaných prostředků. 

Poskytovatelé většinou chtějí dostat informaci, jak bylo s prostředky naloženo. Přehled 

o jejich využití obsahuje závěrečná zpráva, popřípadě vyúčtování (Stejskal, Kuvíková 

a Maťátková, 2012).  

 Kvalitní komunikace zástupců neziskových organizací se současnými dárci 

a přispěvateli v nich upevňuje velkou měrou jejich cennou důvěru. Pokud jsou členové těchto 

společností schopni využít dostupných aktivit k dosažení svého poslání, dobré pověsti, 

známosti a pozitivní image pro získání potenciálních zdrojů formou navazování vztahů 

s veřejností (public relations), dobrého lobbismu a přehledu o možnostech, jak zajistit zdroje 

pro činnosti, které povedou k naplnění poslání a cílů (fundraising), může to napomoci 

k úspěšnosti, dalšímu rozvoji a získání významné společenské prestiže (Šedivý a Medlíková, 

2009; Šedivý a Medlíková, 2012). 

2.1.5 Public relations – vztahy s veřejností 

Cílem public relations (dále jen PR) je budování značky organizace a posilování její 

důvěryhodnosti a transparentnosti. Jsou to všechny činnosti a aktivity, které organizace 

provádí pro svoji dobrou pověst. Pokud se pracovníkům v jejich organizaci líbí a veřejnost je 

spokojena s činností, tak je téměř jisté, že na základě těchto dobrých zkušeností bude 

organizace doporučována v okolí, a to s sebou přináší nové individuální dárce, popřípadě 

nové zájemce o práci a dobrovolnictví. Organizace, která posiluje své dobré jméno, vydává 

tištěné materiály s vlastním logem, provozuje aktualizované webové stránky, pořádá opakující 

se úspěšné akce a komunikuje jak s médii, tak s důležitými partnery, má předpoklad 

vybudování kvalitních vztahů s veřejností. Tyto aktivity směřující vně organizace jsou 

neoddělitelně spojeny s aktivitami uvnitř organizace. Každý zaměstnanec i dobrovolník je 

chápán jako reprezentant své neziskové organizace a je nutné, aby jeho chování navenek 

posilovalo dobré jméno a značku neziskového subjektu (Šedivý a Medlíková, 2009). 

 Z pohledu vytváření nových vztahů je možné využít nástroje, pomocí kterých se 

organizace dostane do pozitivního podvědomí široké veřejnosti. Stanoví se komunikační 

strategie, která musí korespondovat s celkovou strategií organizace k naplňování jejích cílů 

a použijí se vhodné nástroje public relations, kterými jsou: 
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 Firemní (organizační) kultura je souborem vnitřních zvyklostí a pravidel 

v organizaci, na kterých je postaveno její každodenní fungování a je hlavním nástrojem PR 

ovlivňující dobré jméno, značku a image celé neziskové organizace. Mezi stěžejní prvky při 

tvorbě firemní kultury patří loajalita pracovníků i dobrovolníků k organizaci. Vhodné je mít 

zaveden systém pro zapracovávání nových pracovníků a systém pro pravidelnou evaluaci 

plnění strategického plánu. Důležitá je úroveň jednání osob uvnitř i vně organizace, jsou v ní 

dány jasné standardy práce a pravidla chování, komunikace a vystupování. Pro organizaci je 

výhodné, pokud jsou jasně daná pravidla oblékání a úpravy jednotlivých pracovníků, což 

obsahuje nejen ošacení, ale také viditelné nošení jmenovek, nejlépe s fotografií. Prostředí ve 

firmě by mělo být upravené a čisté. Komunikaci mezi zaměstnanci navzájem i mezi 

nadřízenými a podřízenými je nutné upravit jasnými pravidly, například kdy vykat, tykat 

a podobně. Je důležité zavést systém odměn a postihů, který má za úkol pozitivně motivovat 

všechny zaměstnance. V některých případech je vhodné udržovat různé zvyklosti mezi 

zaměstnanci, nejčetněji využíván v dnešních společnostech je team-building mimo pracovní 

dobu. 

 Webové stránky a sociální sítě je v dnešní době globalizace nezbytné zřizovat. Musí 

být pravidelně aktualizovány a doplňovány. Bezpečné je mít jasně stanoveno, co organizace 

bude na svých stránkách zveřejňovat, například výroční zprávy s finančními zprávami, 

seznam lidí v organizaci, statutárních orgánu a zakladatelů, včetně kontaktů. Vhodné je také 

zveřejňovat reference dárců, klientů a významných osob, se kterými organizace spolupracuje. 

Provoz webových stránek je také jednou z možností, jak oslovit budoucí dárce. Každá 

organizace má možnost zvážit vhodnost propagace pomocí sociálních sítí. 

 Podoba interních a externích tištěných materiálů organizace vysokou měrou ovlivňuje 

její dobré jméno a image. Jedná se o obsahovou správnost, praktičnost, funkčnost a jednotný 

styl materiálů. 

 Přímá komunikace s významnými subjekty patří pro neziskové organizace mezi 

nejvýznamnější vztahy s širokým politickým spektrem. Je nezbytné, aby společnost znala 

prostředí, ve kterém působí, a místní poměry, a také byla schopna na ně reagovat, popřípadě 

s politiky, zastupiteli a významnými dodavateli vyjednávat. 

 Pořádání akcí, i když je časově náročné, stojí spoustu energie, peněz a dobrovolné 

práce, jejím cílem je upevnění vztahů s příznivci a podporovateli, navázání nových vztahů 

a hlavně zajištění peněžní pomoci. Je doporučováno jasně vymezit jeden stěžejní cíl, kterého 

má být dosaženo, tomu přizpůsobit perfektní organizaci. V opačném případě by mohlo dojít 

k poškození dobrého jména organizace. 
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Publicita a vztahy s médii jsou mediální strategií, která navazuje na hlavní strategické 

cíle neziskové organizace. Je důležité dobře si promyslet, jaká média využit pro propagaci. 

Zejména rozsah jejich působnosti a odbornosti. Typy mediální propagace jsou zpravodajské 

agentury, portály na internetu, rádia a televize, noviny a časopisy. Stejně jako u firemní 

kultury je vhodné mít stanovena jasná pravidla komunikace, v tomto případě s médii (Šedivý 

a Medlíková, 2012). 

2.1.6 Fundraising 

 Prioritou neziskové organizace je naplňování svého poslání. Není však možné 

zapomínat na zajišťování zejména finančních zdrojů pro činnosti, které vedou k dosažení cílů. 

Fundraising je proces, který neprobíhá samostatně. Je součástí jiných aktivit pro zajištění 

nejen dostatečných finančních zdrojů, zázemí a lidí, ale také darování služeb a výrobků, 

získání nových příznivců a dobrovolníků. Větší organizace mohou mít zřízenu pozici 

fundraisera. Vedení organizace si vybírá takové spolupracovníky, kteří sdílí fundraisingové 

myšlení (Šedivý a Medlíková, 2009; Šedivý a Medlíková 2012). 

2.1.7 Lobbing 

 Lobbing je činnost vedoucí k ovlivňování i přesvědčování dárců, podporovatelů 

a sponzorů na úrovni prosazování myšlenek a vlivu ve prospěch určité neziskové organizace. 

Lobbing je také možno chápat jako reprezentaci zájmů, která je součástí procesu komunikace 

od lobbisty ke konkrétním osobám působících v procesech legislativy, kterým může být 

například poslanec, senátor, popřípadě jiný politik. Základem je prosazování nebo změna 

legislativních norem v zájmu organizace na státní, regionální a místní úrovni. Dalším stupněm 

je zviditelnění zájmů určitých skupin, seskupení a asociací organizací. Zde je výhodou být 

členem významného seskupení nebo asociace. Lobbing je také možné využít jako proces 

komunitního plánování, při kterém se osloví skupiny uvnitř komunity a nabízí se jim možnost 

účasti v procesu plánování. Jsou dána přesná pravidla ke spolupráci. Zpracovaný výsledný 

plán je pak výsledkem celé komunity. Tento typ lobbingu se využívá v současnosti v oblasti 

sociálních služeb obcí a krajů. Pokud je lobbing úspěšný, přináší konkurenční výhodu, 

posiluje značku organizace a může s sebou přinést také moc a vliv. Je zde však velká časová 

i finanční náročnost, protože jde o dlouhodobé a cílené působení na širokou veřejnost, politiky 

a instituce. Lobbistou je většinou ředitel organizace, někdy to mohou být i členové 

statutárních orgánů. V případě, kdy si organizace lobbistu najímá, je nutností, aby byl 
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schválen záměr, forma a obsah lobbingu statutárním orgánem. U neziskových organizací je 

většinou možné lobbovat v případě, když má již jméno, zázemí, je stabilní a silná. Pokud 

z nějakých důvodů organizace sama lobbing neprovádí, může využít služeb asociací, které se 

tímto zabývají (Šedivý a Medlíková, 2009; Šedivý a Medlíková 2012). 

2.2 Sociální služby v ČR 

 Sociální služby mají za cíl poskytnout lidem, kteří jsou společensky znevýhodnění, 

zlepšení kvality jejich života, v co nejvyšší možné míře jim pomoci začlenit se do společnosti, 

nebo chránit společnost před riziky spojené s občany, kteří nemají schopnost se přizpůsobit 

každodennímu životu. Sociální pomoc je poskytována nejen osobě uživatele, ale i jeho rodině 

a skupině, do které patří (Matoušek, 2007). 

 Sociální služby jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách), který upravuje podmínky 

poskytování podpory a pomoci osobám v nepříznivých sociálních situacích, který řeší formou 

sociálních služeb a příspěvku na péči. Dále vymezuje podmínky pro vydání oprávnění pro 

poskytování sociálních služeb.
3
 

 Výše uvedeným zákonem se mění přístup k uživatelům sociálních služeb. Všechny 

osoby, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu nebo pomoc, mají 

toto zaručeno zákonem o sociálních službách. Bezplatné poradenství pomůže občanům 

v orientaci nabídek poskytovatelů služeb sociálního charakteru, popřípadě využití podpory 

vlastní rodiny. Tyto služby je možné kombinovat. Prvořadé je zachování důstojnosti 

a lidských práv osob využívajících sociálních služeb. Poskytovatel vychází z potřeb konkrétní 

osoby, ne skupiny osob nebo z potřeb svých vlastních. Lidé, kteří mají zájem o sociální 

službu, se sami rozhodují, jaký druh, způsob a průběh služby si vyberou. Mají možnost získat 

příspěvek na péči v hotovosti, a na základě smluvního vztahu s poskytovatelem jej mohou 

využít ke koupi vybrané sociální služby. Kontaktují poskytovatele a dohodnou přesné smluvní 

podmínky, dle kterých dochází k plnění smluvních ujednání. Zákon o sociálních službách 

ukládá poskytovateli dále s uživatelem aktivně a plánovaně spolupracovat z důvodu 

správného nastavení míry podpory. Mezi další povinnosti patří zajišťování dostupných 

informací o poskytovaných službách, informování zájemců o všech povinnostech, které 

vyplývají z uzavření smluv, zpracování vnitřních pravidel poskytované sociální služby, 

vedení evidence žadatelů o službu, uzavírání smluv, dodržování standardů kvality služeb a to 

                                                 
3
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. § 1. [online] 
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tak, aby bylo vše jasné a srozumitelné pro obě strany. Zákon o sociálních službách dále jasně 

vymezuje požadavky na kvalifikaci pracovníků, kteří pracují v sociálních službách. Na jejich 

kvalifikaci, průběžné vzdělávání a také odbornou podporu pro bezpečné a odborné 

poskytování sociálních služeb. Pro poskytovatele je povinné mít oprávnění k této činnosti 

a musí být vedeni v registru poskytovatelů sociálních služeb. Samozřejmě je prováděna 

kontrola jak plnění registračních podmínek a plnění povinností registrovaných poskytovatelů, 

tak i kvalita poskytnutých služeb, která je nazývána inspekcí poskytování sociálních služeb 

podle § 97 zákona o sociálních službách. Provádí ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

(dále jen MPSV ČR) a její měřitelná kritéria, standardy, jsou dána vyhláškou MPSV ČR 

č. 505/2006 Sb.
4
 

2.2.1 Zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb 

Zřizovateli zařízení, která poskytují sociální služby, jsou obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností, krajské úřady, MPSV ČR, okresní správy sociálního zabezpečení 

a Úřad práce ČR. Podle zákona o sociálních službách mají tuto působnost také obce a kraje. 

Poskytovatelem sociálních služeb může být také nestátní nezisková organizace, která dostává 

dotace z veřejných rozpočtů. Na dotace není právní nárok. Poskytovateli podle zákona 

o sociálních službách jsou územní samosprávné celky, nebo jimi zřízené právnické osoby 

a další právnické osoby, fyzické osoby a MPSV ČR. Dále tímto ministerstvem zřízené 

organizační složky nebo státní příspěvkové organizace ve formě právnické osoby.
5
 

Uživatelem, případně klientem je nazýván příjemce sociálních služeb – ten, který 

služeb využívá. Uživatelem může být osoba, která vstoupí do smluvního vztahu 

s poskytovatelem. Obsahem smlouvy musí být zabezpečení činností, které jsou popsány 

v zákonu o sociálních službách. Tento pojem se používá pouze v případě trvalé nebo dočasné 

pomoci a podpoře v rozsahu, který je mezi oběma stranami dohodnut. Do okruhu 

oprávněných osob, které mají nároky a práva, patří občané České republiky, občané ostatních 

členských zemí Evropské unie (dále jen EU) a obyvatelé jiných států s legálním dlouhodobým 

pobytem na území EU (Matoušek, 2007).
6
 

                                                 
4
 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR. Standardy kvality sociálních služeb. [online] 

5
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. § 5–6. [online] 

6
 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR. Sociální služby. [online] 
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2.2.2 Kategorizace sociálních služeb 

 Sociální služby jsou poskytovány jak ve formě pobytové, tak i terénní nebo 

ambulantní. Pobytová varianta je spojena s ubytováním ve specializovaných zařízeních. 

Forma terénní znamená docházení pracovníků za osobami, které mají na tento typ pomoci 

nárok, do jejich přirozeného prostředí. Pokud klient dochází nebo je dopravován, popřípadě 

doprovázen do zařízení sociálních služeb bez ubytování, jedná se o formu ambulantní 

(Matoušek, 2007).
7
 

 Sociální služby se dělí podle zákona o sociálních službách na: 

 sociální poradenství, 

 služby sociální péče, 

 služby sociální prevence. 

 Jednotlivé kategorie sociálních služeb jsou v následujících podkapitolách podrobněji 

rozpracovány.  

2.2.3 Sociální poradenství 

 Sociální poradenství je rozděleno dle zákona o sociálních službách na základní 

a odborné. 

 Základní poradenství poskytuje potřebné informace, které přispívají k řešení 

nepříznivých sociálních situací osob. Je základní činností pro správné fungování všech 

sociálních služeb a zajištění této činnosti je pro poskytovatele povinné. 

 Odborné poradenství slouží pro uspokojení potřeb klientů v občanských, manželských 

a rodinných poradnách. Pro osoby se zdravotním postižením, oběti domácího násilí 

a trestných činů slouží také poradny. Dále zahrnuje práci s osobami nepřizpůsobivými. 

Základními činnostmi této služby jsou sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování 

oprávněných zájmů, práv a obstarávání soukromých věcí. Zprostředkovává kontakty 

s prostředím společenským.
8
 

                                                 
7
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. § 33. [online] 

8
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. § 37. [online] 
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2.2.4 Služby sociální péče 

 Služby napomáhají osobám k zajištění psychické a fyzické soběstačnosti. Cílem je 

umožnit v nejvyšší míře jejich zapojení do běžného života. Pokud toto není možné, je úkolem 

služeb sociální péče zajištění důstojného prostředí a důstojného zacházení.
9
 

 Osobní asistence je terénní služba, která je poskytována osobám s omezenou 

soběstačností (z důvodu vysokého věku, zdravotního postižení, chronického onemocnění) 

v jejich přirozeném prostředí. Jedná se o pomoc s domácností, péčí o osobní hygienu 

a zajištění základních potřeb. 

Pečovatelská služba je ambulantní nebo také terénní služba pro občany, kteří mají 

sníženou soběstačnost. Oproti osobní asistenci se jedná o službu časové omezenou buďto 

v domácnostech nebo v sociálních zařízeních. Služba je rozšířena o pomoc v domácnostech 

s dětmi. 

Další formou služeb sociální péče je tísňová péče, jedná se o nepřetržitou 

elektronickou a hlasovou komunikaci s osobami, u kterých může nastat náhlé zhoršení 

zdravotního stavu a schopností. V případě nutnosti je tato služba vykonávána terénně. 

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní i ambulantní služby poskytovány 

osobám z důvodu snížení schopnosti v oblasti orientace a komunikace. Pracovníci napomáhají 

těmto lidem osobně si vyřídit jejich vlastní záležitosti. 

Podporu samostatného bydlení mohou využít osoby se sníženou soběstačností 

z důvodu postižení a onemocnění, včetně duševního, mohou využít tuto terénní službu. Je 

poskytována pomoc s každodenním chodem domácnosti a sociálním začleňováním. 

Odlehčovací služby slouží pro pečující osoby, které si při poskytování celodenní péče 

o nesoběstačné, potřebují odpočinout. Služby jsou poskytovány formou pobytovou, 

ambulantní nebo terénní. 

Centra denních služeb jsou zřizována pro osoby se sníženou soběstačností, které 

potřebují pomoc jiné osoby, mohou tuto službu využít ambulantně. Centra nabízejí například 

asistenci při osobní hygieně, zajištění stravy, výchovnou a vzdělávací činnost. 

Denní stacionáře jsou určeny pro osoby chronicky duševně nemocné a s omezenou 

soběstačností, kdy jejich stav vyžaduje neustálou péči. 

V případě týdenních stacionářů se jedná o stejné služby jako v denních stacionářích, 

které jsou časově rozšířeny na pobytové. 

                                                 
9
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. § 38. [online] 
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením slouží pro pobyt uživatelů sociálních 

služeb, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejich životní stav vyžaduje pravidelnou péči od 

jiné fyzické osoby. Jedná se například o poskytnutí stravy, zvládání úkonů a péči o vlastní 

osobu. V případě nezaopatřeného dítěte je přihlíženo k jeho potřebám a dítě dostává základní 

osobní vybavení a služby. V těchto domovech jsou vykonávána výchovná opatření, ústavní 

výchova i předběžné opatření. 

 V domovech pro seniory jsou poskytovány pobytové služby pro seniory, kteří 

potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Domovy zabezpečují všechny základní činnosti 

vztahující se k plnohodnotnému životu. 

Domovů se zvláštním režimem mohou využít lidé duševně nemocní, závislí na 

drogách, postiženi různými typy demence. Režim je přizpůsoben jejich specifickým 

potřebám. 

Chráněné bydlení má formu individuálního, případné skupinového bydlení. Je určena 

pro osoby se sníženou soběstačností. 

 Sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

využívají osoby, které již lůžkovou péči nevyžadují, ale z důvodu neschopnosti postarat se 

o svou osobu nemohou být propuštěny do doby, než jim bude zabezpečena pomoc druhé 

osoby, popřípadě poskytnuta terénní, ambulantní nebo pobytová sociální služba.
10

 

2.2.5 Služby sociální prevence 

 Služby sociální prevence jsou zřizovány pro obyvatele, kterým hrozí sociální 

vyloučení ze společnosti z důvodů jejich krizové sociální situace, špatných životních návyků 

a kriminálního způsobu života. Cílem je pomoc osobám překonat nepříznivou sociální situaci, 

a zároveň ochrana okolí před nežádoucími společenskými jevy.
11

 

 Mezi služby sociální prevence dle zákona o sociálních službách se řadí: raná péče, 

telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní 

centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

noclehárny, služby následné péče, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

sociálně-terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy a sociální 

rehabilitace.
12

 

                                                 
10

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. § 39–52. [online] 
11

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. § 53. [online] 
12

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. § 54–70. [online] 



18 

 

Všechny služby jsou v zákoně o sociálních službách definovány. Každé jednotlivé 

ustanovení však neobsahuje nárok klientů vůči poskytovatelům sociálních služeb (Matoušek, 

2007). 
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3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ VYBRANÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

 

V této části bakalářské práce je představena zkoumaná organizace, její organizační struktura, 

základní principy a typy služeb, které poskytuje. Poté následuje rozbor hospodaření v letech 

2009–2013 metodou vertikální a horizontální analýzy. Postupně jsou v jednotlivých letech 

uvedeny náklady, výnosy a provozní dotace zjištěné z výkazů zisků a ztrát za sledované 

období. Stěžejní položky jsou procentuálně vyjádřeny srovnáním s celkovými částkami 

a zdůvodněny. 

3.1 Charakteristika neziskové organizace DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o. p. s. 

 Nezisková organizace DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o. p. s. (dále jen Dětský klíč) je 

zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u Krajského soudu Ostrava. 

Datum zápisu do rejstříku je 18. února 2000. Sídlo společnosti je ve městě Šumperk. V roce 

2015 bude tato společnost fungovat již patnáctým rokem. 

 Organizace poskytuje dle výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností šest druhů 

služeb, kterými jsou: 

 „tvorba veřejných statků a obstarávání materiální technické podpory k rozvoji 

Speciální mateřské školy, Třebízského 1, Šumperk, 

 spolupůsobení při zajišťování integrace zdravotně postižených dětí, 

 propagace Speciální školy, Třebízského 1, Šumperk, 

 poradenská činnost v oblasti péče o handicapované děti a integrace zdravotně 

postižených dětí, 

 osobní asistence, 

 odlehčovací služby.“
13

 

 

 Na Obr. 3.1 je znázorněna, dle výroční zprávy z roku 2013, organizační struktura 

společnosti Dětský klíč.
14

 Zakladateli byla jmenována správní rada, která je statutárním 

orgánem obecně prospěšné společnosti a zasedá čtyřikrát ročně. Správní rada ve své 

působnosti vydává písemný souhlas k vybraným právním úkonům, schvaluje rozpočet, řádnou 

                                                 
13

 VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN. Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností. [online] 
14

 DĚTSKÝ KLÍČ ŠUMPERK. Výroční zpráva 2013. [online] 
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a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu organizace. Mezi další pravomoci se řadí také 

schválení předmětu doplňkových činností, změny v zakládací smlouvě a změny ve statutu. 

Revizní orgán, který kontroluje hospodaření organizace, a management, jsou dalšími 

významnými články organizační struktury společnosti. Ekonomiku zajišťuje externí účetní 

firma. Pro plynulý chod společnosti je zřízena funkce koordinátora a fundraisera. Neboť se 

jedná o organizaci, která poskytuje sociální služby, jsou zde sociální pracovníci, vedoucí 

osobní asistence, a dále pracovníci v sociálních službách. V roce 2013 měl Dětský klíč 

celkem 16 pracovníků, z toho šest s pracovní smlouvou a 10 na dohodu o provedení práce, 

popř. na dohodu o provedení činnosti. 

 

Obr. 3.1 Organizační struktura společnosti DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk o. p. s. 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2013. Vlastní zpracování. 

 

 Obecně prospěšná společnost Dětský klíč vznikla na základě potřeb obyvatelů 

z regionu Šumperk, Zábřeh a Hanušovice v oblasti pomoci dětem a rodičům handicapovaných 

dětí, zejména dětí s poruchami autistického spektra. Na základě iniciativy rodičů, jejichž děti 

využívaly Speciální základní a mateřskou školu v Šumperku pro žáky s více vadami, 

a pedagogů této školy byl Dětský klíč zřízen. Byly realizovány projekty na získávání 
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finančních prostředků a darů od jednotlivců a firem, které se v první fázi využily na 

zakoupení didaktických pomůcek pro výuku a na odborné proškolení speciálních pedagogů. 

Od roku 2002 byly realizovány odborné semináře pro rodiče a vznikla služba osobní asistence 

spolufinancovaná nadací ADRA. V roce 2003 se začaly realizovat projekty podporující 

volnočasové aktivity. Jsou jimi tělovýchovné kroužky, jízda na koních, výtvarná dílna 

a kuchyňka. Všechny tyto činnosti se konají s osobním asistentem. Od roku 2004 mohli 

poprvé klienti Dětského klíče prožít letní integrační pobyt podle vzoru dětského tábora. Dále 

se pořádaly odborné semináře pro pedagogy, rodiče a rodinné příslušníky. Předmětem 

seminářů bylo seznámení s problematikou autismu. Vznik odlehčovací služby do rodin se také 

datuje k tomuto roku. Rok 2005 je pro Dětský klíč významný, neboť její práce je oceněna, na 

návrh obyvatel, cenou Města Šumperka v oblasti sociálních služeb. V dalším roce se 

společnost stěhuje do větších prostor a začíná s novou službou – Klubovnou Dětského klíče. 

Přibývají i víkendové pobyty dětí. Dětský klíč je začleněn do komunitního plánu sociálních 

služeb města a celý rok prezentuje svou činnost, a také práci s širokou veřejností. V roce 2007 

byly registrovány služby osobní asistence a odlehčovací služby pro děti s handicapy 

u Krajského úřadu Olomouckého kraje. Mimo stávající aktivity jsou nově poskytovány 

jednodenní výlety a letní prázdninový pobyt ve dvou turnusech. V průběhu roku 2008 byli 

proškolení osobní asistenti v kurzu – pracovník v sociálních službách. Zázemí, kancelář 

a klubovna s odlehčovací službou se přestěhovaly do nových prostor, které lépe vyhovovaly 

svou rozlohou a přístupem. Další rok byla Dětským klíčem zaregistrována nová pobytová 

odlehčovací služba. Začaly práce na úpravě prostor tréninkového bytu. Rokem 2010 byl 

zahájen nový projekt „Autismus není překážkou“ podporovaný Evropským sociálním 

fondem, operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizují se služby tréninkového 

bydlení. V tomto roce byla společnosti opět udělena Cena Města Šumperka za přínos v oblasti 

sociálních služeb. Od roku 2011 vznikla tradice společné fotky v modrém s dětmi, rodiči, 

zaměstnanci a rodinnými příslušníky a takto se všichni zapojili do kampaně „Rozsviťme se 

modře“. V roce 2012 došlo k přestěhování do nových prostor a zahájení provozu dalšího 

odlehčovacího bytu pro klienty. V dubnu téhož roku byla zaregistrována nová 

služba – sociální rehabilitace. Byla navázána spolupráce s Charitou Šumperk, která 

pokračovala i v následujícím roce. Projekt sociální rehabilitace pokračoval i v roce 2013, a to 

s Městskou knihovnou Šumperk a Zemědělským skanzenem v Rapotíně „U Havlíčků“. V létě 

toho roku byla přestěhována klubovna do nových prostor v Šumperku.
15 
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 Společnost Dětský klíč je nestátní nezisková organizace poskytující služby sociální 

povahy. Mezi tyto služby patří osobní asistence, odlehčovací služba a dále sociální 

rehabilitace pro osoby, které mají kombinované a mentální postižení, zejména pro osoby 

s poruchou autistického spektra. Mezi hlavní cíle organizace se řadí zvýšení kvality života jak 

dětí a dospívajících, tak i dospělých osob s poruchami autistického spektra, zabránění 

sociálnímu vyloučení a umožní jim zapojení do každodenního života společnosti. Jedná se 

o přístup ke vzdělávání, kulturnímu a společenskému životu, a dále k zaměstnání.  Podporuje 

a zajišťuje také sociální začleňování svých klientů a také jejich rodin do společnosti. Pomáhá 

jim zapojit se do aktivit běžné populace, které jsou jim pro jejich handicap dostupné velice 

obtížně a dále poskytuje možnost odpočinku a nabrání nových sil pro rodiče, kteří celodenně 

pečují o takto znevýhodnění děti a mladé dospělé. Organizace umožňuje využít svých služeb 

pro klienty ve věkové hranici od tří do šedesáti čtyř let.
16

 

Základní principy organizace Dětský klíč 

 Mezi principy Dětského klíče se řadí podpora a nezbytná míra péče pro uživatele 

služeb, a také jejich zapojování do spolurozhodování. Každou podporu klientům je nutné 

provádět individuálně. Dalším principem je zamezení sociálnímu vyloučení a dále 

vybudování samostatnosti a nezávislosti uživatele na službách. Služby pro klienty organizace 

Dětský klíč poskytuje profesionálně, odborně a bezpečně. 

 Poskytované sociální služby Dětského klíče je možno členit do několika typů. Jedná se 

o osobní asistenci, odlehčovací službu a sociální rehabilitaci. 

 Osobní asistence je to takový typ služby, která je terénní a poskytuje se osobám se 

sníženou soběstačností a která vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje 

v sociálním prostředí, které je klienty přirozené, případně stejné s prostředím jejich 

vrstevníků. Tento typ služby je možné využít i k doprovodu do kroužků a různých 

aktivit dle přání a potřeb klientů. Všechny služby v rámci osobní asistence jsou 

zpoplatněny, viz Příloha č. 1. 

 Mezi aktivity, které je možno využít v rámci osobní asistence během školního 

roku je tělovýchovný kroužek, který probíhá v prostorách tělocvičny vybavené 

speciálními cvičebními pomůckami. Dále je k využití kroužek sociálních dovedností, 

který je v klubovně a kde se klienti učí nácviky základních dovedností sociální 
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povahy. Postupuje se podle obrázkových či fotografických schémat, kde jsou činnosti 

členěny do dílčích kroků. Zde získávají uživatelé služeb základní dovednosti 

s přípravou stravy a vedením domácnosti pod vedením asistenta. Kroužek autirytmy 

umožňuje seznámení se s různými hudebními nástroji, učí se zde pohybové hry, 

jednoduchá říkadla a písně. Dále klienti využívají kroužku jízdy na koních a bowling. 

 Odlehčovací služba – poskytuje se pro osoby s poruchou autistického spektra se 

sníženou soběstačností a pro podporu zvládání každodenních osobních činností. Je zde 

umožněn kontakt se společenským prostředím při uplatňování práv, zájmů 

a vyřizování osobních záležitostí. Slouží pro nezbytný odpočinek, relaxaci 

a regeneraci sil pro pečující osobu. Ceník odlehčovacích služeb lze zhlédnout 

v Příloze č. 2. 

 Forma ambulantní – lze využít klubovnu, kde klienti mají možnost trávit volný 

čas formou her se speciálními pomůckami a hračkami, výtvarné činnosti, čtení knih, 

práci na počítači, mohou nacvičovat komunikaci a péči o osobní věci, nakupování, 

sebe-obslužnou činnost. K dispozici je zahrada s trampolínou, bazénem a houpačkou. 

 Forma terénní – Dětský klíč organizuje víkendové pobyty v okolí Šumperka, 

dále prázdninové letní pobyty, individuální výlety, individuální odlehčovací službu 

podle požadavků rodičů, pobyty bez účasti rodičů. 

 Forma pobytová – jedná se o pobyt v odlehčovacím bytě. V průběhu celého 

roku v pracovní dny je tato služba realizována v počtu jeden uživatel s jedním 

osobním asistentem. Pobyt probíhá dle přání či zájmů klienta a je zaměřen na nácvik 

zvládání odloučení od rodiny, sebe-obsluhu, péče o domácnost, oblast komunikace, 

sociálních dovedností. Součástí pobytu je naplánování odpoledních aktivit, při kterých 

je možné navštívit různá místa formou výletů do okolí, ale také návštěva bazénu, kina, 

divadla, sauny, nakupování v obchodech. 

 Sociální rehabilitace – Terénní a ambulantní služby jsou využity k práci s klienty 

podle jejich přání a podle individuálních plánů na rozvoj dovedností nezbytných pro 

jejich každodenní život a samostatnost do budoucnosti. K těmto činnostem se řadí 

možnost exkurzí, návštěv veřejných míst a výletů.
17

 

 V další části bakalářské práce bude proveden rozbor položek účetních výkazů metodou 

vertikální analýzy, který spočívá v procentuálním vyjádření jednotlivých položek na celku. 

Potřebné procentuální i absolutní údaje jsou uvedeny v Příloze č. 3 a 4. Bude zpracováváno 
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období let 2009–2013 dle podkladů organizace, tj. výročních zpráv a sdělení pracovnice 

ekonomického oddělení organizace. 

3.2 Hospodaření v roce 2009 

 V roce 2009 byla Dětským klíčem zaregistrována nová služba sociální povahy. Jedná 

se o pobytovou odlehčovací službu registrovanou u krajského úřadu Olomouckého kraje. 

Současně proběhlo zaškolení asistenta a úprava vnitřních prostor bytu, který slouží 

k trénování pobytu klientů. V tomto období byly poskytnuty služby 15 dětem formou 

odlehčovacích služeb a 16 dětem v osobní asistenci. 

 

Tab. 3.1 Výnosy v roce 2009 (v tis. Kč) 

  VÝNOSY v tis. Kč 

 
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 243 

  Tržby z prodeje služeb 243 

 
Změny stavu vnitro-organizačních zásob celkem 0 

 
Aktivace celkem 0 

 
Ostatní výnosy celkem 43 

  Úroky 42 

  Jiné ostatní výnosy 1 

 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 3 800 

 
Přijaté příspěvky celkem 668 

  Přijaté příspěvky (dary) 668 

 
Provozní dotace 522 

  VÝNOSY CELKEM 5 276 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2009. Vlastní zpracování. 

V roce 2009 byla prodána budova v osobním vlastnictví, která společnosti vynesla 

3 800 000 Kč, což je patrné z Tab. 3.1. Tato částka významně ovlivnila výši ročních výnosů, 

a to sedmdesáti dvěma procenty. Taktéž celková výše získaných provozních dotací a darů, 

1 190 000 Kč (22,6 %), výrazně přispěla k celkovému kladnému hospodářskému výsledku. 

Tržby z prodeje služeb, které plynou z vlastních výkonů Dětského klíče v podobě osobní 

asistence a odlehčovací služby, v roce 2009 byly 243 000 Kč. Tato částka se na výnosech 

podílí z necelých pěti procent. 
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Tab. 3.2 Dotace od státních orgánů a samospráv v roce 2009 (v Kč) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  320 000 Kč 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  80 000 Kč 

Olomoucký kraj  25 000 Kč 

Město Šumperk  27 000 Kč 

Nevyčerpané dotace z roku 2008  70 000 Kč 

Provozní dotace celkem 522 000 Kč 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2009. Vlastní zpracování. 

 Nezisková organizace Dětský klíč získává finanční prostředky na svůj provoz z více 

zdrojů, což je patrné z Tab. 3.1 a strukturu těchto zdrojů je možno vyčíst z Tab. 3.2. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR přispělo v roce 2009 částkou 320 000 Kč, což je 

61,3 % z celkových 522 000 Kč přijatých dotací. 15,3 % přispělo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR), v absolutním vyjádření se jednalo 

o 80 000 Kč. Třetí nejvýznamnější položkou dotačních příjmů byla částka 70 000 Kč 

(13,4 %), která nebyla vyčerpána v předchozím roce, a proto byla do analyzovaného období 

převedena. Zbylých 10 % příjmů z dotací bylo získáno od Olomouckého kraje, částkou 

25 000 Kč, a města Šumperka, ve výši 27 000 Kč. 

Tab. 3.3 Náklady v roce 2009 (v tis. Kč) 

  NÁKLADY v tis. Kč 

 
Spotřebované nákupy celkem 225 

  Spotřeba materiálu 225 

 
Služby celkem 550 

  Opravy a udržování 4 

  Cestovné 35 

  Náklady na reprezentaci 1 

  Ostatní služby 510 

 
Osobní náklady celkem 695 

  Mzdové náklady 559 

  Zákonné sociální pojištění 133 

  Zákonné sociální náklady 3 

 
Daně a poplatky celkem 114 

  Ostatní daně a poplatky 114 

 
Ostatní náklady celkem 206 

  Jiné ostatní náklady 206 

 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 2 704 

  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 704 

 
Poskytnuté příspěvky celkem 0 

  NÁKLADY CELKEM 4 494 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2009. Vlastní zpracování. 
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 Největší položku nákladů, viz Tab. 3.3, v roce 2009 tvořily odpisy dlouhodobého 

majetku, které výší 2 704 000 Kč činily více než 60 % z celkových nákladů, jež byly 

4 494 000 Kč. Společnost Dětský klíč v roce 2009 zaměstnávala 12 osob, proto další 

významnou nákladovou položkou byly mzdové náklady, které se částkou 559 000 Kč na 

celkových nákladech podílely 12,4 %. Ostatní služby, mezi které se řadí nájem tělocvičny, 

kanceláří, nebytových prostor a spotřeba elektrické energie se na souhrnných nákladech 

podílely 11,3 procenty. 

3.3 Hospodaření v roce 2010 

Od roku 2010 byl zahájen projekt „Autismus není překážkou“, který podporuje 

Evropský sociální fond, operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Služeb Dětského 

klíče v tomto roce využívalo 16 dětí v rámci odlehčovacích služeb a 16 dětí v osobní 

asistenci. 

 

Tab. 3.4 Výnosy v roce 2010 (v tis. Kč) 

  VÝNOSY v tis. Kč 

 
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 312 

  Tržby z prodeje služeb 312 

 
Změny stavu vnitro-organizačních zásob celkem 0 

 
Aktivace celkem 0 

 
Ostatní výnosy celkem 59 

  Úroky 27 

  Jiné ostatní výnosy 32 

 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 

 
Přijaté příspěvky celkem 1 047 

  Přijaté příspěvky (dary) 1 047 

 
Provozní dotace 1 176 

  VÝNOSY CELKEM 2 594 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2010. Vlastní zpracování. 

 Na výnosech hodnoceného roku se největší měrou podílely provozní dotace od 

státních orgánů a samospráv viz Tab. 3.4 a Tab. 3.5, které činily 1 176 000 Kč a dary od 

fyzických, právnických osob a ostatních dárců, 1 047 000 Kč. Tyto položky tvořily 85,7 % 

z celkových výnosů roku 2010. Dětský klíč za prodej svých služeb utržil 312 000 Kč, což 

bylo 12 % z 2 594 000 Kč, které společnost v průběhu roku získala. Ostatní výnosy celkem, 

do nichž patří úroky, činily 2,3 %. 
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Tab. 3.5 Dotace od státních orgánů a samospráv v roce 2010 (v Kč) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 440 000 Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – OP LZZ 591 000 Kč 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 100 000 Kč 

Olomoucký kraj 25 000 Kč 

Město Šumperk 20 000 Kč 

Provozní dotace celkem 1 176 000 Kč 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2010. Vlastní zpracování. 

 Z Tab. 3.5 je patrné, že největší dotační příjem je od MPSV ČR, a to 87,7 % 

(1 031 000 Kč). Realizace operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen 

MPSV ČR – OP LZZ) pro organizaci znamenala příliv finančních prostředků ve výši 

591 000 Kč, 50,3 % z celkového dotačního příjmu 1 176 000 Kč. Příspěvek Města Šumperka 

na provoz společnosti činil v roce 2010 20 000 Kč a Olomouckého kraje 25 000 Kč, oba 

územně samosprávné celky se tudíž podílely přibližně dvěma procenty. MŠMT ČR přispělo 

Dětskému klíči 8,5 %, což činí v absolutním vyjádření 100 000 Kč. 

 

Tab. 3.6 Náklady v roce 2010 (v tis. Kč) 

  NÁKLADY v tis. Kč 

 
Spotřebované nákupy celkem 189 

  Spotřeba materiálu 189 

 
Služby celkem 432 

  Opravy a udržování 35 

  Cestovné 30 

  Náklady na reprezentaci 2 

  Ostatní služby 365 

 
Osobní náklady celkem 1 182 

  Mzdové náklady 918 

  Zákonné sociální pojištění 259 

  Ostatní sociální náklady 1 

  Zákonné sociální náklady 4 

 
Daně a poplatky celkem 0 

 
Ostatní náklady celkem 57 

  Jiné ostatní náklady 57 

 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 0 

 
Poskytnuté příspěvky celkem 0 

  NÁKLADY CELKEM 1 860 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2010. Vlastní zpracování. 
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 V důsledku navýšení počtu zaměstnanců na 18 se zvýšily mzdové náklady na 

918 000 Kč, tudíž vzrostly i odvody na zákonné sociální pojištění, a to na 259 000 Kč. 

Celková částka osobních nákladů v částce 1 182 000 Kč, byla 63,5 % z ročních nákladů 

společnosti. Ostatní služby ve výši 365 000 Kč vykazovaly 19,6 % nákladů z hodnoceného 

období. V roce 2010 byly pracovníky Dětského klíče nakoupeny speciální pomůcky pro děti. 

Tato částka se projevila ve výši nákupů, které činily 189 000 Kč, respektive 10,2 % 

z celkových nákladů 1 860 000 Kč, viz Tab. 3.6. 

3.4 Hospodaření v roce 2011 

 V tomto roce využívalo služeb Dětského klíče celkově 21 dětí, všechny 

v odlehčovacích službách, a zároveň se 17 klienty měla organizace podepsanou smlouvu jak 

v těchto službách, tak i v osobní asistenci. Koncem roku byly zahájeny přípravy prostor pro 

nové administrativní zázemí, klubovny, a také odlehčovacího bytu. 

 

Tab. 3.7 Výnosy v roce 2011 (v tis. Kč) 

  VÝNOSY v tis. Kč 

 
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 370 

  Tržby z prodeje služeb 341 

  Tržby za prodané zboží 29 

 
Změny stavu vnitro-organizačních zásob celkem 0 

 
Aktivace celkem 0 

 
Ostatní výnosy celkem 35 

  Úroky 21 

  Jiné ostatní výnosy 14 

 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 

 
Přijaté příspěvky celkem 840 

  Přijaté příspěvky (dary) 840 

 
Provozní dotace 1 660 

  VÝNOSY CELKEM 2 905 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2011. Vlastní zpracování. 

 Z Tab. 3.7 lze vyčíst, že nejvyšší částkou výnosů za rok 2011 byly provozní dotace ve 

výši 1 660 000 Kč, které tvořily 57 % celkových výnosů. Dary v tomto roce představovaly 

28,9 % v objemu 840 000 Kč. Tržby za prodané zboží a tržby z prodeje služeb činily 12,8 % 

z celkových výnosů 2 905 000 Kč. 
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Tab. 3.8 Dotace od státních orgánů a samospráv v roce 2011 (v Kč) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 415 000 Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – OP LZZ  1 100 000 Kč 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  100 000 Kč 

Olomoucký kraj  25 000 Kč 

Město Šumperk  20 000 Kč 

Provozní dotace celkem v roce 2011 1 660 000 Kč 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2011. Vlastní zpracování. 

 Jak je patrné z Tab. 3.8 dotace od MPSV ČR – OP LZZ tvořily ve výši 1 100 000 Kč 

vysoký podíl příjmů, a to se projevilo 66,3 % na celkové sumě přijatých dotací 1 660 000 Kč 

na provoz. Dále MPSV ČR přispělo částkou 415 000 Kč, která představuje dalších 25,0 % 

dosažených příspěvků za rok 2011. Výše 100 000 Kč je částka přijatá od MŠMT ČR, je 

vyjádřena šesti procenty. Olomoucký kraj a Město Šumperk přispěli dohromady částkou 

45 000 Kč, která činila 2,7 %. 

 

Tab. 3.9 Náklady v roce 2011 (v tis. Kč) 

  NÁKLADY v tis. Kč 

 
Spotřebované nákupy celkem 418 

  Spotřeba materiálu 380 

  Spotřeba energie 5 

  Prodané zboží 33 

 
Služby celkem 521 

  Opravy a udržování 30 

  Cestovné 19 

  Náklady na reprezentaci 1 

  Ostatní služby 471 

 
Osobní náklady celkem 1 910 

  Mzdové náklady 1 466 

  Zákonné sociální pojištění 440 

  Zákonné sociální náklady 4 

 
Daně a poplatky celkem 2 

  Ostatní daně a poplatky 2 

 
Ostatní náklady celkem 10 

  Jiné ostatní náklady 10 

 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 127 

  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 127 

 
Poskytnuté příspěvky celkem 0 

  NÁKLADY CELKEM 2 988 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2011. Vlastní zpracování. 
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 Celkové roční náklady v roce 2011 byly ve výši 2 988 000 Kč, jak je možné zjistit 

z Tab. 3.9. V tomto roce se vydalo nejvíce finančních prostředků na mzdy zaměstnanců, 

kterých bylo pět s pracovní smlouvou a 10 na dohodu o provedení práce, a to částkou 

necelých 1,5 milionu korun. Díky této sumě a odvodům za zákonné sociální pojištění tvořily 

osobní náklady společnosti 63,9 % z celkových nákladů daného roku. Druhou nejvyšší 

položku tvořily služby celkem ve výši 521 000 Kč, což je 17,4 %, jednalo se o platby za 

pronájem tělocvičny a nebytových prostor v souvislosti s chodem Dětského klíče. Další 

významnou položkou ročních nákladů byly nákupy materiálu v hodnotě 418 000 Kč, jež se 

projevily na celkových nákladech daného roku z 14,0 %. Tyto peníze byly vynaloženy na 

nákup výbavy do pronajaté tělocvičny. 

3.5 Hospodaření v roce 2012 

 Roku 2012 zahájil Dětský klíč provoz dalšího odlehčovacího bytu a zaregistroval 

novou sociální službu, sociální rehabilitaci. Oproti předchozímu roku se množství klientů 

zvýšilo, a to na celkových 22.  Všechny děti využívaly služeb odlehčovacích, 17 klientů 

i asistenci osobní a 4 děti také nově vzniklou sociální rehabilitaci. 

 

Tab. 3.10 Výnosy v roce 2012 (v tis. Kč) 

  VÝNOSY v tis. Kč 

 
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 361 

  Tržby z prodeje služeb 303 

  Tržby za prodané zboží 58 

 
Změny stavu vnitro-organizačních zásob celkem 0 

 
Aktivace celkem 0 

 
Ostatní výnosy celkem 6 

  Úroky 5 

  Jiné ostatní výnosy 1 

 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 

 
Přijaté příspěvky celkem 1 363 

  Přijaté příspěvky (dary) 1 363 

 
Provozní dotace 1 735 

  VÝNOSY CELKEM 3 465 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2012. Vlastní zpracování. 

 50,1 % z ročních výnosů společnosti, tj. 3 465 000 Kč, bylo přijato za provozní dotace 

a to ve výši 1 735 000 Kč. Jak lze z tabulky 3.10 vyčíst, dalším významným výnosem 

hodnoceného roku byli přijaté příspěvky a dary od různých zájmových organizací 
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a jednotlivých dárců v celkové sumě 1 363 000 Kč, která zaujímá 39,3 % celkových výnosů. 

Nezanedbatelnou měrou se na ročních výnosech podílely také tržby z prodeje již zavedených 

zboží a služeb, které byly v tomto roce rozšířeny o novou službu sociální rehabilitace. Tato 

částka se za rok 2012 navýšila na sumu 361 000 Kč. Ve srovnání s celkovými výnosy se 

jednalo o hodnotu 10,4 %. 

 

Tab. 3.11 Dotace od státních orgánů a samospráv v roce 2012 (v Kč) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 413 000 Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – OP LZZ  1 082 000 Kč 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  95 000 Kč 

Olomoucký kraj  125 000 Kč 

Město Šumperk  20 000 Kč 

 Provozní dotace celkem v roce 2012 1 735 000 Kč 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2012.  Vlastní zpracování. 

 V Tab. 3.11 jsou rozepsané jednotlivé příjmy za provozní dotace daného roku, které 

jak již bylo zmíněno, celkově činily 1 735 000 Kč. Z 62,4 % se podílelo MPSV ČR v rámci 

operačního programu EU – OP LZZ částkou 1 082 000 Kč. Samotné ministerstvo potom 

dotovalo organizaci přispěním 413 000 Kč, tedy 23,8 %. Olomoucký kraj se na příjmech na 

provoz společnosti podílel 7,2 %, a to částkou 125 000 Kč. Nižšími částkami potom 

MŠMT ČR ve výši 95 000 Kč, tedy 5,5 %, a Město Šumperk pouhým 1,2 %, neboli dvaceti 

tisíci korunami. 
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Tab. 3.12 Náklady v roce 2012 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2012. Vlastní zpracování. 

 Z Tab. 3.12 je patrné, že v roce 2012 celých 63 %, respektive 2 184 000 Kč, z ročních 

nákladů Dětského klíče, 3 455 000 Kč, byly osobní náklady. Celých 1 710 000 Kč z této 

částky tvořily platy zaměstnanců, kterých zde bylo v tomto roce 15. Šest pracovníků na 

pracovní úvazek a dalších devět na dohodu o provedení práce. Tudíž i náklady na zákonné 

sociální pojištění byly v tomto roce poměrně vysoké. Na služby bylo vykázáno celých 

614 000 Kč, což je 17,8 % z celkové výše ročních nákladů. Vysokou částkou, 463 000 Kč, 

dominují taktéž náklady na spotřebu materiálu a energií, které dosahují 13,4 % ze 100 % 

nákladů hodnoceného období. 

3.6 Hospodaření v roce 2013 

 Nově v roce 2013 navázali pracovníci Dětského klíče v rámci projektu „Sociální 

rehabilitace“ spolupráci s Městskou knihovnou v Šumperku, a také se Zemědělským 

skanzenem „U Havlíčků“ v Rapotíně. Stejně jako v minulých letech pokračovala spolupráce 

s Charitou Šumperk. K užívání služeb bylo registrováno 22 klientů. Všechny děti se účastnily 

  NÁKLADY v tis. Kč 

 
Spotřebované nákupy celkem 463 

  Spotřeba materiálu 443 

  Spotřeba energie 20 

 
Služby celkem 614 

  Opravy a udržování 70 

  Cestovné 16 

  Náklady na reprezentaci 6 

  Ostatní služby 522 

 
Osobní náklady celkem 2 184 

  Mzdové náklady 1 710 

  Zákonné sociální pojištění 470 

  Zákonné sociální náklady 4 

 
Daně a poplatky celkem 2 

  Ostatní daně a poplatky 2 

 
Ostatní náklady celkem 10 

  Jiné ostatní náklady 10 

 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 182 

  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 182 

 
Poskytnuté příspěvky celkem 0 

  NÁKLADY CELKEM 3 455 
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odlehčovacích služeb, 17 jich také použilo možnosti osobní asistence a šest sociální 

rehabilitace. 

 

Tab. 3.13 Výnosy v roce 2013 (v tis. Kč) 

  VÝNOSY v tis. Kč 

 
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 959 

  Tržby za vlastní výrobky 9 

  Tržby z prodeje služeb 947 

  Tržby za prodané zboží 3 

 
Změny stavu vnitro-organizačních zásob celkem 0 

 
Aktivace celkem 0 

 
Ostatní výnosy celkem 4 

  Úroky 4 

 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 

 
Přijaté příspěvky celkem 670 

  Přijaté příspěvky (dary) 670 

 
Provozní dotace 2 076 

  VÝNOSY CELKEM 3 709 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2013. Vlastní zpracování. 

 V roce 2013 byl pro společnost velmi podstatný příjem z prodeje vlastních výrobků, 

tato položka, jak je vidět v Tab. 3.13, vynesla společnosti 947 000 Kč z celkových tržeb roku, 

959 000 Kč, které představují 25,6 % ze získaných 3 709 000 Kč. Avšak tato částka je nižší, 

než získané provozní dotace, které ve výši 2 076 000 Kč byly pro společnost stěžejní. Částka 

dotací zajistila roční výnosy z 56,0 %. Dary a příspěvky pro organizaci byly ve výši 

670 000 Kč, tedy 18,1 % z celkových výnosů. 

 

Tabulka 3.14 Dotace od státních orgánů a samospráv v roce 2013 (v Kč) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 658 000 Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – OP LZZ  1 168 000 Kč 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  100 000 Kč 

Olomoucký kraj  120 000 Kč 

Město Šumperk  30 000 Kč 

Provozní dotace celkem v roce 2013 2 076 000 Kč 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2013. Vlastní zpracování. 

 Z Tab. 3.14 je možno vyčíst, že roku 2013 bylo získáno 88,0 % dotací na provoz 

společnosti od MPSV ČR v částkách 1 168 000 Kč, 56 %, z operačního programu OP LZZ 

a 658 000 Kč, 31,7 %, z MPSV ČR konkrétně. Olomoucký kraj tohoto roku dotoval Dětský 
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klíč z 5,8 %, respektive 120 000 Kč. Dalších 100 000 Kč bylo získáno z MŠMT ČR. Tato 

částka zaujímá 4,8 % z celkových 2 076 000 Kč. Ani Město Šumperk v tomto období svou 

účast nevynechalo a Dětskému klíči se na účet připsalo dalších 30 000 Kč na provoz, tedy 

poslední 1,4 % celkové částky. 

 

Tab. 3.15 Náklady v roce 2013 (v tis. Kč) 

  NÁKLADY v tis. Kč 

 
Spotřebované nákupy celkem 375 

  Spotřeba materiálu 350 

  Spotřeba energie 25 

 
Služby celkem 660 

  Opravy a udržování 15 

  Cestovné 51 

  Náklady na reprezentaci 24 

  Ostatní služby 570 

 
Osobní náklady celkem 2 486 

  Mzdové náklady 1 944 

  Zákonné sociální pojištění 536 

  Ostatní sociální náklady 6 

 
Daně a poplatky celkem 1 

  Ostatní daně a poplatky 1 

 
Ostatní náklady celkem 30 

  Jiné ostatní náklady 30 

 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 174 

  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 174 

 
Poskytnuté příspěvky celkem 0 

  NÁKLADY CELKEM 3 726 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2013. Vlastní zpracování. 

 Oproti předchozím letům společnost Dětský klíč zaměstnávala 16 osob, stejně jako 

v předchozím roce bylo šest zaměstnanců s pracovní smlouvou, ale navýšil se počet 

pracovníků na dohodu o provedení práce, kterých bylo 10. Tudíž, jak je vidět v Tab. 3.15, 

byly na mzdy všech zaměstnanců vynaloženy skoro dva miliony korun. Společně s náklady na 

sociální pojištění vyšplhala částka na celé 2 486 000 Kč, to je 66,7 % z 3 726 000 Kč, které 

společnost vykázala v tomto roce ve svých nákladech. Dalších 17,7 %, tedy 660 000 Kč, je 

hodnota služeb, které společnost v průběhu roku uhradila. Za 375 000 Kč byl nakoupen 

materiál, který společnost v roce 2013 pro svůj chod potřebovala, jedná se mimo jiné 

i o náklady na vybavení bytu, různé pomůcky pro děti nebo kancelářské potřeby. Do této 
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částky se také zahrnují náklady na energie a celkově se jedná o 10,1 % z ročních nákladů 

Dětského klíče. 

 Pomocí horizontální analýzy, resp. porovnáváním změn absolutních údajů a jejich 

meziročních změn v procentuálním vyjádření, je zpracována další část bakalářské práce. 

Následující odstavec se bude podrobněji zabývat největšími meziročními rozdíly ve výnosech 

Dětského klíče. 

 Z Přílohy č. 5 je patrné, že největší meziroční nárůst celkových výnosů byl v letech na 

přelomu let 2011 a 2012, kdy výnosy vzrostly o 19,3 %, tedy z 2 905 000 Kč na 

3 465 000 Kč, na rozdíl od roku 2010, kdy celkové výnosy poklesly o 50,8 %, respektive 

z 5 276 000 Kč na 2 594 000 Kč. Tržby za vlastní výkony a zboží markantně narostly v roce 

2013, a to o 165,7 %, vliv na tuto změnu mělo navýšení prodeje vlastních služeb o 212,5 %, 

což je spojeno s realizací nového projektu „Sociální rehabilitace“. V roce 2012 klesly tržby 

z prodeje služeb o 38 000, to způsobilo také meziroční pokles celkových tržeb za vlastní 

výkony a zboží celkem o 2,4 %. Ostatní výnosy, na kterých se v největší míře podílely úroky 

ze spořicích účtů, které se meziročně pravidelně snižovaly z důvodů investování do rozvoje 

Dětského klíče, od roku 2010 pravidelně klesaly. Největší rozdíl byl zaznamenán v roce 2011, 

kdy ostatní výnosy celkem klesly o 29 000 Kč, tedy 82,9 %. Přijaté příspěvky formou darů od 

nadací, právnických a fyzických osob meziročně nejvýše vzrostly v roce 2012, o 62,3 %, to je 

o 523 000 Kč. Naopak o 50,8 % klesla výše přijatých darů v následujícím roce, kdy tento 

rozdíl činil 693 000 Kč. Výnosy z provozních dotací pro Dětský klíč se každoročně navyšují, 

což je pro organizaci významné. Od roku 2010 je společnost Dětský klíč financován mimo 

jiné i z Evropského sociálního fondu v rámci OP LZZ. Tento nový peněžní zdroj znamenal 

125,3 % navýšení celkových provozních dotací. V dalších meziročních srovnáních byly 

rozdíly mnohem nižší. Nejvyšší výnosové položky dotací, jak lze z Obr. 3.2 vyčíst, jsou ze 

strany MPSV ČR a MPSV ČR - OP LZZ. Méně podstatná je také finanční podpora od 

Olomouckého kraje a Města Šumperk, ale i tyto částky jsou pro Dětský klíč přínosné. 
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Obr. 3.2 Vývoj provozních dotací v letech 2009–2013 (v Kč) 

Zdroj: Výroční právy Dětského klíče. Vlastní zpracování. 

 V celkových nákladech byl největší nárůst oproti předchozímu roku v roce 2011, kdy 

tato částka vzrostla o 1 128 000 Kč, respektive o 60,7 %, což lze vyčíst z Přílohy č. 6. Na 

rozdíl od meziročního propadu v roce 2010, kde již nefigurovaly žádné náklady za odpisy 

majetku, jakožto v roce 2009, kdy Dětský klíč prodal budovu v hodnotě 3 800 000 Kč. Tento 

pokles byl 58,6 %, v absolutní hodnotě 2 634 000 Kč. Spotřebované nákupy celkem se 

nejvíce zvýšily v roce 2011 o 121,2 % z 189 000 Kč na 418 000 Kč, vlivem částky 

380 000 Kč investovanou do nákupu materiálu. Nejvyšší nárůst nákladů za služby bylo z roku 
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2010 na rok 2011, kdy částka relativně vzrostla o 20,6 %, absolutně o 89 000 Kč. Obrácený 

trend byl mezi léty 2009 a 2010, kde došlo ke snížení celkových nákladů na služby o 21,5 %, 

z 550 000 Kč na 432 000 Kč. Osobní náklady, týkající se platů zaměstnanců a odvodů státu, 

roku 2010 rapidně vzrostly o 70,7 %, v dalších letech již nebylo navyšování tak markantní, 

i když pokračoval tento trend. Bylo to způsobeno navýšením počtu zaměstnanců o šest. 

V Obr. 3.3 je graficky znázorněn vývoj celkových nákladů na zaměstnance, nákladů na 

zákonné sociální pojištění a přímých nákladů na mzdy v závislosti na počtu pracovníků. 

 

Obr. 3.3 Vývoj mzdových nákladů na počet pracovníků v letech 2009–2013 (v Kč) 

 

Zdroj:Výroční zprávy Dětského klíče. Vlastní zpracování. 
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4 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ VYBRANÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

 

V předcházející kapitole byl finanční analýzou stavových ukazatelů účetních výkazů 

zhodnocen stav a vývoj Dětského klíče za pomoci výkazů zisků a ztrát za období let 

2009–2012. Vertikální analýzou byly porovnávány podíly jednotlivých položek nákladů 

a výnosů na celkových ukazatelích v jednotlivých letech. V horizontální analýze se 

srovnávaly meziroční vývoje a změny výnosových a nákladových položek vybraných na 

základě velikosti procentních rozdílů. Údaje jsou vyjádřeny jak v absolutních, tak i relativních 

hodnotách. 

 Organizace Dětský klíč vede podvojné účetnictví, které externě zpracovává účetní 

firma. Dle veřejně dostupných výročních zpráv je možné získat informace o základních 

výkazech organizace, kterými jsou např. výkazy zisků a ztrát a rozvahy. 

 Výnosy Dětského klíče tvoří: 

 tržby za vlastní výkony a zboží – za vlastní výrobky, z prodeje služeb a za prodané 

zboží, 

 ostatní výnosy – úroky a jiné ostatní výnosy, 

 tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek, 

 přijaté příspěvky – dary, 

 provozní dotace. 

 Náklady Dětského klíče jsou tvořeny následujícími položkami: 

 spotřebované nákupy – spotřeba materiálu, energie a prodané zboží, 

 služby – opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci a ostatní služby, 

 osobní náklady – mzdové náklady, zákonné sociální pojištění, ostatní a zákonné 

sociální náklady, 

 daně a poplatky – ostatní daně a poplatky, 

 ostatní náklady celkem – jiné ostatní náklady, 

 odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek – odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku. 
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 V následujícím textu jsou blíže specifikovány výsledky hospodaření Dětského klíče. 

Obr. 4.1 znázorňuje rozdíly výnosů a nákladů, respektive zisky nebo ztráty, v letech 

2009–2013. V každém roce jsou vybrány nejdůležitější položky z výkazů zisků a ztrát 

ovlivňující jednotlivé výsledky hospodaření. 

 V roce 2009 společnost Dětský klíč prodala budovu v hodnotě 3 800 000 Kč a tato 

transakce ovlivnila hospodářský výsledek jak po stránce výnosové, tak i nákladové, a to ve 

výši 2 700 000 Kč za odpisy dlouhodobého majetku. Výsledek hospodaření za rok 2009 byl 

se ziskem 782 000 Kč. 

 Zisk společnosti v roce 2010 byl stejně jako v předcházejícím účetním období kladný, 

činil 734 000 Kč. Všechny shrnující nákladové položky v porovnání s rokem 2009 byly nižší, 

kromě celkových osobních nákladů. Zatímco výnosy společnosti ze strany provozních dotací 

a darů byly v daném období dvakrát vyšší než v roce minulém. Nově se pracovníkům 

neziskové organizace podařilo získat dotace z Evropského sociálního fondu v rámci programu 

OP LZZ. Částka, kterou získali, více než zdvojnásobila celkovou přidělenou sumu. Velké 

částky dotací na provoz na jedné straně a snížení nákladů na straně druhé měly vliv na 

celkový kladný výsledek hospodaření. 

 I když rok 2011 byl z pohledu dotačního přídělu a tržeb z prodeje služeb výkonnější, 

mzdové náklady při počtu pracovníků 15 ovlivnily celkové roční náklady více než z poloviny. 

Nově se začaly prodávat reklamní předměty, ale i přes navýšení výnosů o tyto částky, skončil 

rok 2011 se ztrátou 83 000 Kč. 

 Za celé sledované období, 2009–2013, činily dary od přispěvatelů v roce 2012, 

zejména nadací, nejvyšší částku výnosů. Navzdory vysokým příspěvkům hospodařila 

organizace se ziskem pouhých 10 000 Kč, a to zejména z důvodu neustále se zvyšujících 

nákladů na mzdy zaměstnanců, i když jejich počet byl stejný, jako v roce předchozím. 

 Pro rok 2013 byly hned po přijatých dotacích nejvyšší tržby z prodeje služeb, protože 

společnost Dětský klíč nově zrealizovala projekt „Sociální rehabilitace“. I přes tak rapidní 

nárůst již zmíněných tržeb bylo hospodaření ztrátové, a to -17 000 Kč. Důvodem záporného 

výsledku byl vysoký nárůst mzdových nákladů oproti roku 2012, zatímco pracovník přibyl 

pouze jeden. 
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Obr. 4.1 Výsledek hospodaření společnosti v letech 2009–2013 (v Kč) 

 

Zdroj: Výroční zprávy Dětského klíče. Vlastní zpracování. 

 Z analýzy výkazů zisků a ztrát, viz Přílohy č. 7–11, Dětského klíče bylo zjištěno, že 

výsledky hospodaření v letech 2011–2013 kolísaly kolem nulové hodnoty. Organizace ve 

sledovaném období byla stabilní v rámci nákladů a výnosů, bylo patrné, že dokáže maximálně 

využít možnosti zisku provozních dotací, jak ze státních zdrojů, tak i ze zdrojů územně 

samosprávných celků. Nabízené služby jsou klienty využívány ve značné míře, tudíž by pro 

následující roky neměl být problém celou nabídku zachovat, popřípadě i nadále rozšiřovat. 

Činnost společnosti není do budoucna ohrožena, pokud ve své práci získávání dotací 

a příspěvků nepoleví, a i nadále bude maximálně využívat všech dostupných zdrojů. Je 

důležité, aby pracovník k tomu určený hlídal a kvalitně reagoval na výzvy, které jsou obecně 

zveřejňovány, dále přizpůsoboval fundraisingový plán současným potřebám společnosti. 

 Aby nezisková organizace Dětský klíč mohla existovat a dál nabízet sociální služby, 

a tím uspokojovat potřeby svých klientů, je nutné mít kromě dotací také dostatečné stabilní 

jak finanční, tak i materiální zdroje. I přes nezanedbatelné prostředky formou darů 

a sponzoringu od stávajících fyzických a právnických osob, nadací, apod. je nutné vyhledávat 

další možnosti, jak nejen udržet, ale hlavně navýšit roční objem těchto výnosů. Jednou 

z možností, jak oslovit nové přispěvatele, je např. spolupráce se studenty, kteří studují sociální 

školu a jsou ochotni bezplatně vypracovat návrhy, jak zlepšit povědomí o organizaci, jakým 

způsobem upevnit vztah s veřejností a jak udržet dobré jméno této organizace. Toto vše jde 

ruku v ruce s uměním si dokázat nevynuceným způsobem říct o peníze. 
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 Jako další zdroj prostředků by mohla být spolupráce s Městem Šumperkem, které by 

v rámci sponzorství bezplatně umožnilo prodávat trička a další výrobky Dětského klíče na 

pravidelně pořádaných akcích. 

 Plánem organizace je v nejbližší době koupit pozemek v lokalitě svého sídla a na 

pořízeném pozemku začít s výstavbou asistenčního domu pro osoby s poruchou autistického 

spektra. Neboť to bude finančně nákladná výstavba, bude nutné získat nemalé prostředky ze 

všech přípustných finančních zdrojů, jako je sledování aktuálně vyhlášených výzev veřejných 

orgánů, nadací, soukromých fyzických a právnických osob. Bude nutné zpracovat projekt 

a jeho podrobný rozpočet. Pracovníci Dětského klíče by měli vypracovat fundraisingový plán 

na pokrytí nákladů tohoto investičního projektu. Bude nutné získat finanční prostředky z více 

zdrojů. 

Konečnou fází bakalářské práce je vypracovaná SWOT analýza, viz Obr. 4.2, která 

má potvrdit předchozí zhodnocení. Obsahem této analýzy je výčet silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb, čímž bude zjištěno, zda např. převahou slabých stránek nebude ohrožena 

činnost společnosti, popř. omezení poskytovaných služeb. 

Obr. 4.2 SWOT analýza Dětského klíče 

Vnitřní prostředí  

S 

silné stránky 

- dlouholetá působnost 

- specializace na konkrétní skupinu klientů 

- kvalifikovaný personál 

- sídlo organizace v centru města 

- dobré komunikační napojení do budovy 

- široká nabídka aktivit 

- zapojení rodinných příslušníků do aktivit 

- kvalitní aktualizované webové stránky 

- budova ve vlastnictví 

- finanční stabilita 

W 

slabé stránky 

- velká závislost na finančních zdrojích 

- vysoké náklady na provozní služby 

- propagace 

- konzervativní přístup k inovacím 

 

 

Vnější prostředí  

O 

příležitosti 

- rostoucí zájem o služby 

- možnost získání dotací z veřejných zdrojů 

- možnost získání finančních zdrojů z nadací 

- možnost získání dotací z fondů EU 

- možnost zapojení do mezinárodních 

programů 

T 

hrozby 

- nová služba konkurence 

- legislativní změny, daňové zákony 

- zdražení nájmů 

- zdražení náklady na služby 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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 Z Obr. 4.2 je zřejmé, že silné stránky Dětského klíče výrazně převažují. Její 

patnáctiletá existence, a tím pádem dlouholeté zkušenosti, svědčí v její prospěch. Ke kladným 

hodnotám se řadí objekt ve vlastnictví organizace v centru města, dobrý přístup z komunikace 

a kvalitně zpracované webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány. Kvalifikovaný 

personál je také neocenitelná deviza, bez které by služby nemohly být provozovány v tak 

kvalitní a široké nabídce. Velkým přínosem je zapojení rodinných příslušníků na aktivitách 

Dětského klíče. 

Mezi slabé stránky se řadí závislost na finančních prostředcích. O jejich získávání se 

ve společnosti v nejvyšší možné míře snaží fundraisingový pracovník, avšak bez dotací a darů 

by společnost fungovala jen velmi těžce. Také náklady na provoz služeb jsou poměrně 

vysoké, jedná se především o pronájem tělocvičny a platby za energie, pravděpodobně by 

bylo možné buďto vyjednat, nebo nalézt jiné, levnější prostory. Dětský klíč se snaží 

o maximální propagaci svých služeb, existují dárcovské textové zprávy (dále jen SMS), je 

mimo jiné zřízen i účet, na který zájemce může darovanou částku zaslat, avšak informace 

o tomto účtu jsou na webových stránkách společnosti hůře dohledatelné, respektive by měly 

být na úvodní stránce. Také by se přímo u dárcovské SMS měla objevit i částka, kterou 

zasilatel organizaci věnuje. Byla by vhodná také pravidelná reklama s formou dárcovské SMS 

a číslem účtu Dětského klíče. Propagace zde funguje formou webových stránek a účasti 

zástupců na společenských akcích. Pro zviditelnění by bylo vhodné např. rozdávat reklamní 

letáky, organizovat veřejné sbírky za účasti žáků středních škol. 

 Příležitosti jsou v oblasti rostoucího zájmu veřejnosti o služby, které společnost 

nabízí. Také rozšíření nabídky zisku dotací z fondů Evropské unie a veřejných zdrojů ČR, 

popřípadě navýšení získatelných částek. Možností růstu Dětského klíče jsou také mezinárodní 

programy pro spolupráci, pokud by se tato nabídka rozšiřovala, společnost by měla 

jedinečnou šanci se do nadnárodních aktivit zapojit. 

 Pokud by se v regionu rozšířila nabídka ostatních neziskových organizací o službu 

stejnou nebo podobnou, jako má Dětský klíč, jednalo by se o hrozbu. Ztížení legislativních 

podmínek pro provoz neziskové organizace by bylo taktéž pro provoz organizace nepříznivé. 

Působení inflace má také negativní vliv na provozní náklady společnosti. 

Organizace je schopna svou činností dobře uspět v nelehké úloze poskytovatele 

sociálních služeb, který je závislý na finančních zdrojích od dárců ze soukromé sféry a příjmů 

dotací z veřejných rozpočtů. Pokud bude Dětský klíč i nadále využívat všech legislativně 

dostupných možností jako doposud a nepoleví ve své činnosti na úkor snížení kvality 
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nabízených služeb, nebude ohrožena ani její činnost ani omezena celková nabídka, protože 

právě kvalita práce a vysoká odbornost jsou u tohoto typu společnosti na prvořadém místě. 
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5 ZÁVĚR 

Fungování nestátních neziskových organizací je v dnešní době velmi nápomocné pro rodiny, 

jejichž člena tíží zdravotní handicap. Každoročně se mění legislativní podmínky, které kladou 

organizacím těžký úkol, a to uspět v dnešním demokratickém světě. Stěžejní pro tyto typy 

právnických osob jsou zdroje financování formou dotací a darů, v opačném případě by 

organizace existovat nemohly. 

 Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit hospodaření vybrané nestátní neziskové 

organizace, konkrétně DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk o. p. s., za využití jednotlivých výkazů zisků 

a ztrát v letech 2009–2013 a tím zjistit, zda je ohrožena činnost, popř. hrozí omezení činnosti. 

 V teoretické části bakalářské práce byly vymezeny neziskové organizace z pohledu 

jejich členění a aktuální typologie dle platné legislativy. Nedílnou součástí je získávání 

finančních prostředků z více zdrojů, a zapojení moderních a praxí nabytých zkušeností, což je 

zde představeno. Společensky znevýhodnění lidé a jejich rodinní příslušníci mají oporu 

v zákoně, kterým je taktéž upraveno vymezení zainteresovaných stran, možnosti sociálního 

poradenství a kategorizace sociálních služeb. 

 Další, praktická, část bakalářské práce byla věnována představení hodnocené 

organizace a vysvětlení důvodů jejího vzniku, kterým byla mimo jiné velká mezera v regionu. 

Individuální přístup k jednotlivým klientům předurčuje rozdílné typy poskytovaných 

sociálních služeb a s tím spojených aktivit. Hospodaření v letech 2009–2013 bylo na základě 

podkladů organizace podrobně porovnáváno pomocí metod vertikální a horizontální analýzy 

stavových ukazatelů účetních výkazů zisků a ztrát. Uvedené analýzy byly použity ke zjištění 

vývoje a změn ve stabilitě vybrané neziskové organizace.  

 V rámci zhodnocení hospodaření Dětského klíče byly mimo jiné porovnány konečné 

hospodářské výsledky jednotlivých let, které slouží ke zjištění stability. Dále bylo podrobně 

rozepsáno složení výnosů organizace a nákladů v rámci celého sledovaného období. Byla také 

provedena doplňující SWOT analýza s návrhy nejen na zlepšení finanční situace, ale také 

s doporučením, jak se lépe dostat do povědomí společnosti. 

Pokud bude nezisková organizace DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o. p. s. pokračovat ve 

stávajících aktivitách i nadále, a využije doporučení k inovacím, není ohrožena ani její 

existence, ani omezení činnosti, a bude i nadále jedinečným a významným poskytovatelem 

specializovaných sociálních služeb ve svém regionu.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 - Ceník osobní asistence 
 

 

 

 

 

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., se sídlem : Kozinova 35/5, Šumperk,  

IČ: 258 52 957, č.ú.: 277260083/0300, tel. 583 550 118 

 

 

Ceník sociálních služeb  

 

CENÍK OSOBNÍ ASISTENCE  

 

 

Služba osobní asistence je klientům ze zákona poskytována za úhradu. Služba se hradí podle počtu hodin poskytnuté služby.  

Úkony poskytnuté v rámci osobní asistence dle Vyhl. č. 505/2006 Sb., par. 5, odst. 1, písm. a), b), c), d), e), f), g) jsou 

poskytovány dle požadavků klienta.  

Výše úhrady dle Vyhl. č. 505/2006 Sb., par. 5, odst. 2 bude účtována podle skutečně spotřebovaného času nezbytného 

k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se 
poměrně krátí. 

 

 

 Sociální služba Osobní asistence Cena Jednotka 

1.  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 90,- Kč Hod. 

2. Pomoc při osobní hygieně 90,- Kč Hod. 

3. Pomoc při zajištění stravy  90,- Kč Hod. 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 90,- Kč Hod. 

5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 90,- Kč Hod. 

6. Osobní asistence do kroužku jízdy na koních  120,- Kč Hod. 

7. Osobní asistence do snoezelenu 120,- Kč Hod. 

8. Osobní asistence na bowling 120,- Kč Hod. 

9. Osobní asistence do kroužku TV 120,- Kč Hod. 

10. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 90,- Kč Hod. 

11. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 

90,- Kč Hod. 

 

 

Platnost ceníku od 1. 1. 2015. 

 

Schválila: Ing. Věra Nedomová 

V Šumperku dne: 3. 12. 2014 

Zdroj: DĚTSKÝ KLÍČ ŠUMPERK. Ceník služeb [online] 



 

 

Příloha č. 2 - Ceník odlehčovací služby 

 

 

 

 DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., se sídlem : Kozinova 35/5, Šumperk,  

IČ: 258 52 957, č.ú.: 277260083/0300, tel. 583 550 118 

 

Ceník sociálních služeb  

 

CENÍK ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

 

 

 

Odlehčovací služba je klientům ze zákona poskytována za úhradu. Odlehčovací služba terénní a ambulantní je hrazena  podle počtu hodin 

poskytnuté služby. Úkony poskytnuté v rámci odlehčovací služby dle Vyhl. č. 505/2006 Sb., par. 10, odst. 1, písm. a), b), c), d), e), f), g), h) 

jsou poskytovány dle požadavků klienta za jednotnou cenu 90,- Kč/hod. Odlehčovací služba pobytová je účtována za smluvní cenu 600,- Kč 
za službu.  

Výše úhrady dle Vyhl. č. 505/2006 Sb., par. 10, odst. 2, písm. a) bude účtována podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 
úkonů, za úkony uvedené v odst. 1 písm. a), b), písm. c)  bodě 2, písm.e) až h); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného 

k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

 

 

 Sociální služba Cena Jednotka 

1.  Odlehčovací služba terénní 90,- Kč Hod. 

2. Odlehčovací služba ambulantní 90,- Kč Hod. 
 

 

 Sociální služba Cena Jednotka 

1. Odlehčovací služba pobytová 600,- Kč služba 

 

Cena za 1 hodinu odlehčovací služby ambulantní v době velkých prázdnin od 1.7.2015 do 31.8.2015  při čerpání 5 hodin za den a více 

– 70,- Kč za hodinu. 

 

 

Platnost ceníku od 1. 1. 2015. 

 

 

 

Schválila: Ing. Věra Nedomová 

V Šumperku dne: 3. 12. 2014 

 

Zdroj: DĚTSKÝ KLÍČ ŠUMPERK. Ceník služeb [online]



 

 

Příloha č. 3 - Náklady: vertikální analýza v letech 2009–2013 

  Nákladové položky v letech (v tis. Kč) Podíl na celkových nákladech (v %) 

  2009 2010 2011 2012 2013 % % % % % 

Spotřebované nákupy celkem 225 189 418 463 375 5,01% 10,16% 13,99% 13,40% 10,06% 

Spotřeba materiálu 225 189 380 443 350 5,01% 10,16% 12,72% 12,82% 9,39% 

Spotřeba energie 0 0 5 20 25 0,00% 0,00% 0,17% 0,58% 0,67% 

Prodané zboží 0 0 33 0 0 0,00% 0,00% 1,10% 0,00% 0,00% 

Služby celkem 550 432 521 614 660 12,24% 23,23% 17,44% 17,77% 17,71% 

Opravy a udržování 4 35 30 70 15 0,09% 1,88% 1,00% 2,03% 0,40% 

Cestovné 35 30 19 16 51 0,78% 1,61% 0,64% 0,46% 1,37% 

Náklady na reprezentaci 1 2 1 6 24 0,02% 0,11% 0,03% 0,17% 0,64% 

Ostatní služby 510 365 471 522 570 11,35% 19,62% 15,76% 15,11% 15,30% 

Osobní náklady celkem 695 1 182 1 910 2 184 2 486 15,47% 63,55% 63,92% 63,21% 66,72% 

Mzdové náklady 559 918 1 466 1 710 1 944 12,44% 49,35% 49,06% 49,49% 52,17% 

Zákonné sociální pojištění 133 259 440 470 536 2,96% 13,92% 14,73% 13,60% 14,39% 

Ostatní sociální náklady 0 1 0 0 6 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,16% 

Zákonné sociální náklady 3 4 4 4 0 0,07% 0,22% 0,13% 0,12% 0,00% 

Daně a poplatky celkem 114 0 2 2 1 2,54% 0,00% 0,07% 0,06% 0,03% 

Daň z nemovitosti 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní daně a poplatky 114 0 2 2 1 2,54% 0,00% 0,07% 0,06% 0,03% 

Ostatní náklady celkem 206 57 10 10 30 4,58% 3,06% 0,33% 0,29% 0,81% 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Úroky 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Jiné ostatní náklady 206 57 10 10 30 4,58% 3,06% 0,33% 0,29% 0,81% 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 2 704 0 127 182 174 60,17% 0,00% 4,25% 5,27% 4,67% 

Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. maj. 2 704 0 127 182 174 60,17% 0,00% 4,25% 5,27% 4,67% 

Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

NÁKLADY CELKEM 4 494 1 860 2 988 3 455 3 726 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Zdroj: Výroční zprávy Dětského klíče. Vlastní zpracování. 

 

  



 

 

Příloha č. 4 - Výnosy: vertikální analýza v letech 2009–2013 

  Výnosové položky v letech (v tis. Kč) Podíl na celkových výnosech (v %) 

  2009 2010 2011 2012 2013 % % % % % 

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 243 312 370 361 959 4,61% 12,03% 12,74% 10,42% 25,86% 

Tržby za vlastní výrobky 0 0 0 0 9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24% 

Tržby z prodeje služeb 243 312 341 303 947 4,61% 12,03% 11,74% 8,74% 25,53% 

Tržby za prodané zboží 0 0 29 58 3 0,00% 0,00% 1,00% 1,67% 0,08% 

Změny stavu vnitro-organizačních zásob celkem 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Aktivace celkem 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní výnosy celkem 43 59 35 6 4 0,82% 2,27% 1,20% 0,17% 0,11% 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Platby za odepsané pohledávky 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Úroky 42 27 21 5 4 0,80% 1,04% 0,72% 0,14% 0,11% 

Jiné ostatní výnosy 1 32 14 1 0 0,02% 1,23% 0,48% 0,03% 0,00% 

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 3 800 0 0 0 0 72,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Přijaté příspěvky celkem 668 1 047 840 1 363 670 12,66% 40,36% 28,92% 39,34% 18,06% 

Přijaté příspěvky 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Přijaté příspěvky (dary) 668 1 047 840 1 363 670 12,66% 40,36% 28,92% 39,34% 18,06% 

Přijaté členské příspěvky 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Provozní dotace 522 1 176 1 660 1 735 2 076 9,89% 45,34% 57,14% 50,07% 55,97% 

VÝNOSY CELKEM 5 276 2 594 2 905 3 465 3 709 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Zdroj: Výroční zprávy Dětského klíče. Vlastní zpracování. 



 

 

Příloha č. 5 - Výnosy: horizontální analýza v letech 2009–2013 

  Výnosové položky v letech (v tis. Kč) Změna Změna v 

% 

Změna Změna v 

% 

Změna Změna v 

% 

Změna Změna v 

%   2009 2010 2011 2012 2013 2010-2009 2011-2010 2012-2011 2013-2012 

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 243 312 370 361 959 69 28,40% 58 18,59% -9 -2,43% 598 165,65% 

Tržby za vlastní výrobky 0 0 0 0 9 0 x 0 x 0 x 9 x 

Tržby z prodeje služeb 243 312 341 303 947 69 28,40% 29 9,29% -38 -11,14% 644 212,54% 

Tržby za prodané zboží 0 0 29 58 3 0 x 29 x 29 100,00% -55 -94,83% 

Změny stavu vnitro-organizačních zásob celkem 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 

Aktivace celkem 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 

Ostatní výnosy celkem 43 59 35 6 4 16 37,21% -24 -40,68% -29 -82,86% -2 -33,33% 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 

Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 

Platby za odepsané pohledávky 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 

Úroky 42 27 21 5 4 -15 -35,71% -6 -22,22% -16 -76,19% -1 -20,00% 

Jiné ostatní výnosy 1 32 14 1 0 31 3100,00% -18 -56,25% -13 -92,86% -1 -100,00% 

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 3 800 0 0 0 0 -3800 -100,00% 0 x 0 x 0 x 

Přijaté příspěvky celkem 668 1 047 840 1 363 670 379 56,74% -207 -19,77% 523 62,26% -693 -50,84% 

Přijaté příspěvky 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 

Přijaté příspěvky (dary) 668 1 047 840 1 363 670 379 56,74% -207 -19,77% 523 62,26% -693 -50,84% 

Přijaté členské příspěvky 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 

Provozní dotace 522 1 176 1 660 1 735 2 076 654 125,29% 484 41,16% 75 4,52% 341 19,65% 

VÝNOSY CELKEM 5 276 2 594 2 905 3 465 3 709 -2682 -50,83% 311 11,99% 560 19,28% 244 7,04% 

Zdroj: Výroční zprávy Dětského klíče. Vlastní zpracování. 



 

 

Příloha č. 6 - Náklady: horizontální analýza v letech 2009–2013 

Zdroj: Výroční zprávy Dětského klíče. Vlastní zpracování. 

  Nákladové položky v letech (v tis. Kč) Změna Změna v  

% 

Změna Změna v  

% 

Změna Změna v  

% 

Změna Změna v  

%   2009 2010 2011 2012 2013 2010-2009 2011-2010 2012-2011 2013-2012 

Spotřebované nákupy celkem 225 189 418 463 375 -36 -16,00% 229 121,16% 45 10,77% -88 -19,01% 

Spotřeba materiálu 225 189 380 443 350 -36 -16,00% 191 101,06% 63 16,58% -93 -20,99% 

Spotřeba energie 0 0 5 20 25 0 x 5 x 15 300,00% 5 25,00% 

Prodané zboží 0 0 33 0 0 0 x 33 x -33 -100,00% 0 x 

Služby celkem 550 432 521 614 660 -118 -21,45% 89 20,60% 93 17,85% 46 7,49% 

Opravy a udržování 4 35 30 70 15 31 775,00% -5 -14,29% 40 133,33% -55 -78,57% 

Cestovné 35 30 19 16 51 -5 -14,29% -11 -36,67% -3 -15,79% 35 218,75% 

Náklady na reprezentaci 1 2 1 6 24 1 100,00% -1 -50,00% 5 500,00% 18 300,00% 

Ostatní služby 510 365 471 522 570 -145 -28,43% 106 29,04% 51 10,83% 48 9,20% 

Osobní náklady celkem 695 1 182 1 910 2 184 2 486 487 70,07% 728 61,59% 274 14,35% 302 13,83% 

Mzdové náklady 559 918 1 466 1 710 1 944 359 64,22% 548 59,69% 244 16,64% 234 13,68% 

Zákonné sociální pojištění 133 259 440 470 536 126 94,74% 181 69,88% 30 6,82% 66 14,04% 

Ostatní sociální náklady 0 1 0 0 6 1 x -1 -100,00% 0 x 6 x 

Zákonné sociální náklady 3 4 4 4 0 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% -4 -100,00% 

Daně a poplatky celkem 114 0 2 2 1 -114 -100,00% 2 x 0 0,00% -1 -50,00% 

Daň z nemovitosti 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 

Ostatní daně a poplatky 114 0 2 2 1 -114 -100,00% 2 x 0 0,00% -1 -50,00% 

Ostatní náklady celkem 206 57 10 10 30 -149 -72,33% -47 -82,46% 0 0,00% 20 200,00% 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 

Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 

Úroky 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 

Jiné ostatní náklady 206 57 10 10 30 -149 -72,33% -47 -82,46% 0 0,00% 20 200,00% 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv  2 704 0 127 182 174 -2704 -100,00% 127 x 55 43,31% -8 -4,40% 

Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. maj. 2 704 0 127 182 174 -2704 -100,00% 127 x 55 43,31% -8 -4,40% 

Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 

NÁKLADY CELKEM 4 494 1 860 2 988 3 455 3 726 -2634 -58,61% 1128 60,65% 467 15,63% 271 7,84% 



 

 

Příloha č. 7 – Výkaz zisku a ztráty za rok 2009 (v tis. Kč) 

 NÁKLADY v tis. Kč  VÝNOSY v tis. Kč 

 
Spotřebované nákupy celkem 225 

 
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 243 

 
Spotřeba materiálu 225 

 
Tržby z prodeje služeb 243 

 
Služby celkem 550 

 

Změny stavu vnitro-organizačních zásob 

celkem 
0 

 
Opravy a udržování 4 

 
Aktivace celkem 0 

 
Cestovné 35 

 
Ostatní výnosy celkem 43 

 
Náklady na reprezentaci 1 

 
Úroky 42 

 
Ostatní služby 510 

 
Jiné ostatní výnosy 1 

 
Osobní náklady celkem 695 

 

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 

opravných položek celkem 
3 800 

 
Mzdové náklady 559 

 
Přijaté příspěvky celkem 668 

 
Zákonné sociální pojištění 133 

 
Přijaté příspěvky (dary) 668 

 
Zákonné sociální náklady 3 

 
Provozní dotace 522 

 
Daně a poplatky celkem 114 

   

 
Ostatní daně a poplatky 114 

 
 

 

 
Ostatní náklady celkem 206 

 
 

 

 
Jiné ostatní náklady 206 

 
 

 

 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 

a opravných položek celkem 
2 704 

 

 

 

 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
2 704 

 

 

 

 
Poskytnuté příspěvky celkem 0 

 
 

 
 NÁKLADY CELKEM 4 494  VÝNOSY CELKEM 5 276 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009 BYL SE ZISKEM 782 000 Kč 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2009. Vlastní zpracování. 

 



 

 

Příloha č. 8 – Výkaz zisku a ztráty za rok 2010 (v tis. Kč) 

  NÁKLADY v tis. Kč   VÝNOSY v tis. Kč 

 
Spotřebované nákupy celkem 189 

 
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 312 

  Spotřeba materiálu 189   Tržby z prodeje služeb 312 

 
Služby celkem 432 

 
Změny stavu vnitro-organizačních zásob celkem 0 

  Opravy a udržování 35 
 

Aktivace celkem 0 

  Cestovné 30 
 

Ostatní výnosy celkem 59 

  Náklady na reprezentaci 2   Úroky 27 

  Ostatní služby 365   Jiné ostatní výnosy 32 

 
Osobní náklady celkem 1 182 

 

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 

opravných položek celkem 
0 

  Mzdové náklady 918 
 

Přijaté příspěvky celkem 1 047 

  Zákonné sociální pojištění 259   Přijaté příspěvky (dary) 1 047 

  Ostatní sociální náklady 1 
 

Provozní dotace 1 176 

  Zákonné sociální náklady 4   
 

  

 
Daně a poplatky celkem 0   

 
  

 
Ostatní náklady celkem 57   

 
  

  Jiné ostatní náklady 57   
 

  

 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 

a opravných položek celkem 
0   

 
  

  
 

    
 

  

 
Poskytnuté příspěvky celkem 0   

 
  

  NÁKLADY CELKEM 1 860   VÝNOSY CELKEM 2 594 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 BYL SE ZISKEM 734 000 Kč 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2010. Vlastní zpracování. 

 



 

 

Příloha č. 9 – Výkaz zisku a ztráty za rok 2011 (v tis. Kč) 

  NÁKLADY v tis. Kč   VÝNOSY v tis. Kč 

 
Spotřebované nákupy celkem 418 

 
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 370 

  Spotřeba materiálu 380   Tržby z prodeje služeb 341 

  Spotřeba energie 5   Tržby za prodané zboží 29 

  Prodané zboží 33 
 

Změny stavu vnitro-organizačních zásob celkem 0 

 
Služby celkem 521 

 
Aktivace celkem 0 

  Opravy a udržování 30 
 

Ostatní výnosy celkem 35 

  Cestovné 19   Úroky 21 

  Náklady na reprezentaci 1   Jiné ostatní výnosy 14 

  Ostatní služby 471 
 

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 

opravných položek celkem 
0 

 
Osobní náklady celkem 1 910 

 
Přijaté příspěvky celkem 840 

  Mzdové náklady 1 466   Přijaté příspěvky (dary) 840 

  Zákonné sociální pojištění 440 
 

Provozní dotace 1 660 

  Zákonné sociální náklady 4   
 

  

 
Daně a poplatky celkem 2   

 
  

  Ostatní daně a poplatky 2   
 

  

 
Ostatní náklady celkem 10   

 
  

  Jiné ostatní náklady 10   
 

  

 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 

a opravných položek celkem 
127   

 
  

  
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
127   

 
  

 
Poskytnuté příspěvky celkem 0   

 
  

  NÁKLADY CELKEM 2 988   VÝNOSY CELKEM 2 905 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 BYL SE ZTRÁTOU 83 000 Kč 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2011. Vlastní zpracování. 



 

 

Příloha č. 10 – Výkaz zisku a ztráty za rok 2012 (v tis. Kč) 

  NÁKLADY v tis. Kč   VÝNOSY v tis. Kč 

 
Spotřebované nákupy celkem 463 

 
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 361 

  Spotřeba materiálu 443   Tržby z prodeje služeb 303 

  Spotřeba energie 20   Tržby za prodané zboží 58 

 
Služby celkem 614 

 
Změny stavu vnitro-organizačních zásob celkem 0 

  Opravy a udržování 70 
 

Aktivace celkem 0 

  Cestovné 16 
 

Ostatní výnosy celkem 6 

  Náklady na reprezentaci 6   Úroky 5 

  Ostatní služby 522   Jiné ostatní výnosy 1 

 
Osobní náklady celkem 2 184 

 

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 

opravných položek celkem 
0 

  Mzdové náklady 1 710 
 

Přijaté příspěvky celkem 1 363 

  Zákonné sociální pojištění 470   Přijaté příspěvky (dary) 1 363 

  Zákonné sociální náklady 4 
 

Provozní dotace 1 735 

 
Daně a poplatky celkem 2   

 
  

  Ostatní daně a poplatky 2   
 

  

 
Ostatní náklady celkem 10   

 
  

  Jiné ostatní náklady 10   
 

  

 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 

a opravných položek celkem 
182   

 
  

  
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
182   

 
  

 
Poskytnuté příspěvky celkem 0   

 
  

  NÁKLADY CELKEM 3 455   VÝNOSY CELKEM 3 465 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 SE ZISKEM 10 000 Kč 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2012. Vlastní zpracování. 



 

 

Příloha č. 11 – Výkaz zisku a ztráty za rok 2013 (v tis. Kč) 

  NÁKLADY v tis. Kč   VÝNOSY v tis. Kč 

 
Spotřebované nákupy celkem 375 

 
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 959 

  Spotřeba materiálu 350   Tržby za vlastní výrobky 9 

  Spotřeba energie 25   Tržby z prodeje služeb 947 

 
Služby celkem 660   Tržby za prodané zboží 3 

  Opravy a udržování 15 
 

Změny stavu vnitro-organizačních zásob celkem 0 

  Cestovné 51 
 

Aktivace celkem 0 

  Náklady na reprezentaci 24 
 

Ostatní výnosy celkem 4 

  Ostatní služby 570   Úroky 4 

 
Osobní náklady celkem 2 486 

 

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 

opravných položek celkem 
0 

  Mzdové náklady 1 944 
 

Přijaté příspěvky celkem 670 

  Zákonné sociální pojištění 536   Přijaté příspěvky (dary) 670 

  Ostatní sociální náklady 6 
 

Provozní dotace 2 076 

 
Daně a poplatky celkem 1   

 
  

  Ostatní daně a poplatky 1   
 

  

 
Ostatní náklady celkem 30   

 
  

  Jiné ostatní náklady 30   
 

  

 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 

a opravných položek celkem 
174   

 
  

  
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
174   

 
  

 
Poskytnuté příspěvky celkem 0   

 
  

  NÁKLADY CELKEM 3 726   VÝNOSY CELKEM 3 709 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 BYL SE ZTRÁTOU 17 000 Kč 

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2013. Vlastní zpracování. 

 


