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1 ÚVOD 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou finančního hospodaření u organizací,  

které poskytují sociální služby. Primárně se práce orientuje na užší okruh nevládních 

poskytovatelů sociálních služeb, konkrétně na registrované církve a náboženská společenství. 

 

Definovat obecně sociální služby není jednoduché. Existují odlišnosti v organizačním 

zajištění i způsobu financování, kdy hlavním důvodem jsou především historické faktory dané 

země. Nejstarší formou sociálních služeb byly útulky pro nemocné, sirotky a staré občany. 

Postupem času se v moderních zemích začalo rozvíjet široké spektrum sociálních služeb, 

které jsou poskytovány vládním i nevládním sektorem. 

 

Významnou funkci, při poskytování sociálních služeb zaujímají církve a náboženská 

společenství, které patří mezi nevládní neziskové organizace. K historicky prvním 

poskytovatelům sociální pomoci patří právě církve, které již od dob středověku působily  

na svém území a poskytovaly péči chudým, nemocným a starým lidem. 

 

Mezi stěžejní otázky, které oblast sociálních služeb nepochybně doprovází, patří problematika 

jejich financování a způsob hospodaření poskytovatelů. Výběr správné strategie vyžaduje 

základní informace o typu organizace, zda je veřejná, neveřejná, zisková, nebo nezisková.  

 

I přes to, že jednou z priorit sociální politiky ČR je podpora efektivního financování 

sociálních služeb, nedošlo během uplynulých 12 let v této oblasti k výraznějším změnám. 

Jedním z prvních kroků bylo rozšíření poskytovatelů sociálních služeb, kterým  

byl od 50. let až do počátku 90. let 20. století stát, o obce a další neziskové subjekty. 

 

Pro zpracování diplomové práce jsem zvolila konkrétní nestátní neziskové organizace: 

Charitu Ostrava, která je účelovým zařízením Římskokatolické církve a Diakonii 

Českobratrské církve evangelické – středisko v Ostravě. 

 

Cílem diplomové práce je na základě získaných informací zhodnotit finanční hospodaření 

účelových zařízení registrovaných církví poskytující sociální služby, navrhnout a doporučit 
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taková opatření, která mohou zlepšit současné či budoucí hospodaření a nakládání 

s finančními zdroji. 

 

Diplomová práce má stanovené dvě následující hypotézy. Vybraná účelová zařízení 

poskytující sociální služby financují své hospodaření z více jak 50% prostřednictvím tržeb 

za vlastní výkony. Zařízení jsou schopna vlastní činností zabezpečit většinu finančních 

prostředků. Druhá hypotéza má stanoveno následující tvrzení. Jestliže analýza finančního 

hospodaření vybraných účelových zařízení poskytujících sociální služby prokáže,  

že průměrné tempo růstu výnosů je vyšší, než průměrné tempo růstu nákladů, hodnocení 

hospodaření bude dosahovat vždy kladných výsledků. 

 

Využívané metody v práci jsou analýza, deskripce, syntéza, komparace a metoda časových 

řad. K dosažení stanoveného cíle diplomové práce je stěžejní metodou analýza finančního 

hospodaření. Analýza finančního hospodaření zpracovává informace za období 2008 až 2011. 

Prostřednictvím analýzy, lze zhodnotit současný a minulý stav hospodaření a nastínit budoucí 

vývoj hospodaření. Dále lze zhodnotit dostupnost a využívání finančních zdrojů, které mohou 

být stěžejní pro budoucí činnost vybraných zařízení.  

 

Ve druhé kapitole jsou definovány sociální služby. Obsahem kapitoly je popis organizačního 

a finančního zabezpečení sociálních služeb v podmínkách České republiky. Kapitola  

se podrobněji zaměřuje na jednoho z významných neveřejných poskytovatelů sociálních 

služeb, kterými jsou církve a náboženská společenství. Dále vymezuje právní postavení církví  

a náboženských společností, realizaci sociálních služeb prostřednictvím účelových zařízení, 

otázky financování a hospodaření církevních právnických osob poskytujících sociální služby.  

 

Třetí kapitola obsahuje krátké seznámení s Charitou Ostrava a Diakonii ČCE – středisko 

v Ostravě. Popisuje základní informace týkající se  vybraných zařízení, jejich působení 

v sociálních službách, organizační strukturu, nakládání s majetkem apod. Stěžejní částí třetí 

kapitoly je analýza finančního hospodaření vybraných účelových zařízení. Analýza 

finančního hospodaření je vypracována na základě dat účetních výkazů a výročních zpráv. 

 

Ve čtvrté kapitole jsou popsána stanoviska a opatření k finančnímu hospodaření vybraných 

účelových zařízení registrovaných církví poskytujících sociální služby, která vyplynula  

ze zjištěných informací.  
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Řešení se opírá o informace čerpané z odborných knižních publikací, z legislativní 

dokumentace a získaných interních podkladů. Zdrojem informací jsou rovněž elektronické 

dokumenty, dále oficiální internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí  

a Ministerstva kultury ČR. 
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2 POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE ZAMĚŘENÍM  

 NA  ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ 

 

První část kapitoly popisuje obecnou úroveň problematiky sociálních služeb, tzn. základní 

definici, organizační zajištění sociálních služeb, poskytovatele sociálních služeb a strategii 

financování sociálních služeb. Výchozí legislativou pro tuto část práce představuje  

zákon č. 108 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.   

 

Druhá část kapitoly se hlouběji zaměřuje na jednoho z významných neveřejných 

poskytovatelů sociálních služeb, kterými jsou registrované církve a náboženská společenství. 

Účinnost upravena v zákoně č. 3 ze dne 27. listopadu 2002 o svobodě náboženského vyznání 

a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

2.1 Definice sociálních služeb 

 

Součástí systému sociálního zabezpečení je sociální pomoc. Cílem systému sociální pomoci  

je zabezpečit základní životní potřeby občanům, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci  

a z objektivních, či subjektivních důvodů nejsou schopni si vlastním úsilím, ani s pomocí 

rodiny, tyto potřeby zajistit. Základními potřebami se rozumí základní biologické, psychické  

a sociální potřeby, a to na úrovni přijatelné pro společnost. Pokud se dotyčná osoba ocitne  

v takové sociální situaci, nebo jí taková situace hrozí, má právo na sociální pomoc. Nárok  

na její poskytování vzniká splněním podmínek stanovených pro jednotlivé formy sociální 

pomoci.
1
 

 

Sociální služby představují jeden ze základních nástrojů sociální pomoci. Společně  

s poradenstvím, prevencí sociálně patologických jevů, sociálně-právní ochranou a dávkami 

sociální pomoci (v peněžité i nepeněžité podobě). Pojem sociální služby je v odborné 

literatuře používán ve dvou úrovních: 

 jako forma sociální pomoci poskytovaná konáním státní, obecní, nebo v mnoha 

případech i nestátní institucí ve prospěch jiné osoby, 

                                                
1
 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politik, 2010. 
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 jako sociální práce ve prospěch lidí v sociální nouzi. 

Sociální služby jsou poskytovány především rodinám s dětmi, osobám těžce zdravotně 

postiženým, seniorům a osobám společensky nepřizpůsobeným. Takové služby  

jsou poskytovány formou terénních sociálních služeb, služeb spojených s bydlením, 

ubytováním, v ústavech sociální péče a dalších zařízeních. 
2
 

 

Zákon o sociálních službách přinesl od roku 2007 zásadní změny v oblasti sociálních služeb. 

Změny se týkají nového pojetí samotných sociálních služeb, jejich forem, druhů a podmínek 

poskytování. Spočívají také v novém přístupu k finančnímu zajištění osob, které pomoc  

v nepříznivé sociální situaci potřebují. Těmto osobám je určena nová sociální  

dávka – příspěvek na péči, který se poskytuje na zajištění potřebné pomoci,  

a to prostřednictvím služeb sociální péče, ať už poskytované v domácí péči, nebo v zařízeních 

sociálních služeb.
3
 

 

Sociální služby vykazují všechny obecné charakteristiky, které jsou vlastní službám. Avšak  

i přes tuto skutečnost se sociální služby a jejich trh liší od „klasických“ služeb a jejich trhů. 

Podstata odlišnosti vyplývá z role, kterou sociální služby sehrávají ve společnosti. Základními 

faktory, jimiž se sociální služby odlišují od „klasických“ služeb komerční sféry jsou: 

 způsob financování, 

 závislost na politických rozhodnutích, 

 vazba na legislativu, 

 provázanost se sítěmi existujícími v místní komunitě, 

 intimní povaha služeb, 

 významná role rodiny či jiných neformálních společenství, 

 etická a hodnotová dimenze.
4
 

 

Struktura sociálních služeb v ČR 

 

Příčiny vedoucí ke vzniku nepříznivé sociální situace jsou z hlediska své podstaty různorodé 

(věk, nepříznivý zdravotní stav, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu  

                                                
2
 PRŮŠA, Ladislav. Ekonomie sociálních služeb, 2007. 

3
 KRÁLOVÁ, Jarmila a Eva RÁŽOVÁ. Sociální služby a příspěvek na péči 2009/2010. 

4
 MOLEK, Jan. Marketing sociálních služeb, 2009. 
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se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné 

fyzické osoby apod.) a pomoc jedinci při jejich řešení vyžaduje existenci řady více či méně 

specifických sociálních služeb. Škála sociálních služeb je tudíž relativně široká a svým 

způsobem i různorodá. Lze je členit podle nejrůznějších kritérií (orientace, způsobu 

poskytování, zařízení poskytující služby).
5
  

 

Z hlediska orientace dělíme sociální služby na: 

 Služby sociálního poradenství - poskytující potřebné informace, které přispějí 

k řešení nepříznivých životních situací, zahrnujících poradenství                    

jak preventivní, tak nápravné. 

 Služby sociální prevence - soubor opatření, která jsou orientována                

na eliminaci příčin negativních společenských jevů, mají primární poslání. 

 Služby sociální péče - podstatou napomoci lidem zajistit si fyzickou                

a psychickou soběstačnost, umožnit zapojení do běžného života společnosti,     

a to i v případech, kdy je toto znemožněno jejich stavem, snažit se jim 

napomoci zajistit důstojné prostředí a zacházení. 
6
  

 

Podle způsobu poskytování se služby dělí na: 

 Ambulantní – služby, za kterými občané dochází do zařízení. 

 Terénní - služby, které jsou poskytovány občanům v jejich přirozeném 

prostředí. 

 Pobytové - služby spojené s ubytováním. 

Zařízení, prostřednictvím kterých poskytovatelé sociálních služeb zabezpečují jejich vlastní 

realizaci, jsou tato: centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy  

pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, 

chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, 

nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické 

komunity, sociální poradny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče.
7
 

 

 

                                                
5
 MOLEK, Jan. Marketing sociálních služeb, 2009. 

6
 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politik, 2010. 

7
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.1.1 Organizace sociálních služeb v ČR 

 

Organizační zajištění sociálních služeb je realizováno na jedné straně veřejným sektorem  

a na straně druhé soukromým sektorem. Pokud bychom měli obecně stanovit, který sektor  

má větší váhu, při poskytování sociálních služeb je nezbytné si uvědomit některé skutečnosti. 

Existují státy, ve kterých jsou sociální služby z větší části zajišťovány veřejným sektorem. 

Nalezneme také země, kde je primárním poskytovatelem sociálních služeb soukromý sektor. 

Tyto skutečnosti jsou při organizaci sociálních služeb závislé na modelu sociálního státu  

a uspořádání sociálního systému. Organizační zajištění sociálních služeb je v podmínkách 

České republiky realizováno spíše veřejným sektorem, avšak role soukromého sektore  

se neustále zvyšuje.  

  

Organizační zajištění veřejným sektorem 

 

Pokud je producentem sociálních služeb veřejný sektor, mají služby charakter čistého 

popřípadě smíšeného veřejného statku. Hlavní prioritou, při organizaci sociálních služeb 

veřejným sektorem, bývá jejich neziskovost, proto hovoříme o tzv. neziskovém veřejném 

sektoru. Tento sektor národního hospodářství je financován z veřejných financí, je řízen  

a spravován veřejnou správou, rozhoduje se prostřednictvím veřejné volby a podléhá veřejné 

kontrole.
8
 

 

Organizační zajištění oblasti sociálních služeb je realizováno veřejným sektorem na několika 

úrovních: mezinárodní úroveň, národní (státní) úroveň, regionální úroveň, místní 

(municipální) úroveň. Každá úroveň plní svou roli v oblasti sociálních služeb prostřednictvím 

svých nástrojů a subjektů.  

 

Problematika mezinárodních komparací v oblasti sociálních služeb je velmi složitou otázkou. 

Mezinárodní úroveň sociálních služeb vykonávána v rámci Evropské unie je pouze otázkou 

harmonizace nikoliv koordinace. Ačkoliv všechny země nemají stejný standard sociálních 

služeb, je zřejmé, že určité minimum služeb musí být dostupné všem občanům. Minimální 

standard sociálních služeb však může být definován pouze na národní úrovni. Nástrojem  

                                                
8
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru, 2010. 
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EU jsou v oblasti sociálních služeb fondy EU a tzv. „sociální dialog“, který představuje fórum 

sloužící pro konzultace a plánování. Mezi subjekty patří např.: Rada EU, Evropská komise, 

Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor.
9
 

 

Stát, podle zákona o sociálních službách, i nadále určuje podmínky pro poskytování 

sociálních služeb, není však jejich poskytovatelem, s výjimkou pěti zařízení sociálních služeb, 

které v současné době spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Situace, 

kdy byl stát, majoritním poskytovatelem sociálních služeb, skončila zánikem okresních úřadů. 

Úlohou státu je podporovat regionální a místní samosprávy v tom, aby byly schopny 

vyhodnotit souhrn potřeb jejich obyvatel a na tomto základě vytvářet typově a územně 

dostupné sítě služeb. Stát je povinen stanovit své priority v oblasti dostupnosti a kvality 

sociálních služeb ve formě střednědobé strategie.
10

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem v oblasti sociálních služeb. 

MPSV řídí a kontroluje výkon státní správy v této oblasti a zpracovává střednědobý národní 

plán rozvoje sociálních služeb. Dále poskytuje dotace na provoz a na rozvojové činnosti  

v sociálních službách. Ministerstvo spravuje informační systém příspěvku na péči, určuje 

tiskopis žádosti o přípěvek a také v odvolacím řízení posuzuje stupeň závislosti žadatele  

o příspěvek. Celostátní registr poskytovatelů sociální péče rovněž spravuje a zveřejňuje 

MSPV. V neposlední řadě rozhoduje o akreditacích k provádění inspekcí kvality, podílí  

se na úhradě nákladů inspekce a rozhoduje o námitkách proti jejím výsledkům. Zřizuje také 

akreditační komisi, což je poradní orgán pro přidělování akreditací ke vzdělávání pracovníků 

v sociálních službách. 

 

Vzhledem k odpovědnosti místních a regionálních orgánů za provozní aspekty se projevuje 

trend k decentralizaci sociálních služeb, a tedy k širšímu zapojování místních a regionálních 

orgánů do poskytování těchto služeb. Obce a kraje realizují výkon sociálních služeb na dvou 

úrovních a to v samostatné působnosti a v přenesené působnosti výkonu státní správy. Obce  

a kraje informují občany o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém 

území a toto poskytování osobám zajišťují. Za tímto účelem zřizují v rámci své samostatné 

působnosti organizační složky nebo příspěvkové organizace. Tyto subjekty jsou potom zcela, 

                                                
9
 PRŮŠA, Ladislav. Sociální služby – srovnání ČR a EU, 2008. 
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nebo zčásti financovány z rozpočtu zřizovatele. Obce a kraje poskytují v samostatné 

působnosti dotace poskytovatelům na provoz sociálních služeb, sestavují střednědobé plány 

poskytování sociálních služeb a zajišťují dostupnost informací o sociálních službách. 

 

Kraje (krajské úřady) mají zásadní vliv na charakter a rozsah sociální sítě sociálních služeb. 

V přenesené působnosti výkonu státní správy je jim svěřována působnost v oblasti registrace  

a kontroly poskytovatelů sociálních služeb a vedou krajský registr poskytovatelů. Jednotlivé 

krajské úřady kontrolují dodržování povinností poskytovatelů sociálních služeb, vedou řízení 

o správních deliktech těchto poskytovatelů a rozhodují v odvolacím řízení o přidělení 

příspěvku na péči. Krajské úřady zpracovávají střednědobý dokument tzv. „plán rozvoje 

sociálních služeb“. 

 

Obce (obecní úřady) v přenesené působnosti výkonu státní správy koordinují poskytování 

sociálních služeb a poskytují odborné sociální poradenství. Rozhodují o přidělení příspěvku 

na péči, vykonávají k tomu potřebné sociální šetření a vyplácejí příspěvek na péči  

a to osobám, v jejímž spádovém území má žadatel o příspěvek na péči trvalý nebo hlášený 

pobyt. Dále zajišťují osobě, které není poskytována sociální služba a je v takové situaci,  

kdy neposkytnutí pomoci by mohlo ovlivnit její život, poskytnutí sociální služby, nebo jinou 

formu pomoci a to v nezbytném rozsahu. 

 

Úřady práce provádějí vyšetření zdravotního stavu k určení stupně závislosti a určují stupeň 

závislosti žadatele o příspěvek na péči. Tento výsledek pak sdělují obecnímu úřadu obce  

s rozšířenou působností. Od 1. ledna 2012 je inspekce sociálních služeb v kompetenci úřadu 

práce. V letošním roce byl také sjednocen proces výplaty nepojistných dávek sociální 

ochrany. Rozhodování o těchto dávkách a administrativní záležitosti realizuje pouze Úřad 

práce ČR.  

 

Organizační zajištění soukromým sektorem 

 

Role soukromého sektoru, jakožto poskytovatele sociálních služeb neustále roste. V případě 

tohoto producenta mají sociální služby charakter soukromého či smíšeného statku. Soukromý 

sektor je zastoupen řadou subjektů (FO i PO) realizující sociální služby, jako jsou jednotlivci, 

sdružení, firmy a podniky, humanitární organizace, charitativní organizace apod. Sociální 
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služby zde mohou být organizovány na úrovni ziskové, kde prioritou je zisk organizace, nebo 

na úrovni neziskové, kde hlavní náplní organizace není zisk.  

 

V oblasti sociálních služeb je organizační zajištění realizováno spíše neziskovým soukromým 

sektorem. Tento sektor je ta část národního hospodářství, jejichž cílovou funkcí není zisk,  

ale přímý užitek. Je financován ze soukromých financí (ale příspěvek z veřejných financí  

se nevylučuje), tedy financi soukromých fyzických a právnických osob, které se rozhodly 

vložit své soukromé finance do konkrétní, předem vymezené produkce, nebo distribuce 

statků, aniž by očekávaly, že jim tento vklad přinese finanční vyjádření zisk.
11

 

 

Při organizaci sociálních služeb je možné využívat tzv. public - private partnership, což jsou 

projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru. Podstatou možného zapojení 

soukromého sektoru ve sféře veřejného poskytování sociálních služeb je výstavba,  

či rekonstrukce infrastrukturní složky zařízení sociálních služeb, zajištění všech aspektů jejího 

dlouhodobého provozu a údržby a poskytování služeb založených na využívání vybudované 

infrastruktury. Public – private partnership je realizováno prostřednictvím veřejných zakázek. 

Veřejné zakázky přestavují nástroj alokační funkce veřejných financí, zejména pak nástroj  

pro zvyšování efektivnosti veřejných výdajů. K využití veřejných zakázek dochází tehdy, 

pokud je soukromý sektor schopen zajisti produkci statku či služby levněji než organizace 

veřejného sektoru. Kdy nakupujícím není konečný spotřebitel, ale některá z organizací 

veřejného sektoru.
12

   

 

Poskytovatele sociálních služeb a jejich právní forma 

 

Zřizovateli zařízení poskytujících sociální služby v rezortním pojetí mohou byt v ČR obce, 

kraje a MPSV. obce mohou zřizovat v rámci své samostatné působnosti sociální služby  

buď jako vlastní organizační složky bez právní subjektivity, nebo jako příspěvkové 

organizace, které mají samostatnou právní subjektivitu. První možnost, forma organizační 

složky obce, se využívá spíše v případech, kdy jde o službu nenáročnou na personál, prostory 

a techniku. Pokud má obec zřizovat službu v těchto ohledech náročnou, je vhodnější forma 

samostatné příspěvkové organizace. Také kraje mohou zřizovat sociální služby v rámci 

                                                
11

 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru, 2010. 

12
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru, 2010. 
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samostatné působnosti, a to stejně jako obce buď ve formě svých organizačních složek,  

nebo jako příspěvkové organizace. Po roce 2002 se kraje staly zřizovateli většiny zařízení 

sociální péče, kterou do té doby zřizovaly okresy. MPSV také může zřizovat zařízení sociální 

péče. V současnosti je ministerstvo zřizovatelem specializovaných ústavů s celostátní 

působností. Financování služeb, jejichž zřizovatelem je některý z výše uvedených subjektů,  

je buď plně, nebo zčásti kryto z rozpočtu tohoto subjektu. Státní dotace přicházejí 

registrovaným poskytovatelům prostřednictvím krajských úřadů.
13

 

 

Zřizovatelem a poskytovatelem sociálních služeb mohou byt v ČR i nestátní neziskové 

organizace. Tyto subjekty mohou dostávat dotace na svou činnost z veřejných rozpočtů,  

tj. z rozpočtů obcí, krajů a ministerstev. Na tyto dotace nemají právní nárok. Nestátní 

poskytovatelé sociálních služeb vznikají jako právnické osoby od roku 1990, do té doby 

nebylo poskytování sociálních služeb ze strany nestátních subjektů možné - nestátní subjekty 

v podstatě neexistovaly. V roce 1990 bylo nicméně zřejmé, že k rozvoji občanské společnosti 

jsou potřeba rovněž nestátní subjekty, jež mohou pracovat na neziskové bázi. Celou první 

polovinu devadesátých let vznikaly téměř všechny tyto subjekty ve formě občanských 

sdružení. Díky dalšímu vývoji legislativy v druhé polovině devadesátých let je možné 

zakládat v současné době poskytovatele sociálních služeb v následujících právních formách: 

 občanské sdružení, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 církevní právnické osoby.  

Dalším zvláštním druhem neziskového nestátního subjektu jsou nadace a nadační fondy.  

Ty však mohou činnost poskytovatelů sociálních služeb pouze financovat, nemohou samy 

služby poskytovat. 
14

 

 

Ani jedna z forem nestátních subjektů, jež mohou působit jako poskytovatelé sociálních 

služeb, nemá ve své obecné úpravě žádná specifika týkající se poskytování sociálních služeb. 

Je tomu tak proto, že všechny právní formy nestátních subjektů mohou být zřizovány  

k nejrůznějším účelům (sportovním, výchovným, kulturním apod.). Jedním ze závažných 

nedostatků dosavadní právní úpravy byla právě skutečnost, že neexistovaly žádné zákonné 

požadavky na činnost poskytovatelů sociálních služeb - z hlediska kvality poskytovaných 
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 MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby, 2007. 

14
 MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby, 2007. 
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služeb, odborné způsobilosti zaměstnanců takového subjektu., vybavenosti jeho zařízení apod. 

Tento nedostatek je nyní částečně řešen povinnosti registrace poskytovatelů sociálních služeb, 

zavedené zákonem o sociálních službách.
15

 

 

Podíl státních a nestátních skupin na celkovém objemu poskytovaných služeb se liší podle 

typů a forem těchto služeb. V rámci služeb terénních a ambulantních, které se do značné míry 

koncentrují na služby preventivní, převažují jako poskytovatelé NNO a také registrované 

církve a náboženské společnosti. Naopak ve skupině služeb pobytových jsou podíly skupin 

poskytovatelů následující: 

 kraje 34%, 

 obce 32%, 

 registrované církve a náboženské společnosti 20%, 

 ostatní NNO 14%, 

 MPSV 0%.
16

 

Mezi další významný subjekt v oblasti sociálních služeb patří také Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR. Tato organizace je největším profesním sdružením sdružující 

poskytovatele sociálních služeb v České republice. Asociace je nezávislé sdružení 

právnických a fyzických osob, registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, sledující jako 

základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb. 

 

Právní úprava poskytování sociálních služeb 

 

Zákon o sociálních službách stanovuje, kdo jsou poskytovatelé sociálních služeb. 

Poskytovateli sociálních služeb jsou, při splnění podmínek stanovených tímto zákonem, 

územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické 

osoby a ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu. Tento zákon dále definuje 

podmínky poskytování sociálních služeb, jejichž součástí je registrace. O registraci rozhoduje 

krajský úřad příslušný podle místa trvalého, nebo hlášeného pobytu fyzické osoby, nebo sídla 

právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky zahraniční právnické osoby  

                                                
15

 MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby, 2007. 

16
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na území České republiky; v případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb  

je ministerstvo, rozhoduje o registraci toto ministerstvo.
17

 

 

Po splnění podmínek registrace, které jsou v zákoně uvedeny, může být poskytovatel 

sociálních služeb zapsán do registru poskytovatelů sociálních služeb, který vede příslušný 

krajský úřad. Ministerstvo je správcem elektronické podoby registru. V neposlední řadě zákon 

o sociálních službách stanovuje některé povinnosti poskytovatelů sociálních služeb.  

Při poskytnutí sociálních služeb musí být mezi uživatelem a poskytovatelem služeb uzavřena 

písemná smlouva. Touto povinností dochází k zpřehlednění vztahu mezi poskytovatelem 

služby a jejím příjemcem. Navíc je posíleno postavení klienta jako zákazníka. Pokud osoba 

není schopna sama jednat s poskytovatelem o uzavření smlouvy a nemá zákonného zástupce, 

zastupuje ji při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

 

2.1.2 Strategie financování sociálních služeb 

 

Charakteristickým rysem nového systému financování sociálních služeb je více-zdrojové 

financování. Zdroje financování závisí na řadě faktorů souvisejících jak se službou samotnou, 

tak na právní formě organizace, která poskytuje sociální služby. Za zdroje příjmů lze obecně 

považovat tyto: 

 dotace ze SR, 

 dotaze z rozpočtů ÚSC, 

 prostředky z fondů EU, 

 příspěvky zřizovatele, 

 úhrady od klientů, 

 úhrady od zdravotních pojišťoven, 

 dary, 

 vedlejší hospodářská a mimořádná činnost. 

V zahraniční praxi se preferuje a uplatňuje princip „dotace na hlavu“, tj. posílení příjmu 

osoby, která podle odborného posouzení státní posudkové komise služby potřebuje. Tím  

se posiluje suverenita jedince (on si vybírá poskytovatele), zvyšuje kontrola, zda byly služby 

skutečně vykonány, vytváří koupěschopná poptávka a konkurence. Stát má pod kontrolou 

určení nároku osoby (státní posudková služba) a kvalitu poskytovatele včetně ekonomické 
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  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 14 

přiměřenosti (formou akreditace státem). Zabezpečí se i rovnoprávný přístup všech 

poskytujících subjektů k veřejným prostředkům. Z této filozofie v zásadě vychází i zákon 

108/2006 Sb., o sociálních službách, jehož cíle v oblasti financování sociálních služeb jsou: 

 zabezpečit svobodnou volbu způsobu zajištění sociálních služeb, 

 sjednotit podmínky pro získání veřejných prostředků u všech subjektů 

poskytující sociální služby, 

 zabezpečit spoluúčast jedince (klienta), 

 zrušit paušalizaci u zdravotně postižených a starých občanů, 

 podpora procesu individuální péče, 

 reagovat na evropské trendy. 

Klíčovým faktorem, znamenajícím zásadní kvalitativní změnu v oblasti financování sociální 

péče, je zavedení dávky „příspěvek na péči“, který se poskytuje osobám závislým na pomoci 

jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci (náklady na příspěvek jsou hrazeny  

ze státního rozpočtu). O příspěvku rozhoduje obecní úřad s rozšířenou působností.
18

 

 

Úhrada nákladů za sociální služby   

 

Sociální služby jsou občanům poskytovány buď bez úhrady nákladů, nebo za částečnou  

či plnou úhradu nákladů. Úhrada nákladů za sociální služby závisí na charakteru organizace, 

která je poskytuje. Je-li poskytovatelem nezisková organizace (sociální služba je veřejným 

statkem), úhrada nákladů placená klientem zahrnuje ubytování, stravování a péči 

poskytovanou ve sjednaném rozsahu (výše úhrady je upravena zákonem o sociálních službách 

a vyhláškou č. 505 ze dne 15. listopadu 2006). V případě, že sociální služba je poskytována 

jako standardní tržní produkt ziskovou organizací, výše úhrady placené klientem  

je výsledkem individuální dohody mezi ním a poskytovatelem (smluvní cena).
19

 

 

Bez úhrady nákladů jsou poskytovány služby sociálního poradenství, raná péče, telefonická 

krizová pomoc, tlumočnické služby, krizová pomoc, služby následné péče, sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby  

se zdravotním postižením, terénní programy, sociální rehabilitace (ne pobytová forma), 
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sociální služby v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a služby sociálně 

terapeutických dílen. 

 

Za úhradu jsou poskytovány pobytové služby v týdenních stacionářích, domovech pro osoby 

se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, 

chráněném bydlení, zdravotnických zařízeních ústavní péče a v centrech sociálně 

rehabilitačních služeb. 

 

Poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR 

 

Poskytování dotací na realizaci sociálních služeb ze státního rozpočtu se provádí 

prostřednictvím dotačních programů, která Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně 

vyhlašuje. Dotační řízení na rok 2012 představuje dva dotační programy. Jedna se o program 

podpory A - podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter. 

Druhý program podpory B je zaměřen na podporu sociálních služeb, které mají celostátní, 

nebo nadregionální charakter. Dále MPSV podporuje oblast sociálních služeb vyplácením 

peněžité dávky příspěvku na péči.
20

 

 

Příspěvek na péči 

 

Příspěvek na péči je nová sociální dávka koncipovaná zákonem o sociálních službách. Tento 

příspěvek je poskytován osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných životních úkonů, tedy při péči  

o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.
21

 

 

Péčí o vlastní osobu se rozumí denní úkony spojené např. se zajištěním či přijímáním stravy, 

výkonem fyziologické potřeby, oblékáním a obouváním, tělesnou hygienou, péčí o zdraví 

apod. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života např. 

úkony spojené s péčí o domácnost, nakupováním, úklidem, přípravou stravy, schopností 

komunikace, mobility a orientace apod. 
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Příspěvek se poskytuje podle závislosti na pomoci jiné fyzické osoby ve čtyřech úrovních 

lehká závislost, středně těžká závislost, těžká závislost a úplná závislost.                                 

O konkrétním stupni závislosti rozhoduje úřad práce na základě zdravotního stavu žadatele 

podle nálezu ošetřujícího lékaře. Příspěvek na péči vyplácí obecní úřad s rozšířenou 

působností. Příspěvek náleží přímo osobě zdravotně postižené nebo seniorovi, nikoliv 

poskytovateli sociálních služeb.
22

 Výše příspěvku na péči je pro rok 2012 nově koncipován, 

znázorněno v tabulce 2.1. 

 

Tab. 2.1 Výše příspěvku na péči 

Úrovně 
Výše příspěvku v Kč/měsíc 

do 18 let nad 18 let 

Lehká závislost 3 000    800 

Středně těžká závislost 6 000 4 000 

Těžká závislost 9 000 8 000 

Úplná závislost                   12 000                  12 000 

Zdroj: Zákon o sociálních službách. Vlastní zpracování. 

 

2.2 Církve a náboženské společnosti 

 

Nejdříve je potřeba definovat rozdíl mezi církví a náboženskou společností. Označení církev 

mají v ČR výlučně křesťanská náboženská společenství. Náboženské společnosti jsou 

všechny ostatní mimo-křesťanská společenství, postavena na stejné úrovni jako církve (např.: 

židé, muslimové apod.) 

 

České konfesní právo pracuje s termínem „církve a náboženské společnosti“, který v zákoně 

č. 3 ze dne 27. listopadu 2002 definuje jako „dobrovolné společenství osob s vlastní 

strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené  

za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména  

s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní služby.“
23

 

 

                                                
22

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

23
 Zákon č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností  

a o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 17 

Na základě této definice stanovené výše uvedeným zákonem je zřetelné, že poskytování 

sociálních služeb není primárně zakotveno v obecné úpravě církví a náboženských 

společností. Církev a náboženská společnost vzniká dobrovolným sdružováním fyzických 

osob a svébytně rozhoduje o věcech spojených s vyznáváním víry, o organizaci náboženského 

společenství a o vytváření k tomu určených institucí.  

 

Církev a náboženská společnost se stává právnickou osobou registrací, provedenou na základě 

žádosti splňující podmínky výše uvedeného zákona. Církevní právnická osoba (zkratka CPO) 

vzniká založením příslušným orgánem registrované církve a náboženské společnosti podle 

jejího základního dokumentu. Tento orgán pak podá návrh na evidenci církevní právnické 

osoby. Církev či náboženská společnost zanikne zrušením registrace v seznamu CNS 

vedeném na MK. 

 

Ústředním orgánem státní správy pro věci církví a náboženských společnosti  

je, podle kompetenčního zákona, Ministerstvo kultury. Podle Organizačního řádu MK plní 

dané úkoly odbor církví Ministerstva kultury. Mezi konkrétní úkoly odboru patří zejména: 

zpracovávání dlouhodobé koncepce, registruje CNS, svazy CNS, změny jejich základních 

dokumentace a ruší jejich registraci, eviduje církevní právnické osoby a ruší jejich evidenci, 

vede úplnou dokumentaci všech správních řízení, vytváří databázi základní informací, 

spravuje finanční prostředky poskytované podle příslušných předpisů, projednává a schvaluje 

rozpočty CNS, přiděluje identifikační čísla registrovaným CNS, vede příslušné rejstříky aj. 

 

Ministerstvo kultury tedy vede tři rejstříky týkající se církevních institucí: rejstřík 

registrovaných církví a náboženských společností, rejstřík svazků církví a náboženských 

společností a rejstřík evidovaných právnických osob. 

 

Organizační struktura CNS v rámci ČR i uvnitř organizačních částí je u každé CNS odlišná  

a většinou vychází z historických kořenů dané CNS. Například církev římskokatolická působí 

na území ČR v rámci dvou provincií, v čele kterých stojí arcibiskup a osmi diecézí, v čele 

kterých stojí diecézní biskup.
24
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Modely vztahu státu a církve 

 

Vztah státu a církve či náboženské společnosti upravuje Listina základních práv a svobod ČR. 

Vzájemný vztah státu a církve je určující pro ekonomické postavení církve v daném státě. 

Vývoj tohoto vztahu ovlivňovalo více faktorů, především historické vlivy, celkové postavení 

té které církve v celosvětovém měřítku a v neposlední řadě také majetkoprávní vztahy mezi 

státem a církví. V současnosti existuje několik variant vzájemných vztahů: 

 Identifikace – plné sepětí státu a církve. 

 Neidentifikace – církev a stát vzájemně respektují církevní a světonázorovou 

neutralitu. Neidentifikace existuje v několika formách: 

o kooperace, 

o konkordát, 

o odluka (přátelská/nepřátelská). 

V České republice je, díky doposud nevyjasněným majetkovým vztahům, vztah mezi církví 

 a státem nevyhraněný. Jedná se o přechodný stav kooperace. Zákonem je uzákoněna 

náboženská svoboda, existují však vládní úřady zabývající se otázkami církve a samotní 

duchovní mají statut státních zaměstnanců, placených ze státního rozpočtu, podobně jako 

zaměstnanci příspěvkových organizací a organizačních složek.
25

 

 

Registrace církví a náboženských společností 

 

V současnosti na území ČR působí 26 registrovaných CNS. I neregistrované CNS se však 

mohou volně sdružovat, vykonávat náboženské úkony apod. K tomu, aby církev  

či náboženská společnost mohla být registrována, musí být podán návrh na MK ČR. Návrh  

na registraci církve a náboženské společnosti podává přípravný výbor, který tvoří nejméně tři 

fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, mají způsobilost k právním úkonům a jsou občany 

České republiky nebo cizinci s trvalým pobytem v České republice. V návrhu musí být 

popsána základní charakteristika církve a náboženské společnosti, jejího učení a poslání. Dále 

zápis o založení církve a náboženské společnosti na území ČR obsahující v originále podpisy 

300 zletilých občanů ČR, nebo cizinců s trvalým pobytem v ČR hlásících se k této církvi  

či náboženské společnosti. Zároveň musí být doložen základní dokument CNS se všemi 

náležitostmi podle zákona č. 3 ze dne 27. listopadu 2002. 
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Obsahem žádosti dále musí být, mimo jiné organizační struktura církve a náboženské 

společnosti, způsob začlenění církve a náboženské společnosti do struktur církve                     

a náboženské společnosti mimo území ČR, zásady hospodaření církve a náboženské 

společnosti, zejména způsob získávání finančních prostředků, včetně rozsahu oprávnění osob, 

orgánů a jiných institucí církve, nebo náboženské společnosti k nakládání s majetkem               

a v neposlední řadě také práva a povinnosti osob hlásících se k dané CNS.
26

 

 

K základním právům CNS plynoucích z registrace patří například vychovávat a vyučovat  

své pracovníky, zakládat společnosti za účelem náboženské víry, nebo účelová zařízení  

pro poskytování charitativních služeb aj. Registrované CNS mohou podat návrh na přiznání 

oprávnění k výkonu zvláštních práv. Mezi zvláštní práva CNS patří například výuka 

náboženství na školách, výkon duchovenské služby v ozbrojených silách, konání obřadů, 

zřizování církevních škol apod. 

 

Církevní právnické osoby 

 

Církevní právnické soby jsou zakládány CNS. V zákoně o církvích jsou pouze stanoveny 

podmínky jejich registrace v rejstříku, nespecifikuje však jejich proces vzniku ani jejich 

poslání. Církevní právnické osoby je možno rozdělit do pěti skupin: 

 vrcholné orgány církví, 

 základní organizační jednotky, 

 účelová zařízení, 

 řeholní řády, 

 jiné církevní právnické osoby.
27

 

 

Orgán CNS, který založil církevní právnickou osobu, podá do deseti dnů od založení CPO 

návrh na evidenci ve struktuře požadované zákonem. Obsahem žádosti musí být doklad  

o založení CPO, vymezení předmětu činnosti a stanovy CPO, dále název, sídlo, statutární 

orgány. V případě, že žádost má všechny náležitosti, provede MK ČR evidenci církevní 

                                                
26

 E-cvns.cz. Legislativní prostředí pro činnost církví a náboženských společností, 2007. 

27
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právnické osoby zápisem do rejstříku církevních právnických osob do pěti pracovních dnů 

ode dne doručení návrhu.
28

 

 

Sociální činnost církví a náboženských společností 

 

Jako neoddělitelná od činnosti církví je činnost charit, diakonií a jiných organizací, věnujících 

se aktivitám v rámci celé společnosti. Organizačně jsou tyto instituce zřízeny jako církevní 

právnické osoby. Pomineme-li strukturu práv a povinností, vyplývající z právní formy těchto 

organizací, platí pro ně stejné zákony a nařízení jako pro jiné neziskové organizace věnující  

se podobným aktivitám.
29

 

 

Církevně právnické osoby, které se rozhodnou poskytovat sociální služby, zřizují k tomuto 

účelu tzv. účelová zařízení. Vznik účelového zařízení registrované církve a náboženské 

společnosti sloužící k poskytování charitativních služeb je na základě rozhodnutí orgánu 

registrované CNS. Takovéto rozhodnutí musí být doprovázeno návrhem k evidenci podle 

zákona č. 3 ze dne 27. listopadu 2002. 

 

Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti pro poskytování služeb 

sociálních, nebo zdravotnických, nebo působící jako charita či diakonie, které bude navrženo   

k evidenci podle zákona o církvích, se zakládá zakládací listinou registrované církve               

a náboženské společnosti, podepsanou členem, nebo členy orgánu registrované církve               

a náboženské společnosti, jednajícími jako statutární orgán jménem církve a náboženské 

společnosti. Podpisy musí být úředně ověřeny. Účelové zařízení církve poskytuje veřejnosti 

obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. 

 

2.2.1 Ekonomika církví a náboženských společností v ČR 

 

Církve a náboženské společnosti tvoří v ekonomickém systému České republiky segment 

neziskové sféry, patří mezi nestátní neziskové, veřejně prospěšné organizace. Souhrnným 

počtem všech členů jsou církve a náboženské společnosti jednoznačně největším subjektem 

v zemi. Ovlivňování duchovního života je hlavní náplní církevní činnosti. Ve vztahu 

                                                
28

 E-cvns.cz. Legislativní prostředí pro činnost církví a náboženských společností, 2007. 
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 21 

k ekonomice se jedná o pozitivní externalitu, ovlivňující morální a etické cítění populace. 

Nesporný je také podíl církve na šíření vzdělání a umění, poskytování charitativních služeb  

a uchovávání kulturního bohatství a tradic.
30

 

 

Ve světě existují čtyři modely financování církví: systém církevních příspěvků a církevní 

daně, daňové asignace, financování státem, financování členy církve. Tradiční financování 

církví na území českého státu z jejího vlastního majetku, z příspěvků a sbírek členů  

a jen doplňkově ze strany státu bylo zlikvidováno v době komunistického režimu. 

Hospodářský majetek církví byl vyvlastněn, za což se stát zákonem z roku 1949 zavázal 

církve existenčně zabezpečit. Od demokratického převratu v roce 1989 usiluje stát i většina 

církví o zajištění nových forem financování církví. Protože dosud nebyl tradiční zdroj 

financování církví, tj. hospodářský majetek, zvětší části vrácen, stát nadále pokračuje  

v zavedeném dotačním systému, tentokrát však bez snahy církve ovládat.  

 

V současnosti patří v ČR mezi hlavní zdroj financování CNS příspěvek od státu, dotace  

a vlastní příjmy CNS. Zákon o církvích uvádí následující zdroje příjmu CNS: příspěvky 

fyzických a právnických osob, příjmy z prodeje a pronájmu movitého, nemovitého  

a nehmotného majetku CNS, úroky z vkladů, dary a dědictví, sbírky a příspěvky z části 

výtěžků podle zvláštního zákona, půjčky a úvěry, příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné 

činnosti, dotace. 

 

Financování na základě legislativního prostředí 

 

Nejstarším dosud platným legislativním aktem je zákon č. 219 ze dne 14. září 1949  

o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších 

předpisů, který za 60 let své existence prošel celou řadou novelizací. V současné době je 

proveden nařízením č. 566 ze dne 6. prosince 2006 o úhradě osobních požitků duchovních 

CNS. V současnosti je na základě tohoto zákona financováno ze státního rozpočtu 17 CNS. 

Finanční prostředky ze SR jsou CNS poskytovány prostřednictvím Ministerstva kultury, které 

je ústředním orgánem státní správy pro věci CNS. Tuto problematiku zabezpečuje odbor 

církví MK. 
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Pro financování ze státního rozpočtu jsou schvalovány prostředky na činnost CNS v těchto 

závazných ukazatelích: platy duchovních, pojistné duchovních, platy administrativy, pojistné 

administrativy, prostředky na věcné náklady CNS, prostředky na údržbu církevního majetku. 

 

Granty 

 

Církve a náboženské společnosti mají možnost požádat o granty na jejich kulturní a rozvojové 

náboženské aktivity z programu spravovaných odborem církví Ministerstva kultury. Jedná  

se o Konkurz na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností  

a Konkurz na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit občanských 

sdružení. Granty jsou každoročně vyhlašovány v souladu s „Hlavními oblastmi státní dotační 

politiky vůči nestátním neziskovým organizacím“, které vydává Rada vlády pro nestátní 

neziskové organizace. 

 

Dotace pro oblast sociálních služeb 

 

Registrované církve a náboženské společnosti zřizující účelová zařízení pro poskytování 

sociálních služeb mají nárok na státní dotace za stejných podmínek jako ostatní nestátní 

neziskové organizace.  

 

Státní dotace na poskytování sociálních služeb pro registrované církve a náboženská 

společenství nejsou poskytovaná automaticky, ale na základě žádosti, která může a nemusí 

být ve správním řízení schválena. Státní dotace na podporu poskytování sociálních služeb 

můžou CNS čerpat buď prostřednictvím MPSV a dotačních programů, nebo prostřednictvím 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které vyhlašuje dotační programy pro NNO.  

 

Na realizaci sociálních služeb mohou CNS získat finanční zdroje ze strukturálních fondů EU  

a z Evropského sociálního fondu. Prostředky ze strukturálních fondů spadají do kompetence  

příslušné Regionální rady regionu soudržnosti a dále MMR. V případě finanční podpory 

z ESF je pro poskytovatele sociálních služeb vhodný Operační program lidské zdroje  

a zaměstnanost, jehož řídícím orgánem je MPSV. 
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Hospodaření církví 

 

Církve a náboženské společnosti a jejich evidované právnické osoby jsou z hlediska daňových 

předpisů poplatníky daně z příjmu právnických osob. Podle daňových předpisů jsou CNS  

a jejich evidované PO účetní jednotkou u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání. CNS vedou podvojné účetnictví.  

 

Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem definuje 

především osobní požitky duchovních, rozpočty církví, jejich příjmy a výdaje. Církve  

a náboženské společnosti a jejich evidované právnické osoby hospodaří se svým rozpočtem, 

který si každoročně sestavují svými volenými orgány. Rozpočet se skládá z příjmových  

a výdajových položek. Mezi příjmové položky patří: státní příspěvek na platy duchovních, 

příjmy z majetku, členské dary, státní podpora na péči o památky. Mezi hlavní výdajové 

položky náleží: náklady na údržbu nemovitostí, náklady na platy, náklady  

na provoz, odvody nižším složkám. 

 

Církvím a náboženským společnostem a jimi založeným právnických osobám, registrovaným 

na MK, jsou poskytované daňové úlevy a úlevy od správních poplatků. V případě silniční 

daně, daně z převodu nemovitosti a DPH jsou CNS a jejich evidované PO plátcem těchto daní 

u činností, které nevyplývají z jejich poslání a mají ziskový charakter. Od spotřební daně jsou 

osvobozeny vybrané položky, pokud se na ně vztahuje osvobození od dovozního cla. Od daně 

z pozemků jsou podle zákona č. 338 ze dne 4. května 1992 osvobozeny pozemky tvořící jeden 

funkční celek se stavbou nebo její částí sloužící k vykonávání náboženských obřadů církví  

a náboženských společností státem uznaných, dále se stavbou nebo její částí sloužící  

k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností. Od daně ze staveb jsou 

podle téhož zákona osvobozeny stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností 

státem uznaných, sloužící k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní správy 

těchto církví a náboženských společností. CNS nejsou osvobozeny od platby soudních 

poplatků a v případě správních poplatků pouze částečně v některých případech. 

 

Hospodaření CNS je značně neprůhledné, jelikož žádná zákonná norma neukládá CNS 

povinnost zveřejňovat výroční zprávy a účetní závěrky. 
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3 ANALÝZA FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ CHARITY OSTRAVA  

A DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V OSTRAVĚ 

 

V úvodní části kapitoly jsou charakterizující informace o vybraných účelových zařízení 

registrovaných církví a náboženských společností poskytujících sociální služby. Jedná  

se o informace se zaměřením na poslání a činnost účelových zařízení, organizační strukturu, 

majetkovou vybavenost, způsob financování a hospodaření. 

 

Po obecném seznámení s účelovými zařízeními registrovaných církví a náboženských 

společností poskytujících sociální služby, je stěžejní části kapitoly analýza finančního 

hospodaření.  

 

3.1 Vybraná účelová zařízení registrovaných církví 

 

Vzhledem k danému tématu práce a naplnění stanoveného cíle bylo nezbytné zvolit existující 

účelová zařízení. Jedná se o dvě vybraná účelová zařízení registrovaných církví poskytujících 

sociální služby v lokalitě Statutárního města Ostravy, konkrétně Charitu Ostrava a Diakonii 

ČCE – středisko v Ostravě. Účelová zařízení působí v oblasti poskytování sociální služby  

na území Statutárního města Ostravy již řadu let a patří k nejvýznamnějším nestátním 

poskytovatelům v Ostravě. 

 

Charita Ostrava byla ustanovena 26. ledna 1991 arcibiskupem olomouckým jako účelové 

zařízení římskokatolické církve. Od druhé poloviny roku 1996, po vzniku ostravsko - opavské 

diecéze, byla práva a povinnosti zřizovatele naší organizace převedena z Arcibiskupství 

olomouckého na Biskupství ostravsko-opavské a stala se složkou Diecézní charity  

ostravsko-opavské se samostatnou právní subjektivitou. Charita Ostrava je nestátní 

neziskovou organizací s registrací u MK se statutem - evidovaná právnická osoba 

s registračním číslem 8/1-08-718/1996.    

 

Ostravská Diakonie vznikla jako ekumenická iniciativa křesťanů protestantských církví, kteří 

spojili v roce 1990 své síly k poskytování sociální služby pro všechny potřebné spoluobčany. 

V roce 1991 se zřizující sbory rozhodly požádat o začlenění do rámce celostátně působící 
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Diakonie Českobratrské církve evangelické. Právní subjektivitu ostravské středisko získalo  

k 1. září 1991 evidencí v rejstříku u MK ČR pod číslem 9-289/2003-15222. 

 

3.1.1 Charita Ostrava 

 

Dle klasifikace ekonomických činností vykonává účelové zařízení Charita Ostrava činnost 

náboženských organizací, mimoústavní sociální péči o seniory a zdravotně postižené osoby  

a ostatní mimoústavní sociální péči. Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem  

v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání. Pomoc je realizována 

zejména prostřednictvím poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb na základě 

křesťanských hodnot. 

 

Cílem Charity Ostrava je zabezpečování kvalifikované a komplexní pomoci osobám  

po stránce fyzické, psychické, sociální i duchovní, pokud možno s důrazem na aktivizaci 

osob, ke kterým pomoc směřuje. Samozřejmostí je poskytování profesionální pomoci  

s maximálním úsilím a osobní lidský přístup k lidem, jimž pomáháme, akceptování 

důstojnosti každého člověka bez ohledu na jeho momentální stav či sociální situaci.  

Mezi cílové skupiny Charity Ostrava patří senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé  

bez domova, matky s dětmi v tísni, ohrožené děti a mládež, lidé s duševním onemocněním, 

lidé nevyléčitelně nemocní v terminálním stádiu života, lidé v nepříznivé životní situaci. 

 

Charita Ostrava realizuje 19 registrovaných sociálních služeb ve 12 střediscích na území 

statutárního města Ostravy a okolí. Ročně se počet uživatelů služeb pohybuje kolem  

4000 klientů. Mezi poskytované služby Charity Ostrava patří služby sociální péče, služby 

sociální prevence, služby zdravotní péče (hospicové a pečovatelské služby). 

 

Organizační strukturu tvoří v první řadě ředitel, který je statutárním orgánem Charity 

Ostrava. Ředitel Charity Ostrava je již od roku 1995 Bc. Martin Pražák a za svou činnost  

se zodpovídá řediteli Diecézní charity ostravsko-opavsko. Metodickou a kontrolní funkci  

v činnosti Charity Ostrava plní Diecézní charita ostravsko-opavská, jejíž ředitel jmenuje 

ředitele Charity Ostrava na funkční období čtyř let. Ředitel má k dispozici sekci sekretariát  

a poradní orgán Radu Charity Ostrava. Vedení Charity Ostrava je v kompetenci ředitele, 

spirituála a vedoucích jednotlivých útvarů. Útvary Charity Ostrava jsou ekonomický útvar, 

útvar pro vztahy s veřejnosti, technicko - investiční útvar, útvar služeb sociální péče, útvar 
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služeb sociální prevence, útvar hospicových a pečovatelských služeb. Za každý útvar  

je zodpovědný vedoucí daného útvaru. Organizační zabezpečení je znázorněno v příloze č. 3. 

 

Sekretariát Charity Ostrava obstarává administrativu, právní záležitosti, duchovní  

službu-spirituál, vnitřní komunikaci, humanitární činnost, činnost rekondičního  

a vzdělávacího střediska. Rada Charity Ostrava je minimálně tří členným poradním orgánem 

ředitele organizace v otázkách koncepce vedení a rozvoje organizace. Pomáhá řediteli nalézat 

řešení konkrétních problémových situací a její členové v oblastech své činnosti prezentují 

organizaci na veřejnosti. Funkční období rady jsou dva roky. 

 

Vedoucí ekonomického útvaru je zodpovědný za ekonomické skutečnosti, personální oblast, 

inventarizaci majetku, finanční a mzdové účetnictví. Vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností 

zabezpečuje propagaci a budování dobrého jména organizace, projektový management, 

dobrovolnictví, fundraising, realizaci veřejných akcí a veřejných sbírek jako např.: 

dobrovolnické hnutí a Tříkralovou sbírku. Vedoucí technicko-investičního útvaru zabezpečuje 

správu budov, bezpečnost a ochranu práce, dopravu, skladové hospodaření, investiční činnost 

a správu počítačové techniky. Vedoucí útvarů sociální péče, sociální prevence, hospicového  

a pečovatelské služby mají v pracovním zaměření vedení pracovních týmů, přípravu metodiky 

pro poskytování kvalitních sociálních služeb, vzájemnou komunikaci, kontrolu, přípravu  

a koordinaci projektů Charity Ostrava a koordinaci vzdělávání zaměstnanců Charity Ostrava. 

 

Personální zajištění Charity Ostrava je podloženo uzavřením pracovně právní smlouvy. 

Účelové zařízení má přibližně 200 stálých zaměstnanců. Z toho je 20 zaměstnanců  

ve vedoucích a administrativních funkcích a ostatní zaměstnanci tvoří sociální pracovníci, 

zdravotní sestry a pomocný personál jako například řidiči, uklízeči a údržbáři. Dobrovolnické 

hnutí Charity Ostrava se skládá zhruba z 50 stálých dobrovolníků, 110 příležitostných 

dobrovolníků a 50 firemních dobrovolníků. Dobrovolníci konají svou službu bezplatně. 

Dobrovolnické hnutí Charity Ostrava vzniklo především z potřeby pomáhat lidem, rozvíjet 

kvalitní trávení volného času a zapojit veřejnost do služeb těm, kteří to nejvíce potřebují. 

Smyslem dobrovolnického hnutí je formování dobrovolníka ve vztahu ke svému okolí  

a všestranné rozvíjení osobnosti se zaměřením na etické chápání světa. 

 

Hospodaření je obecně upraveno ve stanovách Charity Ostrava. Stanovy definují hlavní  

a vedlejší činnost účelového zařízení, kdy v případě vedlejší činnosti může být vyvíjení 
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podnikatelských aktivit avšak určených výhradně za účelem podpory charitativní činnosti. 

Charita Ostrava má majetek ve svém držení a tento majetek také spravuje. Za hospodaření 

s majetkem zodpovídá ředitel. Každoročně v daném termínu musí ředitel Charity Ostrava 

předkládat vyúčtování správy diecéznímu biskupovi. Za vypracování rozpočtu, kterým 

Charita Ostrava každoročně hospodaří, zodpovídá taktéž ředitel a schvalovací pravomoci  

má diecézní biskup. Rozpočet Charity Ostrava je součástí rozpočtu Diecézní charity  

ostravsko-opavské. Mezi hlavní rozpočtové příjmy patří církevní sbírky, výnosy 

z dobročinných akcí a sbírek, dary a příspěvky, účelové dotace a příjmy od uživatelů služeb.  

 

Charitu Ostrava podporují dárci a sponzoři, kteří přispívají k lepšímu fungování účelového 

zařízení. Jedná se o soukromé firmy, jednotlivce, subjekty veřejné správy, nebo mediální 

partnery. K významným subjektům veřejné správy podporující finanční stránku Charity 

Ostrava patří zejména Statutární město Ostrava, MPSV, Evropský sociální fond, Ministerstvo 

zdravotnictví ČR, Moravskoslezský kraj ad. 

 

3.1.2 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 

 

Posláním ostravského střediska Diakonie ČCE (zkratka Středisko) je poskytovat sociální  

a pastorační péči i podporu seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám  

v krizových situacích. Cílem ostravského střediska je zaměření se na mimoústavní sociální 

péči, která umožňuje uživatelům zůstávat v přirozeném prostředí a předcházet jejich sociální 

izolaci, a to s důrazem na citlivý humánní přístup k člověku a zachování jeho důstojného 

života.  

 

Činnost se nejprve soustředila v rámci Střediska křesťanské pomoci na návštěvy v domovech 

důchodců, shromažďování šatstva, jeho distribuci bezdomovcům a poskytování poradenství 

potřebným. Postupně se činnost začala organizovat do podoby pečovatelské služby  

a postupem času se začali realizovat i další činnosti. Středisko v Ostravě vykonává tyto 

sociální a zdravotní služby: pečovatelskou službu, ošetřovatelskou službu, křesťanské  

a sociální služby, stacionář pro děti se zdravotní postižení, rehabilitaci pro postižené děti, 

činnost církevní pomocné školy, přípravný stupeň pomocné školy, domovinku pro seniory. 

Ročně se počet uživatelů služeb Střediska v Ostravě pohybuje zhruba kolem 1500 klientů. 
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Organizační strukturu tvoří ředitel, správní rada a dozorčí rada. Správní rada  

je pěti členný statutární orgán Střediska v Ostravě. Správní rada je odpovědná za zabezpečení 

veškeré činnosti Střediska a jedná jeho jménem navenek. Členové správní rady jsou 

jmenováni správní radou celé Diakonie ČCE. Předsedou správní rady je z titulu své funkce 

ředitel Střediska v Ostravě. Ředitel Střediska řídí samostatně každodenní činnost Střediska  

a je zmocněn ke všem úkonům, ke kterým při každodenní činnosti dochází. Ředitel  

je oprávněn samostatně rozhodovat o uzavření smluv či učinění jiných úkonů jménem 

Střediska do hodnoty 500 000 Kč pro jeden případ. Ostatní smlouvy či dohody  

nad 500 000 Kč schvaluje správní rada. Dozorčí rada je sedmi členný kontrolní orgán 

Střediska. Dohlíží na činnost správní rady a na veškerou činnost Střediska. Dozorčí rada 

si ze svých členů volí předsedu a místopředsedu. Správa Střediska je organizována 

prostřednictvím ředitele, vedoucího ekonoma, účetní, personálního a mzdového referenta, 

manažera projektů, manažera kvality a správce. Jednotky organizační struktury  

jsou zachyceny v příloze č. 4 a platí, že každý usek má vedoucího pracovníka. 

 

Personální zajištění Střediska v Ostravě se pohybuje kolem 50 až 100 zaměstnanci.  

Na správě střediska a administrativních výkonech se podílí sedm zaměstnanců. Ostatní 

zaměstnanci jsou tvořeni sociálními pracovníky, vychovateli a pomocným personálem. 

Pracovníci Střediska v Ostravě si postupně doplňují své znalosti na školeních a kurzech.  

 

Hospodaření Střediska v Ostravě je realizováno prostřednictvím ročního rozpočtu.  

Tento rozpočet předkládá dozorčí rada a schvaluje správní rada. Správní rada střediska 

připravuje a po projednání s dozorčí radou střediska schvaluje výroční zprávu o činnosti  

a hospodaření střediska za uplynulý rok. Středisko musí dále předkládat zprávu o hospodaření 

a audit účetní závěrky za uplynulý rok vedení Diakonie CČE. Za hospodaření a efektivní 

nakládání s prostředky a majetkem účelového zařízení odpovídá správní rada. Odpovědnost 

za vnitřní kontrolu při hospodaření nese správní rada Střediska. Středisko hospodaří 

s vlastním majetkem, odpovídá za něj a může činit příslušná rozhodnutí. V samostatné 

kompetenci je vedení majetkové evidence. Středisko je povinno řádně vést spisovou  

a archivační službu, zakládat dokumenty a organizovat uchovávání dokumentů. Středisko 

vykonává hlavní činnost v souvislosti s posláním a doplňkovou činnost. Doplňková činnost 

 je charakteru podnikání, musí být vždy zisková a nesmí ohrožovat chod Střediska. 

Doplňková činnost je evidována a vedena odděleně od hlavní činnosti. Středisko v Ostravě 
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podporují z řad veřejných institucí především Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj 

a MPSV. 

 

3.2 Analýza finančního hospodaření 

 

Analýza finančního hospodaření ve vybraných účelových zařízení zahrnuje aplikaci metod, 

jejichž výsledky budou stěžejní pro celkové zhodnocení hospodaření a porovnání účelových 

zařízení. Stěžejní informace k provedení analýzy hospodaření jsou čerpány z účetních výkazů  

za období 2008 až 2011. První část analýzy hospodaření je zaměřena na strukturu výnosů, 

nákladů a vývoj hospodářského výsledku. Dále se analýza zaměřuje na vývoj jednotlivých 

finančních ukazatelů a vývoj jednotlivých cen sociálních služeb. 

 

3.2.1 Charita Ostrava 

 

Informace o hospodaření jsou převzaty z výročních zpráv Charity Ostrava a z účetních 

výkazů. Analýza hospodaření se zaměřuje na čtyřleté období od roku 2008 až do roku 2011.  

Tabulka 3.1 definuje základní aspekty hospodaření Charity Ostrva, tzn. celkové hodnoty 

výnosů, nákladů a hospodářského výsledku v jednotlivých letech. Hodnoty jsou sledovány 

v peněžních jednotkách Kč. 

 

Tab. 3.1 Základní identifikace hospodaření Charity Ostrava 

Zdroj: Výkazy zisků a ztrát Charity Ostrava. Vlastní zpracování. 

 

Hodnoty výnosů i nákladů mají ve sledovaném období rostoucí tendenci. Podobný stav  

se odráží ve výsledku hospodaření. Výnosy ve sledovaném období 2008 až 2011 rostou 

v průměru o 4,4 mil. Kč. Na tomto růstu výnosů se podílí jednak rozšiřování poskytování 

sociálních služeb Charity Ostrava ve sledovaném období a zvyšování úspěšnosti 

při realizaci sbírek (např. Tříkrálová sbírka). 

Období Výnosy Náklady Výsledek 

Hospodaření 

2011 97 512 000 98 770 000 - 1 258 000 

2010 93 044 000 95 578 000 -2 534 000 

2009 90 569 000 91 673 000  -1 104 000 

2008 84 141 000   84 230 000      - 89 000 
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Hodnota nákladů roste v průměru o 4,8 mil. Kč což je hodnota vyšší než u tempa růstu 

výnosů. Tato skutečnost má souvislost s budováním a nezbytnými rekonstrukcemi  

ve sledovaném období a zvyšování se provozních nákladu, při poskytování služeb  

Charity Ostrava. 

 

Výsledek hospodaření Charity Ostrava měl ve sledovaném období vždy podobu ztráty. 

Nejvyšší hodnota ztráty byla zaznamenána v roce 2010 a jednalo se o hodnotu 2,5 mil Kč.  

 

Struktura výnosů  

 

Struktura výnosů charity Ostrava je tvořena tržbami za vlastní výkony, aktivací dlouhodobého 

hmotného majetku, ostatními výnosy, tržbami z prodeje majetku, z příspěvků a darů  

a v neposlední řadě s dotací na provoz.  

 

Tržby za vlastní výkony jsou takové příjmy, které plynou z hlavní i vedlejší činnosti Charity 

Ostrava, patří sem např.: úhrady od klientů za poskytnuté sociální a zdravotní služby. 

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku lze chápat jako dokončení výstavby střediska  

či charitativního domu. Ostatní výnosy jsou zastoupeny hodnotou fondů, kursovými zisky  

a úroky. Tržby z prodeje a pronájmu majetku nebyly za sledované období aktivní a také 

v budoucnu se v případě Charity Ostrava žádný takový prodej či pronájem nepředpokládá.  

Do kategorie příspěvky a dary patři jednotlivý dárci, dary a příspěvky od organizací  

a finanční zdroje plynoucí ze sbírek. Poslední složku struktury výnosů tvoří dotace na provoz 

Charity Ostrava, patří zde dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly MPSV ČR, 

MZ ČR, MK ČR, dále dotace od Evropského sociálního fondu, dotace z rozpočtů krajů, obcí a 

od úřadů práce. Tabulka 3.2 znázorňuje strukturu výnosů Charity Ostrava za čtyř lete časové 

období od roku 2008 až do roku 2011. Hodnoty výnosů jsou sledovány v peněžních 

jednotkách Kč. 
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Tab. 3.2 Struktura výnosů Charity Ostrava 

Zdroj: Výkazy zisků a ztrát Charity Ostrava. Vlastní zpracování. 

 

Nejvyšší hodnota výnosů dosahovala kategorie tržby za vlastní výkony, kdy tyto finanční 

prostředky tvoří průměrně 54% příjmů rozpočty Charity Ostrava za období od roku  

2008 do roku 2011. Tržby za služby mají rostoucí tendenci a průměrné tempo růstu  

se pohybuje kolem úrovně 4,2 mil. Kč. 

 

Kategorie dotace na provoz se řadí ve všech sledovaných období, jako druhá nejvyšší hodnota 

výnosů. Dotace na provoz se podílí na celkovém příjmu rozpočtu Charity Ostrava  

v průměru 35 %. Tempo růstu má v tomto případě klesající tendenci a hodnota dotací  

na provoz klesá v průměru o 1,5 mil. Kč. Největší dotace na provoz plynou Charitě Ostrava 

především z kapitoly MPSV a z rozpočtu Statutárního města Ostravy.  

 

Podíl ostatních výnosů na celkových příjmech rozpočtu Charity Ostrava je na úrovni 8%. 

Průměrné tempo růstu ostatních výnosů má spíše konstantní charakter, ale v roce  

2009 byl zaznamenán lehký pokles této hodnoty.  

 

Vývoj příspěvků a darů má docela neměnný vývoj, pouze v roce 2009 byla tato hodnota 

navýšena oproti ostatním obdobím o 0,6 mil. Kč. Důvod navýšení v roce 2009 způsobila 

Tříkrálová sbírka, která byla v tomto roce velice úspěšná a poskytla větší hodnotu finančních 

prostředků oproti jiným let. Tato kategorie se podílí na celkových příjmech rozpočtu 3%.  

 

 

Období 2011 2010 2009 2008 

Tržby za vlastní 

výkony 

52 518 000 50 296 000 47 744 000 39 680 000 

Aktivace DHM 0     254 000 0 0 

Ostatní výnosy  5 430 000  5 354 000  4 489 000  5 530 000 

Tržby z prodeje 

majetku 

0 0 0 0 

Příspěvky a dary  1 300 000  1 489 000  2 040 000  1 141 000 

Dotace na 

provoz 

33 264 000 35 651 000 36 296 000 37 790 000 
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Struktura výnosů za období 
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Obr. 3.1 Procentuální struktura výnosů Charity Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zprávy Charity Ostrava. Vlastní zpracování. 

 

Z obrázků 3.1 je zřejmé která kategorie se podílí na financování hospodaření Charity Ostrava 

nejvíce a která naopak nejméně. Na obrázku 3.1 je znázorněná průměrná procentuální výše 

jednotlivých kategorií výnosů za sledované období 2008 až 2011.  

 

Struktura nákladů 

 

Strukturu nákladů Charity Ostrava tvoří šest kategorii a to spotřebované nákupy, náklady  

na služby, osobní náklady, ostatní náklady, odpisy a poskytnuté příspěvky.  

 

Spotřebované nákupy zahrnují spotřebu, spotřebu energie a spotřebu ostatních 

neskladovatelných dodávek. Kategorie nákladů na služby představuje opravy a udržování, 

cestovné, náklady na prezentaci a náklady na ostatní služby. Osobní náklady jsou zastoupeny 

položkami mzdové náklady, zákonné sociální pojištění, zákonné sociální náklady a ostatní 

sociální náklady. Ostatní náklady je kategorie, která zastupuje daně a poplatky, daně z příjmu, 

dary a ostatní náklady. Pátou kategorii nákladů představují odpisy a poslední šestou kategorii 

poskytované příspěvky. Tabulka 3.3 znázorňuje jednotlivé nákladové kategorie a jejich výši 

za sledované období 2008 až 2011 v peněžních jednotkách Kč. 
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Tab. 3.3 Struktura nákladů Charity Ostrava 

Zdroj: Výkazy zisků a ztrát Charity Ostrava. Vlastní zpracování. 

 

Největší náklady Charity Ostrava představují osobní náklady, které se podílejí na celkovém 

rozpočtu průměrně z 62%. Položky, které nejvíce navyšují osobní náklady, jsou náklady  

na mzdy a také zákonné sociální pojištění. Osobní náklady mají ve sledovaných obdobích 

rostoucí tendenci. 

 

Druhou nejnákladnější položkou rozpočtu Charity Ostrava jsou spotřebované nákupy,  

které jsou zastoupeny především spotřebou materiálu a spotřebou energie. Spotřeba energie  

je během sledovaných let konstantní ovšem v roce 2008 se hodnota spotřebovaného materiálu 

výrazně zvýšila. Z tohoto důvodu byly spotřebované nákupy v roce 2008 nejvyšší.  

 

Náklady na služby mají ve sledovaném období poměrně konstantní úroveň a ve vztahu 

k celkovým výdajům rozpočtu Charity Ostrava jsou ve výši 9%. Náklady na služby zatěžují 

z větší části opravy a udržování a ostatní služby. 

 

Odpisy dosahovaly nejnižší hodnoty v roce 2008 a v následujících letech je jejich hodnota 

docela neměnná. Na celkových výdajích rozpočtu se podílejí průměrně z 8%. Nejmenší 

kategorií nákladů jsou poskytnuté příspěvky, které ve sledovaném období nezaznamenaly 

značné hodnoty, proto jsou ve vztahu k rozpočtu ve výši 0%. Obrázek 3.2 znázorňuje 

procentuální strukturu nákladů Charity Ostrava za sledovaná období 2008 až 2011. 

 

 

Období 2011 2010 2009 2008 

Spotřebované 

nákupy 

17 629 000     17 495 000 17 872 000 23 669 000 

Náklady  na 

služby 

 8 158 000  7 890 000   8 137 000  6 487 000 

Osobní náklady 64 741 000 61 946 000  57 363 000 42 218 000 

Ostatní náklady      655 000     665 000       801 000      672 000 

Odpisy  7 577 000  7 528 000    7 479 000  4 204 000 

Poskytované 

příspěvky 

       10 000        54 000         21 000         8 000 
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Struktura nákladů za období 
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Obr. 3.2 Procentuální struktura nákladů Charity Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zprávy Charity Ostrava. Vlastní zpracování. 

 

Na obrázku 3.2 lze vidět, že nejvíce hospodaření Charity Ostrava zatěžují osobní náklady 

a to více než z 50%. Naopak nejmenší zátěží hospodaření jsou poskytované příspěvky  

a ostatní náklady. Hospodaření zatěžují také spotřebované nákupy a to především 

prostřednictvím spotřebovaného materiálu, který ve všech sledovaných letech dosahoval 

vyšších hodnot oproti spotřebě energie.  

 

Hospodářský výsledek 

 

Charita Ostrava hospodařila v letech 2008 až 2011 pouze se ztrátou, jak je znázorněno  

na obrázku 3.3. Hodnota nejvyšší ztráty hospodaření dosáhla v roce 2010 přes 2,5 mil. Kč. 

Vývoj ztráty měl v období 2008 až 2010 rostoucí tendenci a průměrné tempo růstu 

dosahovalo úrovně 1,9 mil. Kč. V roce 2011 byla naopak ztráta oproti předešlému roku  

2010 nižší.  
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Vývoj hospodářského výsledku
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Obr. 3.3 Hospodářský výsledek Charity Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výkazy zisků a ztrát Charity Ostrava. Vlastní zpracování. 

 

Vzniklé ztráty nebyly vykazovány v účetnictví na konci následující hospodářského roku, 

jelikož neuhrazené ztráty minulých let měly ve výkazech vždy nulovou hodnotu.  

Z toho vyplývá, že ztrátu se vždy podařilo určitým způsobem uhradit, ve většině případů 

dodatečným darem či příspěvkem. 

 

Charita Ostrava má fondové hospodaření. Účetní rozvahy za jednotlivé časové období 

zachycují růst finančních zdrojů ve fondovém hospodaření. Prostředky z fondu mohou být 

čerpány na krytí případné ztráty. V roce 2011 se pohybovala finanční hodnota fondů zhruba 

kolem 1,2 mil. Kč.  

 

Zhodnocení hospodaření Charity Ostrava 

 

Charita Ostrava hospodaří ve sledovaném období 2008 až 2011 se ztrátou. Ztrátu byla vždy 

schopna uhradit. Vývoj výnosů a nákladů má rostoucí tendenci. Charita Ostrava nepodnikla 

ve sledovaném období opatření, která by mohla vývoj nákladů snížit. Aby bylo možné 

financovat všechny náklady je snahou Charity Ostrava navyšovat výnosy hospodaření. 

Navyšování výnosů především z tržeb za vlastní výkony není dostačující pro pokrytí 

vzniklých ztrát. Tento problém je řešen hlavně prostřednictvím sbírek a darů od jednotlivců  

či organizací.  
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Kladně hodnotící je skutečnost, že Charita Ostrava se snaží nepřímo snižovat své osobní 

náklady prostřednictvím činností dobrovolnického hnutí. Za sledované období nebyla 

realizovaná žádná činnost vztahující se k prodeji či pronájmu majetku Charity Ostrava, proto 

tato činnost vykazuje nulovou finanční hodnotu.  

 

Charita Ostrava je schopna velkou část hospodaření zabezpečit prostřednictvím tržeb  

za vlastní výkony. Tato kategorie je hlavním zdrojem financování. 

 

Charity Ostrava si vždy stanovuje na nové časové období cíle, kterých chce dosáhnout.  

Cíle jsou strukturovány spíše na úrovni kvality při poskytování sociálních služeb  

a spokojenosti zákazníka. Na cíle vztahující se k hospodaření a financování není kladem 

takový důraz. 

 

3.2.2 Diakonie CČE – středisko v Ostravě 

 

Informace o hospodaření jsou čerpány z výročních zpráv Střediska a z účetních závěrek. 

Analýza hospodaření sleduje časové období od roku 2008 až do roku 2011.  

Tabulka 3.4 definuje základní hospodářské skutečnosti Střediska v jednotlivých letech. 

Hodnoty jsou sledovány v peněžních jednotkách Kč. 

 

Tab. 3.4 Základní identifikace hospodaření Střediska 

Zdroj: Výkazy zisků a ztrát Střediska. Vlastní zpracování. 

 

Vývoj výnosů a nákladů má ve sledovaném období rostoucí tendenci. Hodnota výnosů roste 

v průměru o 0,962 mil. Kč a hodnota nákladů o 0,960. Skutečnost, že průměrné tempo růstu 

výnosů je vyšší než průměrné tempo růstu nákladů neznamená, že výsledek hospodaření  

Období Výnosy Náklady Výsledek 

Hospodaření 

2011 16 035 169 16 055 709  - 20 539  

2010 15 860 782 15 783 749    77 033 

2009 14 426 188 14 561 489  -135 301 

2008 13 148 500   13 174 000    -25 588 
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má ve sledovaných letech kladnou hodnotu. Jelikož hodnota nákladů skoro ve všech letech 

přesáhla výši výnosů, hospodařilo Středisko se ztrátou, kromě roku 2010.  

 

Struktura výnosů 

 

Struktura výnosů Střediska je podobná jako v případě Charity Ostrava. Jednotlivé kategorie 

výnosů a jejich výše ve sledovaných letech jsou znázorněny v tabulce 3.5. Hodnoty  

jsou sledovány v peněžních jednotkách Kč. 

 

Tab. 3.5 Struktura výnosů Střediska 

Zdroj: Výkazy zisků a ztrát Střediska. Vlastní zpracování. 

 

Největší hodnoty výnosů plynou Středisku z dotací na provoz. Tyto dotace mají  

ve sledovaných letech rostoucí charakter a průměrné tempo růstu je 1 mil. Kč. Dotace  

na provoz představuji průměrně za sledované období 52% finančních příjmů v rozpočtu. 

Statutární město Ostrava poskytuje Středisku každoročně nejvyšší dotaci na provoz. 

 

Dalším významným finančním zdrojem, který představuje 22% rozpočtu, jsou tržby  

za vlastní výkony. Tyto tržby představují příjmy z hlavní i doplňkové činnosti Střediska  

a ve sledovaných obdobích jsou poměrně konstantní.  

 

Příspěvky a dary mají také konstantní charakter a představují 23% příjmů rozpočtu Střediska, 

což je více než kategorie tržeb za vlastní výkony. Hlavní zdroje plynoucí do této kategorie 

představují příspěvky z úseku Náruč, dary sborů ČCE, dary nadací a další dárcové. Ostatní 

Období 2011 2010 2009 2008 

Tržby za vlastní 

výkony 

3 052 820 2 928 011 2 887 319 3 009 000 

Aktivace DHM 0 0 0 0 

Ostatní výnosy   203 850   213 740   197 684   215 000 

Tržby z prodeje 

majetku 

0 0 0 0 

Příspěvky a dary 2 947 300 2 957 763 3 000 091 3 338 300 

Dotace na 

provoz 

9 831 199 9 761 268 8 341 094 6 586 200 
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výnosy představují průměrně 3% příjmů rozpočtu Střediska ve sledovaných letech.  

Na obrázku 3.4 je zachycena procentuální výše jednotlivých výnosových kategorií. 

 

Obr. 3.4 Procentuální struktura výnosů Střediska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zprávy Střediska. Vlastní zpracování. 

 

Obrázek 3.4 znázorňuje odlišnou procentuální strukturu výnosů Střediska oproti Charitě 

Ostrava. Zde je zřejmé, že hlavním zdrojem financování nejsou tržby za vlastní výkony,  

jak tomu bylo v případě Charity Ostrava, nýbrž dotace na provoz. Další odlišností oproti 

Charitě Ostrava je skutečnost, že tržby za vlastní výkony a příspěvky a dary mají skoro stejné 

zastoupení na příjmové straně rozpočtu Střediska. Naopak ostatní výnosy jsou procentuálně 

totožné, jako v případě Charity Ostrava. 

 

Struktura nákladů 

 

Struktura nákladů Střediska má taktéž podobné parametry, jako tomu bylo v případě Charity 

Ostrava, tedy rozdělení nákladů je zastoupeno stejnými kategoriemi. Strukturu a výši nákladů 

za jednotlivá časová období lze vidět v tabulce 3.6, kdy hodnoty jsou vyjádřeny v peněžních 

jednotkách Kč. 
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Tab. 3.6 Struktura nákladů Střediska 

Zdroj: Výkazy zisků a ztrát Střediska. Vlastní zpracování. 

 

Nejvyšší hodnoty představují osobní náklady, které tvoří 75% z celkových nákladů Střediska. 

Položky, které nejvíce zatěžují osobní náklady, jsou mzdové náklady a zákonné sociální  

a zdravotní pojištění. Kategorie má rostoucí charakter, ovšem v roce 2011 a 2010  

jsou hodnoty velice podobné z důvodu snižování pracovní kapacity Střediska v roce 2011.  

 

Rozpočet Střediska dále zatěžují hodnoty kategorie náklady na služby, které představují 11%. 

Náklady na služby mají rostoucí tendenci a průměrné tempo růstu představuje  

hodnotu 0,2 mil. Kč. 

 

Spotřebované nákupy představují 8% výdajů rozpočtu Střediska. Tyto náklady jsou docela 

konstantní až na rok 2009, kdy byla zaznamenána největší spotřeba materiálu a energie  

za sledované období. Stejně jako v případě Charity Ostrava tak i zde převyšuje spotřeba 

materiálu spotřebu energie.  

 

Kategorie odpisy má také své zastoupení a představuje 5% z celkových nákladů Střediska. 

Ostatní náklady jsou nejnižší hodnoty ve struktuře nákladů a poskytované příspěvky byly  

ve sledovaném období prakticky nulové. Procentuální strukturu nákladů Střediska zobrazuje 

obrázek 3.5. 

 

 

 

Období 2011 2010 2009 2008 

Spotřebované 

nákupy 

1 320 670  1 351 014  1 533 823  1 303 100 

Náklady  na 

služby 

1 900 100  1 840 014  1 553 796  1 254 200 

Osobní náklady 12 352 974 12 115 179 11 126 321 10 390 100 

Ostatní náklady       28 657       27 466       26 267        18 000 

Odpisy     453 308     443 636    321 282      208 600 

Poskytované 

příspěvky 

0        6 440 0 0 
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Obr. 3.5 Procentuální struktura nákladů Střediska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zprávy Střediska. Vlastní zpracování. 

 

Hospodaření Střediska je nejvíce zatíženo osobními náklady, jak je zřejmé  

z obrázku 3.5. Stejná situace byla v případě Charity Ostrava ovšem nikoliv v tak velkém 

měřítku, jako v případě Střediska. Výraznou odlišností je skutečnost týkající se procentuální 

výše nákladů na služby a spotřebovanými nákupy. Zde lze sledovat odlišnou situaci, nežli 

tomu bylo v případě Charity Ostrava, jelikož tam byly spotřebované nákupy hned na druhém 

místě, tady jsou na místě třetím.  

 

Hospodářský výsledek  

 

Diakonie CČE – středisko v Ostravě hospodařilo v letech 2008 až 2011 převážně se ztrátou, 

ale také s kladným výsledkem hospodaření. Hospodaření Střediska dosáhlo zisku pouze 

v roce 2010. Vzniklé ztráty v ostatních letech nebyly tak vysoké, aby se je nepodařilo uhradit 

z fondů, popřípadě z jiného zdroje.  

 

Lze konstatovat, že vývoj hospodářského výsledku tolik nezatěžuje hospodaření Střediska, 

jako tomu bylo v případě Charity Ostrava. Charity Ostrava hospodaří s výrazným deficitním 

propadem v rozpočtu oproti hospodaření Střediska. Obrázek 3.8 zachycuje vývoj 

hospodářského výsledku Střediska ve sledovaných obdobích.  
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Obr. 3.6 Hospodářský výsledek Diakonie CČE – střediska v Ostravě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát Střediska. Vlastní zpracování. 

 

Středisko vede fondové hospodaření. Účetní výkazy zachycují růst finančních zdrojů v těchto 

fondech. Středisko vede pět typů fondů: fond základního jmění, fond rozvoje, fond darů, 

sociální fond a mimořádný fond. Pokud nebereme v potaz prostředky z fondu základního 

jmění, celková výše ostatních fondů byla v roce 2011 na úrovni přibližně 0,8 mil. Kč.  

 

Zhodnocení hospodaření Diakonie CČE – střediska v Ostravě 

 

Středisko hospodařilo ve sledovaných letech 2008 až 2011 ve třech případech se ztrátou  

a v roce 2010 se ziskem. Ztráta byla vždy uhrazena. Vývoj výnosů a nákladů má rostoucí 

tendenci. Odlišností oproti Charitě Ostrava je skutečnost, že průměrné tempo růstu výnosů  

je vyšší, oproti růstu nákladů. I přes tuto skutečnost byly, vyjímaje roku 2010 náklady vyšší 

než výnosy.  

 

Středisko podniklo opatření týkající se snížení nákladů v roce 2011 snížením pracovní 

kapacity. Další opatření snižující hodnotu nákladů nebyla zaznamenána. Středisko není 

schopno zabezpečit vlastní činností takové množství výnosů, aby bylo možno konstatovat,  

že z větší části je schopna své hospodaření samo financovat. Hospodaření střediska  

je financováno především z dotací na provoz a z příspěvků a darů. 
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4 NÁVRH OPATŘENÍ K FINANČNÍMU HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH 

ZAŘÍZENÍ REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ 

 

Výsledky analýzy finančního hospodaření účelových zařízení, jsou výchozí pro sestavení 

SWOT analýzy, která odhalí slabé i silné stránky hospodaření. Zhodnocení problémových 

oblastní hospodaření je předpokladem, pro zpracování doporučujících opatření.  

 

Před zpracováním SWOT analýzy je důležité srovnat hospodaření účelových zařízení. 

Srovnání bude realizováno především na základě cenové úrovně, stejných typů sociálních 

služeb, které účelová zařízení poskytují.  

 

4.1 Srovnání hospodaření účelových zařízení 

 

Srovnání hospodaření vybraných účelových zařízení obsahuje několik částí. První část 

představuje porovnání cenových úrovní za poskytované sociální služby. Další oblastní 

srovnání bude představovat nákladovost sociálních služeb. Na základě výsledků prvních dvou 

částí a výsledků analýzy hospodaření, bude zpracována SWOT analýza, která pomůže nastínit 

problémové oblasti hospodaření vybraných účelových zařízení.  

 

Ceny za poskytované sociální služby jsou stanoveny pro uživatele těchto služeb na období 

roku 2012. Charita Ostrava poskytuje více typů sociálních služeb než Středisko, jelikož 

 jeho působnost a činnost v oblasti sociálních služeb je rozmanitější. Pro lepší srovnání budou 

sledovány cenové hladiny pouze u čtyř typů sociálních služeb, které poskytují obě účelová 

zařízení. Jedna se o tyto sociální služby: pečovatelská služba, denní stacionář, azylový dům 

 a sociálně-právní ochrana dětí. Porovnávané ceny jsou znázorněny v peněžních jednotkách 

Kč/hodinu, pokud nebude stanoveno jinak. 

 

Maximální výše cenové hladiny za poskytované sociální služby upravuje vyhláška MPSV  

č. 505 ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách. Vyhlášku upravují aktuálně platné novelizace, které musí poskytovatele sociálních 

služeb sledovat.  
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Pečovatelská služby 

 

Pečovatelskou službu poskytují obě účelová zařízení. Tabulka 4.1 znázorňuje výši cenové 

hladiny Charity Ostrava i Střediska za danou službu. Tabulka dále sleduje maximální cenovou 

úroveň sociální služby stanovenou zákonem. Sledovány jsou ceny základních úkonů 

pečovatelské služby, nejedná se o celkový výčet. Srovnání zhodnotí, zda účelová zařízení 

poskytují sociální službu za maximálně stanovenou cenu, či nikoliv.  

 

Tab. 4.1 Cenová hladina vybraných úkonů pečovatelské služby 

2012 

Kč/hodinu 

Charity Ostrava Diakonie CČE –

středisko v Ostravě 

Maximální cena dle 

vyhlášky MPSV 

Pomoc při běžných 

úkonech 

110 95 120 

Pomoc při osobní 

hygieně 

110 95 120 

Příprava a podání 

jídla a pití 

110 95 120 

Zprostředkování s 

vnějším prostředím 

110 95 110 

Zajištění oběda 60 58 80 

Velký nákup 110/úkon 100/úkon 110/úkon 

Dovoz jídla 20/úkon 20/úkon 25/úkon 

Zdroj: Ceníky služeb účelových zařízení. Vlastní zpracování. 

 

Z tabulky 4.1 je zřejmé, že Středisko ve všech sledovaných úkonech pečovatelské služby 

vykazuje nižší cenovou hladinu, oproti maximální ceny stanovené vyhláškou. Tímto Středisko 

přichází o část finančních zdrojů, které by se navýšily v podobě tržeb za vlastní výkony. 

Charita Ostrava využívá maximální cenové hladiny pouze u jednoho úkonu. Ostatní úkony 

mají také nižší cenovou úroveň, ale cenové hladiny jsou nastaveny výše než v případě 

Střediska. Z tohoto důvodu dosahuje Charita Ostrava, při realizaci pečovatelské služby 

vyšších výnosů z tržeb za vlastní výkony. Středisko přichází při poskytování pečovatelské 

služby o část výnosů, které by mohly zlepšit hospodaření zařízení. Druhým úhlem pohledu  

je skutečnost, že nezatěžuje tolik své klienty, jak tomu je v případě Charity Ostrava. 
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Denní stacionář  

 

Denní stacionáře vedou obě účelová zařízení. Provozní doba poskytování sociální služby 

je každý všední den, po dobu osmi hodin. Tabulka 4.2 znázorňuje cenové hladiny vybraných 

úkonů jednotlivých zařízení a opět maximální cenovou úroveň podle vyhlášky.  

 

Tab. 4.2 Cenová hladina vybraných úkonů denního stacionáře 

2012 

Kč/hodinu 

Charity Ostrava Diakonie CČE –

středisko v Ostravě 

Maximální cena dle 

vyhlášky MPSV 

Celodenní strava a 

pití 

82 110 160 

Úhrada za péči 

I.stupeň 

40 15 120 

Úhrada za péči 

II.stupeň 

45 20 120 

Úhrada za péči 

III.stupeň 

50 30 120 

Úhrada za péči 

IV.stupeň 

55 40 120 

Zdroj: Ceníky služeb účelových zařízení. Vlastní zpracování. 

 

Na příkladů denního stacionáře je zjištěno, že Charita Ostrava i Středisko mají značné rezervy 

ve vztahu k maximální cenové hladině a to ve všech sledovaných úkonech. Středisko 

nedosahuje ani úrovně polovičních hodnot z maximální cenové hladiny. Charita Ostrava  

má také nastaveny nižší cenové hladiny, nežli je stanovené maximum, ovšem ceny za sociální 

službu jsou vyšší, než ve Středisku.  

 

Vybraná účelová zařízení na příkladě denního stacionáře přicházejí o výnosy, které  

by výrazně navýšily hodnoty tržeb za vlastní výkony. Na tomto příkladě je nutné si uvědomit, 

že pokud by ceny služby dosahovaly maximální úrovně, tak by klient za jeden den  

ve stacionáři zaplatil skoro 1000 Kč. Nízké ceny jsou takto nastaveny, z důvodu dostupnosti 

pro všechny příjmové skupiny klientů.  
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Azylový dům pro matky s dětmi  

 

Azylový dům pro matky s dětmi provozuje Středisko i Charita Ostrava. Tabulka 4.3 sleduje 

konkrétně čtyři typy úkonů: úhrada za ubytování matky s dítětem, ženu bezdětnou a zajištění 

obědů. Charita Ostrava zajišťování obědů neposkytuje.  

 

Tab. 4.3 Cenová hladina vybraných úkonů azylového domu 

2012 

Kč/hodinu 

Charity Ostrava Diakonie CČE –

středisko v Ostravě 

Maximální cena dle 

vyhlášky MPSV 

Úhrada za ubytování 

matky 

70 80 90 

Úhrada za ubytování 

dítěte 

35 50 60 

Zajištění oběda 0 65 80 

Žena bez dítěte 95 110 120 

Zdroj: Ceníky služeb účelových zařízení. Vlastní zpracování. 

 

Středisko poskytuje tento typ sociální služby za vyšší cenovou hladinu, než Charita Ostrava.  

I přes tuto skutečnost nedosahuje Středisko hodnot maximální cenové hladiny. Ušlé výnosy 

z této sociální služby tolerují účelová zařízení, z důvodu prosazování principu solidarity 

k osamělým matkám.  

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zřizují obě účelová zařízení a poskytují tímto 

způsobem sociálně právní ochranu dětí. Sociální služba je v tomto případě podle zákona  

o sociálních službách poskytována bezplatně. Cílem zařízení je zajistit dětem vyžadujícím 

okamžitou pomoc a překlenutí jejich těžké životní situace. Snahou je pomoci dětem a rodině 

předejít stresovým situacím při řešení obtížných rodinných problémů, aniž by dítě muselo  

 být umístěno v dětském domově. 

 

Zařízení slouží pro děti ve věkové skupině 3 až 18 let. Charita Ostrava má kapacitu o pěti 

lůžkách a Středisko disponuje s kapacitou 12 lůžek. Charita Ostrava dále realizuje bezplatně 

nízko-prahové zařízení pro děti a mládež a krizovou pomoc.  
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Nákladnost sociálních služeb 

 

Nákladnost bude porovnávána mezi stejnými čtyřmi skupinami sociálních služeb,  

jako u porovnávání cenové hladiny. Tabulka 4.4 popisuje celkové náklady na daný typ 

sociální služby v peněžních jednotkách Kč za období 2011. Tabulka také zachycuje 

procentuální podíl jednotlivých sociálních služeb na celkových nákladech účelových zařízení. 

 

Tab. 4.4 Podíl nákladů vybraných sociálních služeb na celkových nákladech za rok 2011 

 

2011 

Charita 

Ostrava 

 

(Kč) 

Podíl 

na celkových 

nákladů 

(%) 

Diakonie CČE – 

středisko v 

Ostravě 

(Kč) 

Podíl 

na celkových 

nákladů 

(%) 

Pečovatelská 

služba 

 

4 898 585 

 

18 

 

6 507 000 
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Denní stacionář   674 303 5 1 625 000 11 

Azylový dům 3 816 156 8 2 160 400 14 

Sociálně právní 

ochrana dětí 

  433 167 1 3 188 000 21 

Zdroj: Výroční zprávy účelových zařízení. Vlastní zpracování. 

 

Charita Ostrava vynakládala ve sledovaném období na vybrané sociální služby menší finanční 

zdroje, kromě nákladů na azylový dům, než Středisko. Procentuální zastoupení Charity 

Ostrava na celkových nákladech je také u všech sledovaných sociálních služeb menší.  

Jak již bylo řečeno, Charita Ostrava realizuje větší počet sociálních i zdravotních služeb, které 

nemohli být předmětem srovnání. Nejvíce vynaložených prostředků bylo realizováno  

do služeb hospicu a domova pokojného staří, kdy procentuální výše těchto dvou služeb činila 

dohromady téměř 50% z celkových nákladů Charity Ostrava. Největší podíl vynaložených 

nákladů výše sledovaných sociálních služeb Charity Ostrava, bylo na realizaci pečovatelské 

služby. 

 

Sledované sociální služby Střediska jsou zde zachyceny prakticky celé, vyjímaje jedné 

sociální služby, která nebyla posuzována. Proto náklady Střediska převažují, nad náklady 

Charity Ostrava, jelikož je zde zachycena téměř veškerá činnost Střediska. Středisko  

také vynakládá nejvíce finančních zdrojů na realizaci pečovatelské služby. 
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4.1.1 SWOT analýza hospodaření 

 

Aplikace SWOT analýzy hospodaření na vybraných účelových zařízeních, pomůže odhalit 

silné i slabé stránky hospodaření a nastínit případné příležitosti, či ohrožení. Výsledky 

analýzy umožní usnadnit konstrukci možných opatření k finančnímu hospodaření. Obrázek 

4.1 zachycuje prvky SWOT analýzy hodnotící Charitu Ostrava.  

 

Obr. 4.1 SWOT analýza hospodaření Charity Ostrava 

 

 

Hlavními přednostmi patřící mezi silné stránky hospodaření Charity Ostrava je nepochybně 

skutečnost, že velkou část vlastních nákladů dokáže financovat z vlastních zdrojů, 

prostřednictvím tržeb za vlastní výkony. Další skutečností, která nepřímo snižuje osobní 

náklady, je existence dobrovolnického hnutí. Činnost tohoto hnutí je velmi dobře realizována  

a počet dobrovolníků se rok od roku zvyšuje. Charita Ostrava realizuje již několik let velice 

úspěšnou a populární Tři královou sbírku. Výnosy z této sbírky se rok od roku zvyšují  

a pomáhají tak lépe zabezpečovat poskytování sociálních služeb. Propagace Charity Ostrava 

je realizováno prostřednictvím specializovaného pracovníka, který řídí Public Relations,  

 
 Dobré jméno zařízení stojící na 

náboženských základech. 

 Existence dobrovolnického hnutí. 

 Pozitivní výsledky šetření spokojenosti 
klientů. 

 Realizace ziskové doplňkové činnosti. 

 Úspěšnost sbírek a fundraisingu. 
 Získávání dotací na provoz z veřejných 

rozpočtů. 

 Tržby za vlastní výkony tvoří více než 

50% finančních zdrojů. 
 Dobrá úroveň Public Relations.  

 
 Hospodaření s vysokou ztrátou. 

 Princip solidarity oslabuje hospodaření. 

 Nevyužívání pronájmu nebytových prostor. 

 Nízká úroveň zaměstnaneckých benefitů. 
 Průměrné tempo růstu nákladů je vyšší, 

než tempo růstu výnosů.  

 Nepravidelnost získávání provozních 
dotací od MSK. 

 Vysoká spotřeba materiálů a energie.  

 Nízká cenová úroveň sociálních služeb. 

 

 
 Dobré postavení na trhu sociálních služeb. 

 Evropská unie – nový rozměr financování, 
fondy EU. 

 Zvyšování rolí neveřejného sektoru v 

působnosti oblasti sociálních služeb.  

 Rozvoj investorů a průmyslových zón 
v MSK – nový potencionální dárci. 

 Rozvoj informačních technologií – nový 

potencionální zákazníci. 
 Metoda benchmarking – zkušenosti jiných 

účelových zařízení. 

 

 
 Nedostatek finančních prostředků. 

 Nezájem veřejnosti. 
 Politická nestabilita 

 Legislativní omezení. 

 Rostoucí ceny energií. 

 Hospodářská krize. 

 

Silné stránky 

Ohrožení Příležitosti 

Slabé stránky 
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dále zde dobře funguje fundraising, který výrazně podporuje hospodaření. Charita Ostrava 

nemá problémy získávat provozní dotace z veřejných rozpočtů. 

 

Mezi slabé stránky v hospodaření Charity Ostrava je výrazné ztrátové hospodaření. Velká 

dluhová zátěž ohrožuje činnost zařízení. I přes skutečnost, že se doposud dařilo financovat 

dluhy prostřednictvím darů je toto jednání výrazným rizikovým faktorem hospodaření Charity 

Ostrava. Princip solidarity oslabuje hospodaření Charity Ostrava, tato skutečnost tedy 

způsobuje udržování cen za sociální služby na nižní úrovni, nežli je stanovena maximálně 

možná cenová hladina. Průměrné tempo růstu nákladů je vyšší, než tempo růstu výnosů.  

Tato skutečnost by měla být pro Charitu Ostrava varovným signálem pro budoucí 

hospodaření. Charita Ostrava čerpala ve sledovaných letech provozní dotaci z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje pouze ve dvou obdobích. V neposlední řadě patří mezi slabé stránky 

hospodaření také skutečnost, že náklady spojené se spotřebou materiálu a energie mají  

ve sledovaných letech rostoucí tendenci.  

 

Příležitostí Charity Ostrava je nezbytně dobré postavení na trhu sociálních služeb. 

Konkrétněji na území Statutárního města Ostravy provozuje svou činnost několik let,  

má dobrou pověst a rozmanitost poskytovaných sociálních služeb. Patří mezi nejvýznamnější 

neveřejné poskytovatele sociálních služeb v Ostravě. Členství v Evropské unii nabízí další 

možnou příležitost, ve formě čerpání finančních zdrojů na provoz účelového zařízení, z fondů 

EU. Rozvoj průmyslových zón v Moravskoslezském kraji přináší nové potencionální dárce. 

Například Huyndai Motor Manufacturing v průmyslové zóně Nošovice se stal novým 

zahraničním dárcem Charity Ostrava. Vhodnou příležitostí může být také aplikace metody 

benchmarking, která je prostředkem k podpoře partnerství a výměně zkušeností s jinými 

poskytovateli sociálních služeb.  

 

Ohrožení lze vnímat například v podobě nedostatku finančních prostředků, situace 

hospodářských krizí, politická nestabilita, popřípadě legislativní omezení, ale také upadající 

zájem veřejnosti.  

 

Aplikace SWOT analýzy bude také interpretována na Diakonii CČE – středisku v Ostravě. 

Obrázek 4.2 hodnotí všechny aspekty analýzy Střediska. Některé body se shodují s Charitou 

Ostrava, proto budou hodnoceny pouze odlišné faktory.  
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Obr. 4.2 SWOT analýza hospodaření Diakonie CČE – středisko v Ostravě 

 

 

K silným stránkám hospodaření Střediska přispívá skutečnost, že průměrné tempo růstu 

výnosů je vyšší, než tempo růstu nákladů, což může mít pro budoucí vývoj hospodaření 

pozitivní přínos. Hospodaření ve sledovaném období zaznamenalo kladný výsledek 

hospodaření. Hospodaření se ztrátou, nezatěžovalo hospodaření natolik jako v případě  

Charity Ostrava. Náklady na spotřebu materiálu a energie jsou také dosti nižší než  

u Charity Ostrava. Středisko používá pro motivaci svých zaměstnanců odměňování 

prostřednictvím benefitů.  

 

Středisko disponuje s nebytovými prostory, které je možno pronajímat, ale tato činnost není 

realizována, což způsobuje ztrátu možných výnosů. Dobrovolnická činnost není na takové 

úrovni jako v případě Charity Ostrava. Činnost dobrovolníků by mohla snížit zatížení 

osobních nákladů Střediska. Středisko ve sledovaném období nevyužívalo dotací z fondů EU. 

Středisko financuje náklady především z prostředků dotací a darů více jak ze 70%,  

tzn. že není schopna prostřednictvím tržeb za vlastní výkony financovat většinu svého 

hospodaření jako Charita Ostrava. Tato skutečnost by mohla být v budoucím hospodaření 

 
 Dobré jméno zařízení stojící na 

náboženských základech. 

 Realizace ziskové doplňkové činnosti. 

 Získání dotací na provoz z veřejných 

rozpočtů. 
 Dobrá úroveň zaměstnaneckých benefitů. 

 Průměrné tempo růstu výnosů je vyšší, než 

tempo růstu nákladů. 
 Ve sledovaném období se podařilo jednou 

hospodařit se ziskem, dobrá úroveň fondů. 

 Nízká úroveň nákladů na spotřebu 
materiálu a energie. 

 
 Hospodaření s nízkou ztrátou. 
 Princip solidarity oslabuje hospodaření. 

 Nevyužívání pronájmu nebytových prostor. 

 Slabá realizace dobrovolnických činností. 

 Nečerpání finančních zdrojů z fondů EU. 
 Nízká cenová úroveň sociálních služeb. 

 Zařízení má nízké výnosy z  tržeb za 

vlastní výkony a více jak z e 70% je 
financováno z dotací a darů. 

 Slabá činnost sbírek a Public Relations. 

 

 
 Evropská unie – nový rozměr financování, 

fondy EU. 

 Zvyšování rolí neveřejného sektoru v 
působnosti oblasti sociálních služeb.  

 Rozvoj investorů a průmyslových zón 

v MSK – nový potencionální dárci. 
 Rozvoj informačních technologií – nový 

potencionální zákazníci. 

 Metoda benchmarkingu – zkušenosti 

jiných účelových zařízení. 
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kritickým faktorem. Realizace sbírek a činnost Public Relations Střediska zaostává  

a je potřeba jejich budoucí vývoj lépe koordinovat. Příležitosti a ohrožení jsou hodnoceny 

stejně jako u Charity Ostrava.  

 

4.2 Navrhovaná opatření 

 

Navrhovaná opatření k finančnímu hospodaření budou popsána samostatně na případě  

Charity Ostrava i Diakonie ČCE – střediska v Ostravě. Jakým způsobem budou navrhovaná 

opatření u jednotlivých příkladů aplikována, popisuje obrázek 4.3. 

 

Obr. 4.3 Schéma popisující postup navrhovaných opatření k finančnímu hospodaření 

 

 

Obrázek 4.3 představuje schéma popisující postup, který zjednodušuje sestavování 

jednotlivých navrhovaných opatření. Prostřednictvím výše uvedeného postupu, budou 

strukturována a popsána jednotlivá navrhovaná opatření. 

 

Možnosti finančního opatření hospodaření na příkladech Charity Ostrava a Diakonie  

ČCE – střediska v Ostravě, mohou být směřovány prostřednictvím tří výše uvedených cest. 

První cesta bude charakterizovat a popisovat taková opatření k finančnímu hospodaření, která 

povedou ke snižování nákladů účelových zařízení. Druhá cesta popisuje navrhovaná opatření, 

která budou v hospodaření podporovat zvyšovaní výnosů. Poslední cesta představuje jiné 
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alternativní možnosti hospodaření, které budou popsány jednotlivě ve vybraných účelových 

zařízení. Popsané cesty mohou zvýšit výkonnost a hospodářskou situaci vybraných účelových 

zařízení.  

 

Poté co budou navrhovaná opatření definována a popsána je nezbytné uvědomit si,  

jaké dopady mohou v praxi, při zavedení nastat. Proto musí být popsána pozitivní i negativní 

stránka každého navrhovaného opatření.  

 

Poslední fází je výběr nejvhodnější varianty, který bude proveden na základě výše popsaných 

faktorů. Je potřeba si uvědomit, že některá opatření mohou sice zlepšit finanční hospodaření 

vybraných účelových zařízení, ale také mohou nabourat úroveň a rozsah poskytovaných 

sociálních služeb, čemuž je třeba se vyvarovat. 

 

4.2.1 Charita Ostrava 

 

Realizace SWOT analýzy hospodaření nastínila slabé stránky Charity Ostrava. Navrhovaná 

opatření směřují k odstranění, popřípadě zmírnění těchto slabých stránek. Hlavními 

nedostatky hospodaření je především vysoká úroveň zadluženosti, nízká cenová úroveň 

poskytovaných sociálních služeb, vysoké osobní náklady a náklady na spotřebu materiálu  

a energií. Další nedostatky mají podobu nevyužívání pronájmu majetku a nepravidelnost, 

 při získávání provozních dotací od Moravskoslezského kraje.  

 

Obrázek 4.4 znázorňuje existenci možných opatření hospodaření. Podstatou je skutečnost,  

že pouze některá opatření je možné realizovat na příkladu Charity Ostrava. Jednotlivá 

opatření budou popsána a případné překážky vysvětleny. 

 

První cesta obsahuje taková opatření, která mohou vést ke snížení nákladů Charity Ostrava. 

Konkrétní opatření této cesty jsou snížení pracovních kapacit, snížení mzdových nákladů  

a snížení spotřeby materiálu a energií. Snížení pracovních kapacit není v případě Charity 

Ostrava možné, jelikož by toto opatření vedlo k omezení poskytování sociálních služeb  

a to není prioritou zařízení. Přímé snižování mzdových nákladů by bylo možné 

prostřednictvím motivačních benefitů pro zaměstnance, např.: v podobě stravenek aj. Stejné 

omezení jako u snižování pracovních kapacit platí u snižování spotřeby materiálu. Ovšem 
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snížení nákladů na spotřebovaný materiál by mohla Charita Ostrava dosáhnout, pokud  

by se zaměřila na zlepšování smluvních podmínek s dodavateli.  

 

Snížení nákladů, které vznikají, při spotřebě energie je možné realizovat např.: 

prostřednictvím dotací z Fondů EU. Možnou alternativou je v tomto případě realizace 

projektu na zakoupení a instalaci slunečních panelů, které by pomohly ulehčit hospodaření 

Charity Ostrava. Nedostatkem realizace slunečních panelů je spolufinancování na tomto 

projektu i ze strany Charity Ostrava a náročnost na vypracování projektu spojená s vysokými 

administrativními náklady. 

 

Obr. 4.4 Schéma možných opatření Charity Ostrava 

 

 

Druhá cesta na obrázku 4.4 definuje opatření, která by vedla ke zvýšení výnosů hospodaření 

Charity Ostrava. Jedná se o zvyšování cen za poskytované sociální služby, získání dotací  

od Ministerstva pro místní rozvoj a od Moravskoslezského kraje, podpora vedlejší činnosti  

a pronájem majetku. Zvyšování cen není prioritou Charity Ostrava v důsledku uplatňování 

principu solidarity. Ovšem v případě pečovatelské služby by bylo navýšení cenové úrovně 

reálné. Charita Ostrava by se měla zaměřit na získávání dotací z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje, jelikož ve sledovaných letech získala dotací pouze dvakrát. Další možností, kterou 
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může Charity Ostrava využít je získání dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj,  

které každoročně vyhlašuje dotační programy na podporu nestátních neziskových organizací. 

Získávání těchto dotací je náročné na přípravu projektů a také souvisí  

se vznikem administrativních nákladů.  

 

Charita Ostrava by mohla pronajímat některé nebytové prostory veřejnosti, tak by se navýšily 

doposud nerealizované výnosy z pronájmu majetku a zlepšilo by se hospodaření. Realizace 

dalších vedlejších činností by taktéž posílila hospodaření. Například vytvoření pracovních 

dílen se zaměřením na výrobu lan by mohlo prosperovat. Vytvoření pracovní dílny přináší 

také nové náklady související s personálem, nákupem vybavení a materiálu apod. Tento 

projekt by mohl být podpořen získáním dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy a dotací 

z úřadu práce.  

 

Poslední cesta představuje jiná alternativní opatření, která mohou zlepšit současné 

hospodaření i budoucí hospodaření. Vhodným opatřením by mohla být aplikace metody 

benchmarkingu. Metoda umožňuje navázání partnerství např.: s podobným typem organizace 

jako je Charita Ostrava. Toto partnerství je doprovázeno výměnou zkušenosti týkajících  

se i hospodaření. Úsek Public Relations by mohl zrealizovat kampaň pro motivaci 

potencionálních dárců, především drobných soukromníků, kteří si případný dar mohou odečíst 

v daňové přiznání. Podpora ze strany klientů je myšlena v podobě dobrovolných členských 

příspěvků, popřípadě vytvoření klubu přátel propagující činnost Charity Ostrava.  

 

4.2.2 Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 

 

Postup navrhovaných opatření Střediska je aplikován stejně jako u Charity Ostrava. Některá 

opatření jednotlivých cest mají stejný charakter, proto již nebudou do detailu popsána.  

Na obrázku 4.5 lze vidět schéma možných opatření Střediska, která mají podobnou logiku 

jako u Charity Ostrava.  

 

Opatření první cesty jsou totožná, jako u předchozího zařízení. Shoduje se také přístup 

k jednotlivým opatřením a potencionální bariéry při zavádění do praxe. Druhá cesta popisuje 

tři možná opatření, která jsou rovněž totožná jako na příkladu Charity Ostrava. Jedná  

se o získávání dotací z dotačních programů od Ministerstva pro místní rozvoj, využívání 

majetku k jeho pronájmu a zvyšování cen za poskytované sociální služby. Tyto opatření mají 
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rovněž stejné náležitosti. Odlišným typem opatření je získávání dotací z fondů EU a podpora 

realizace sbírek. Středisku se ve sledovaných letech nepodařilo získat dotace z fondů EU, 

proto přicházejí o část finančních prostředků, které by podpořili nejen hospodaření, ale také 

rozsah a kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Středisko nerealizuje sbírky na takové 

úrovni, jako Charita Ostrava, proto i finanční zdroje plynoucí z těchto sbírek nejsou příliš 

vysoké.  

 

Obr. 4.5 Schéma možných opatření Střediska 

 

 

K jiným alternativním opatřením, patří podpora Public Relations a aplikace metody 

benchmarkingu. Opatření ve formě dobrovolníku funguje na příkladu Charity Ostrava velice 

dobře. Také Středisko by mohlo založit a realizovat svou činnost prostřednictvím 

dobrovolnického hnutí. Tato cesta nepřímo snižuje osobní náklady Střediska a podporuje 

hospodaření. Podobnou roli může plnit opatření v podobě studentských praxí. Realizace 

studentských praxí by pomohla, při poskytování sociálních služeb a zároveň odlehčila 

náklady hospodaření. 
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5 ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení finančního hospodaření účelových zařízení 

registrovaných církví a náboženských společností poskytujících sociální služby, konkrétně 

Charity Ostrava a Diakonie CČE – středisko v Ostravě. Aplikace analýzy finančního 

hospodaření za období 2008 až 2011 byla stěžejní metodou hodnotící stav hospodaření obou 

zařízení. Analýza hospodaření zprostředkovala porovnání a hodnocení vývoje výnosů, 

nákladů a výsledku hospodaření vybraných účelových zařízení.  

 

Výsledky analýzy prokázaly, že Charita Ostrava hospodaří s vysokou ztrátou. Tuto ztrátu 

se ve sledovaných letech podařilo vždy uhradit prostřednictvím daru. Vývoj výnosů i nákladů 

má rostoucí tendenci. Průměrné tempo růstu nákladů je vyšší, než průměrné tempo růstu 

výnosů. Hospodaření je doprovázeno rizikovými faktory, které mohou negativně ovlivnit 

budoucí hospodaření.  

 

Diakonie CČE – středisko v Ostravě hospodařilo ve sledovaných letech převážně s nízkou 

ztrátou. V roce 2010 bylo hospodaření doprovázeno ziskem. Vzniklé ztráty se vždy podařilo 

uhradit. Vývoj výnosů i nákladů má rostoucí tendenci, ovšem průměrné tempo růstu  

je na rozdíl u Charity Ostrava opačné. Skutečnost, že průměrné tempo růstu výnosů je vyšší, 

než průměrné tempo růstu nákladů, ovšem neprokázalo v hospodaření dosažení pozitivních 

výsledků. I přesto, že Středisko hospodařilo převážně se ztrátou, nebylo ztrátové hospodaření 

takovou zátěží, jako v případě Charity Ostrava.  

 

Analýza hodnotila strukturu výnosů a nákladů. Hlavním zdrojem financování Charita Ostrava 

jsou tržby za vlastní výkony, které tvoří 54% z celkových výnosů. Ostatní výnosy tvoří 

převážně provozní dotace, dary a příspěvky. Opačná situace nastává ve Středisku. Hlavním 

zdrojem financování Střediska jsou provozní dotace a dary, které tvoří celkem 75% ze všech 

výnosů. Středisko nedokáže z větší části financovat své hospodaření, prostřednictvím tržeb  

za vlastní výkony, jako Charita Ostrava. Hospodaření je zatíženo u obou zařízení z více  

jak 50% osobními náklady. V případě Střediska tvoří osobní náklady 75% z celkových 

nákladů. Naproti tomu má Středisko výrazně nižší náklady na spotřebu materiálu a energie, 

nežli Charita Ostrava.  
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Srovnání cen za poskytované sociální služby a aplikace SWOT analýzy hospodaření, odhalila 

silné stránky hospodaření i další nedostatky u obou účelových zařízení. Výsledky těchto 

hodnocení, pomohly modelovat navrhovaná opatření k finančnímu hospodaření.  

 

Mezi kladně hodnotící faktory hospodaření Charity Ostrava, patří činnost dobrovolnického 

hnutí, což nepřímo snižuje osobní náklady. Dále úspěšnost sbírek, realizace ziskové 

doplňkové činnosti, získávání dotací na provoz z veřejných rozpočtů ČR a fondů EU, dobrá 

úroveň Public Relations a fundraisingu. Přednostmi Střediska je motivace prostřednictvím 

zaměstnaneckých benefitů, realizace ziskové doplňkové činnosti a nízká úroveň nákladů  

na spotřebu materiálu a energie.  

 

Navrhovaná opatření byla strukturována prostřednictvím tří cest. Cestou snižující náklady 

zařízení, cestou zvyšující výnosy hospodaření a jiná alternativní opatření. Každá cesta 

obsahovala čtyři navrhovaná opatření. Navrhovaná opatření mají své klady i zápory. Některá 

opatření není možné v praxi aplikovat, z důvodu existenčních bariér, které jsou na straně 

účelových zařízení.  

 

Vhodným opatřením v případě Charity Ostrava je pravidelné získávání dotací z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje. Zpracováním projektů by Charita Ostrava mohla získat finanční 

prostředky z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, nebo z fondů EU. Tyto prostředky 

mohou být využity na vybudování solárních panelů, které by značně snížily náklady  

na spotřebu energie a zlepšily hospodaření. Doporučujícím opatřením je také zvýšení cen 

pečovatelské služby a realizace metody benchmarkingu s jinými účelovými zařízeními. 

Vybudování chráněné dílny, prostřednictvím dotací z rozpočtu Statutárního města Ostravy  

a úřadu práce, může zvýšit výnosy z vedlejší činnosti Charity Ostrava. Realizace motivačních 

kampaní, nebo vytvoření klubu klientů může zlepšit propagaci a úroveň dárcovství. 

Navrhovaným opatřením Střediska je vytvoření dobrovolnického hnutí, jako má Charita 

Ostrava. Také využívání dotaci z rozpočtu MMR a z fondů EU. Charitě Ostrava se podařilo 

ve sledovaném období čerpat finanční prostředky z fondů EU, Středisku nikoliv. Zlepšit 

hospodaření Střediska může dále organizovanější podpora Public Relations a realizace sbírek. 

Možnost pronajímání nebytových prostorů veřejnosti, nebo zvýšení cen pečovatelské služby, 

také kladně ovlivní hospodaření Střediska.  
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Zdroj: Zákon o sociálních službách. Vlastní zpracování. 
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Zdroj: Zákon o sociálních službách. Vlastní zpracování. 
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Složky organizační struktury Charity Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Organizační struktura Charity Ostrava. Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Ředitel  

 

Správní 

rada 

 

Dozorčí 

rada 

 

Úsek Náruč 

(zařízení pro 

děti) 

 

Úsek 

pečovatelské 

služby 

 

Ekonomický 

úsek 

Manager 

kvality 

 

 

Úsek  

Debora 

(azylový 

dům) 

Úsek 

Domovinka 

pro seniory 

 

Vedoucí ekonom,  

účetní, personalista,  

projektový manager, správce 

 

 

Příloha č. 4   

 

Složky organizační struktury Diakonie CČE – středisko v Ostravě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Stanovy Diakonie CČE – střediska v Ostravě. Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha č. 5 

 

Střediska a charitativní domy Charity Ostrava  

  

 

Název Typ služby 

Andělská Hora Rekondiční a vzdělávací středisko 

Středisko Tereza Pečovatelská služba 

Středisko Klára Pečovatelská služba 

Středisko sv. Anežky České Osobní asistence 

Středisko Gabriel Komunitní centrum pro seniory 

Charitativní dům sv. Alžběty Denní centrum pro seniory 

Charitativní dům sv. Alžběty Zařízení pro přechodný pobyt 

Charitativní dům sv. Václava Domov pokojného staří 

CHD Salvator Krnov Domov pro osoby se specifickými 

potřebami 

Hospic sv. Lukáše Odlehčovací služby 

Hospic sv. Lukáše Poradna pro hospic. paliativní 

péči 

Charitativní středisko Poradenské a sociální služby 

Středisko Michala Magone Krizová pomoc 

Středisko Michala Magone Nízkoprahové zařízení 

Středisko Michala Magone Rodičovské centrum 

CHD sv. Benedikta Labre Nízkoprahové denní centrum 

CHD sv. Františka Noclehárna 

CHD sv. Františka Azylový dům 

CHD sv. Zdislavy Azylový dům pro matky v tísni 

Startovací byty Sociální rehabilitace 

MDJ Ošetřovatelská služba 

Ředitelství Vedení a administrativa 

Dobrovolnické hnutí Pomoc v charitních zařízení 

 
Zdroj: Výroční zprávy Charity Ostrava. Vlastní zpracování. 

 



 

  

 

Příloha č. 6 

 

Sociální služby Diakonie CČE – středisko v Ostravě 

 

 

Název Typ Služby 

Pečovatelská služba 

v rodinách, Syllabova 

Pečovatelská služba 

Náruč Zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc 

Debora  Azylový dům pro ženy a 

matky s dětmi 

Domovinka pro seniory Denní stacionář 

Domovinka pro seniory Týdenní stacionář 

 

 
Zdroj: Výroční zprávy Diakonie CČE – střediska v Ostravě. Vlastní zpracování. 

 


