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1. Úvod 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila neziskové organizace. Zvláště se 

zaměřuji na příspěvkové organizace. Toto je téma, které mi není cizí, protože několik lidí 

v mém blízkém okolí v příspěvkových organizacích, ale v jiných neziskových organizacích, 

pracuje.  

Neziskové organizace spadají v rámci národního hospodářství pod neziskový sektor. 

Jsou jeho neodmyslitelnou součástí. Každý z nás se může dostat do takové situace, kdy bude 

potřebovat pomoc druhých, ať už finanční nebo péči o sebe sama. Takovou pomoc se 

neziskové organizace snaží poskytovat. Proto si myslím, že by činnost těchto organizací 

neměla být nikomu z nás lhostejná. Jsou prospěšné jak pro jednotlivce, tak i pro celou 

společnost. Touto prací bych chtěla zvýšit povědomí o neziskových organizacích, zvláště 

těch, které poskytují sociální služby pro osoby s mentálním postižením, jejichž zřizovatelem 

je kraj. Tyto organizace se potýkají s mnoha problémy, např. nedostatek finančních 

prostředků nebo kvalifikovaných pracovníků.  

Neziskové organizace mají původ v křesťanství, v jednom z kořenů západní civilizace, 

které staví na milosrdenství a schopnosti obětovat se pro záchranu druhého. Existují různé 

druhy neziskových organizací.  

V první části této práce se pokusím přiblížit vymezení neziskových organizací v rámci 

národního hospodářství, jejichž role je nezastupitelná. Budu charakterizovat členění 

neziskových organizací, jejich činnost, práva a povinnosti. Také se budu snažit objasnit 

historii neziskových organizací. Její vývoj totiž ovlivňuje stav, ve kterém se nachází 

v současné době. Neziskové organizace můžeme dělit na veřejně prospěšné a vzájemně 

prospěšné, dále také na veřejnoprávní a soukromoprávní. Příspěvkové organizace patří mezi 

veřejnoprávní neziskové organizace veřejně prospěšné. Jejich zřizovatelem může být stát, 

kraj, nebo obec.  

Pro tuto práci jsem si vybrala organizaci Klíč – centrum sociálních služeb, p.o., která 

sídlí v Olomouci a jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Tuto organizaci a její činnost se 

budu snažit přiblížit ve druhé části své bakalářské práce. Každý z nás se již určitě někdy 

setkal s lidmi s handicapem. Tito lidé často potřebují pomoc druhých, a proto existují 
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organizace, jako je Klíč, který patří v Olomouci mezi významné poskytovatele sociálních 

služeb. V podvědomí společnosti stále ještě přetrvává myšlenka, že handicapovaní lidé nejsou 

schopni začlenit se do běžného způsobu života a být šťastní. Přitom stačí někdy jen málo a 

handicapovaní lidé nám dokazují pravý opak. Klíč se snaží poskytovat kvalitní služby, které 

by rozvíjely klienty a začleňovaly je do společnosti, aby mohli vést život srovnatelný se 

svými vrstevníky.   

Cílem této práce je analýza hospodaření Klíče, zvláště pak analýza nákladů vybraných 

služeb. K tomu jsem si vybrala tři služby, které Klíč poskytuje – ambulantní službu denní 

stacionář Domino, do kterého klienti denně (od pondělí do pátku) docházejí, dále pobytovou 

službu chráněné bydlení Domov, která nabízí celoroční ubytování, a službu týdenního 

stacionáře Petrklíč, která umožňuje pobyt od pondělí do pátku. Volila jsem služby tak, aby se 

od sebe odlišovaly dobou poskytování. To se budu snažit objasnit ve třetí části této bakalářské 

práce.  

S cílem práce souvisí i hypotéza, kterou jsem stanovila. Zní takto: „Liší se hodinové 

finanční náklady na jednoho klienta u vybraných služeb?“ Tuto hypotézu se budu snažit 

potvrdit, nebo vyvrátit.  

Metodami použitými v této práci jsou sběr dat, analýza, studium odborné literatury a 

zákonů v platném znění. 

 



5 

 

2. Základní členění neziskových organizací 
 

Pro přiblížení neziskových organizací si musíme uvědomit, jakou pozici zaujímají 

v kontextu celého národního hospodářství. Národní hospodářství chápeme jako složitou 

soustavu subjektů a vazeb mezi nimi, které se vytvořily v procesu vývoje společnosti 

za účelem produkce statků, jimiž jsou uspokojovány potřeby lidí, žijících na území určitého 

státního útvaru. [10] 

 

2.1 Členění národního hospodářství podle principu financování 

Národní hospodářství lze členit podle různých kritérií. Např. dle kritéria odvětví 

na odvětví hmotné výroby a odvětví služeb, dle kritéria sektoru na sektor primární, 

sekundární a terciární, dle kritéria vlastnictví na vlastnictví soukromé a veřejné, ale také 

podle kritéria financování. Z tohoto hlediska ho můžeme rozdělit na ziskový (tržní) a 

neziskový (netržní) sektor. Pod neziskový sektor zařazujeme veřejný sektor, soukromý sektor 

a sektor domácností (viz. obr. 2.1). 

 

Obr. 2.1 Členění národního hospodářství podle principu financování 

                            

                                          NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

 

ziskový (tržní) sektor                                                                             neziskový (netrží) sektor 

 

                                                    veřejný sektor          soukromý sektor          sektor domácností 

 

Zdroj: Rektořík J. a kol.: Organizace neziskového sektoru, Ekopress, Praha 2010 
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 Ziskový (tržní) sektor je ta část národního hospodářství, která je financována 

z prostředků získaných subjekty ziskového sektoru. Organizace ziskového sektoru získávají 

tyto prostředky z prodeje statků, které produkují nebo distribuují. Prodej se uskutečňuje za 

tržní cenu, která se na trhu vytváří na základě vztahu nabídky a poptávky. Cílem ziskového 

sektoru, a tudíž i organizací, které v jeho rámci fungují, je podnikat za účelem dosahování 

zisku. 

 Neziskový (netrží) sektor je součást národního hospodářství. Subjekty, které v ní 

fungují a produkují statky, získávají prostředky pro svoji činnost pomocí přerozdělovacích 

procesů. Principy přerozdělovacích procesů jsou podrobně popsány a zkoumány 

prostřednictvím veřejných financí. Neplatí zde zákonitosti trhu. Cílem neziskového sektoru 

není dosažení zisku ve finančním vyjádření, ale přímé dosažení užitku, který má obvykle 

povahu veřejné služby.  

 Pod neziskový sektor zahrnujeme neziskový veřejný sektor (dále jen veřejný 

sektor). Je to ta část neziskového sektoru, která je financována z veřejných zdrojů. Je řízena a 

spravována veřejnou správou. Rozhodnutí v ní probíhá veřejnou volbou a podléhá veřejné 

kontrole. Primární funkce je poskytování veřejných statků na netržních principech. Problém 

u veřejného sektoru je jeho efektivnost. Neefektivní vynakládání veřejných financí vede 

k selhání veřejné vlády a veřejné správy. 

 Neziskový soukromý sektor (též třetí sektor) je část národního hospodářství, jejímž 

účelem není dosahování zisku, ale přímý užitek. Je financována ze soukromých financí 

(příspěvky z veřejných financí však jsou možné) 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 finančně vyjádřený zisk. 

 Významnou roli v národním hospodářství představuje sektor domácností. Jeho 

význam je způsoben začleněním do koloběhu finančních toků a vstupem na trh produktu, 

faktorů a kapitálu. Tento sektor má význam pro formování občanské společnosti. Patří mezi 

největší sektor. [4]    
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2.2 Členění národního hospodářství podle Pestoffa 

Členění národního hospodářství podle principu financování však není dostatečně 

podrobné. Detailnější členění uvádí švédský ekonom Victor A. Pestoff. Zobrazuje dělení 

národního hospodářství pomocí rovnostranného trojúhelníku podle tří základních kritérií:  

a) kritérium financování na sektor ziskový a neziskový 

b) kritérium vlastnictví na sektor soukromý a veřejný 

c) kritérium právní formalizace na sektor formální a neformální 

 

Obr. 2.2 Členění národního hospodářství podle Pestoffa 

 

                                   formální 

                                     sektor 

           neformální                          neziskový 

           sektor                                    veřejný 

                                                          sektor 

                                                                                                        veřejné  

                                                                                                      organizace 

                                                      neziskový                               

                                                      soukromý                                  soukromé 

                                                        sektor                                     organizace 

 

                                neziskový                                 ziskový 

                                  sektor                                   soukromý 

                             domácností                                  sektor 

 

                  neziskové                             ziskové organizace 

                  organizace   

 

 

 

  smíšené organizace                                                   hraniční organizace 

Zdroj: Rektořík J. a kol.: Organizace neziskového sektoru, Ekopress, Praha 2010 
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Výhodou Pestoffova znázornění je, že z výsledného trojúhelníku lze vyčíst i základní 

charakteristiky organizací, které se nacházejí v jednotlivých sektorech (viz obr. 2.2). Rozdělil 

národní hospodářství podle výše uvedených kritérií na čtyři části: 

Tab. č. 2.1 Charakteristika organizací 

Sektor Charakteristika organizací 

Ziskový, soukromý, tržní (první sektor) Ziskové, formální, soukromé (privátní) 

Neziskový, veřejný (druhý sektor) Neziskové, formální, veřejné 

Neziskový, soukromý (nevládní, třetí 

sektor) 

Neziskové, formální, soukromé (privátní) 

Neziskový, domácnosti Neziskové, neformální, soukromé (privátní) 

Zdroj: Rektořík J. a kol.: Organizace neziskového sektoru, Ekopress, Praha 2010 

 

Zobrazení národního hospodářství podle Pestoffa je doplněno částmi, ve kterých se 

činnosti a poslání jednotlivých organizací působících ve vymezených prostorech překrývají. 

Jde o organizace hraniční a smíšené. Zvláštním příkladem hraniční organizace jsou státní 

podniky. Ty jsou zřizovány za účelem podnikání některou z institucí veřejného sektoru a 

hospodaří se státním majetkem. 

 

2.3 Základní charakteristika neziskových organizací 

Neziskové organizace tvoří důležitou součást národního hospodářství. Existuje několik 

jejich definic. Například L. Salomon charakterizuje NO jako právnické osoby, které jsou 

subjekty soukromého práva, nerozdělují případně vytvořený zisk mezi své zakladatele ani 

členy svých orgánů, jsou samosprávné a jsou nadány vysokou mírou dobrovolnosti. Dále také 

O. Broukal a kol. definuje NO jako subjekty, jejichž primárním cílem je dosažení přímého 

užitku prostřednictvím předem vymezené produkce, služby nebo distribuce statků, přičemž 

hlavním motivem jejich činností není tvorba zisku k přerozdělování mezi jejich vlastníky, 

správce nebo zakladatele. NO mohou zisk tvořit, ale musí jej zase vložit k rozvoji a plnění 

jejich cílů. [10] 
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V žádném platném právním předpise v České republice není pojem nezisková 

organizace přesně definován. O neziskových organizacích se zmiňuje zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jako o organizacích, které nebyly založeny 

nebo zřízeny za účelem podnikání. Hlavní důraz kladou na poslání, pro které byly zřízeny. 

Výše příjmů je pro ně až na druhém místě, ale ne vždy jsou neziskové. Neziskové organizace 

jsou právnickými osobami (kromě organizačních složek), mají svého zřizovatele, zakládají se 

podle různých právních předpisů, registrují se na místech určených jim zákonem. Český 

statistický úřad vede seznam ekonomických subjektů, kde jsou neziskové organizace 

zapisovány a je jim přiděleno identifikační číslo. V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

jsou mezi ně zahrnovány zejména tyto organizace:  

 zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu a 

nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti,  

 občanská sdružení včetně odborových organizací,  

 politické strany a politická hnutí,  

 registrované církve a náboženské společnosti,  

 nadace a nadační fondy,  

 obecně prospěšné společnosti,  

 veřejné vysoké školy,  

 veřejné výzkumné instituce,  

 školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu, 

 obce,  

 organizační složky státu,  

 kraje,  

 příspěvkové organizace,  

 státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. [6] 

 

Tento výčet je dostačující pro výpočet daně z příjmů apod., avšak ne pro pochopení 

poslání a cílů neziskových organizací. Proto je třídíme podle následujících kritérií:  

 podle kritéria zakladatele, 

 podle kritéria globálního charakteru poslání, 

 podle kritéria právně organizační normy, 
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 podle kritéria způsobu financování, 

 podle kritéria charakteristiky realizovaných činností. 

 

Kritérium zakladatele 

Podle kritéria zakladatele se člení neziskové organizace na: 

a) organizace založené veřejnou správou, tj. státní správou (ministerstvo, ústřední úřad státní 

správy), nebo samosprávou (obec, magistrát, kraj), některé z nich se proto z uvedeného 

důvodu nazývají veřejnoprávní organizace, 

b) organizace založené soukromou fyzickou nebo právnickou osobou (mohou zakládat 

organizace i společně), nazýváme soukromoprávní organizace,  

c) organizace, jež vznikly jako veřejnoprávní instituce – výkon účelu veřejné služby je dán 

jako povinnost ze zákona (příkladně veřejná vysoká škola).  

 

Kritérium globálního charakteru poslání 

Podle kritéria globálního charakteru poslání se člení neziskové organizace na: 

a) organizace veřejně prospěšné, které jsou založeny za účelem poslání spočívajícím 

v produkci veřejných a smíšených statků, které uspokojují potřeby veřejnosti -  společnosti 

(příkladně charita, ekologie, zdravotnictví, vzdělávání, veřejná správa), 

b) organizace vzájemně prospěšné, které jsou založeny za účelem vzájemné podpory skupin 

občanů (i právnických osob), které jsou spjaty společným zájmem. Jejich posláním je tedy 

uspokojování svých vlastních zájmů a veřejná správa dbá, aby se jednalo o takové zájmy, 

které jsou ve vztahu k veřejnosti korektní, tedy neodporují zájmům druhých občanů a 

právnických osob. Jde například o realizaci aktivit v kultuře, konfesních a profesních 

zájmů, ochrany zájmů skupin apod. 

 

Kritérium právně organizační normy 

Podle kritéria právně organizační normy se člení neziskové organizace na: 

a) organizace založené podle zákonů č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

b) organizace založené podle ostatních zákonů platných pro neziskové organizace, 
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c) organizace založené podle zákona č. 513/1991 Sb. – obchodní zákoník a organizace 

s obdobným charakterem 

 

Kritérium financování 

Podle kritéria financování se člení neziskové organizace na: 

a) organizace financované zcela z veřejných rozpočtů (organizační složky státu a územních 

celků),  

b) organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů – na příspěvek mají legislativní nárok 

(příspěvkové organizace, vybraná občanská sdružení, církve a náboženské společnosti a 

politické strany a politická hnutí),  

c) organizace financované z různých zdrojů (dary, sbírky, sponzoring, granty, vlastní činnost), 

d) organizace financované především z výsledků realizace svého poslání.  

  

Kritérium charakteristiky realizovaných činností (oborové členění) 

Ve vztahu k uvedeným skutečnostem lze neziskové organizace charakterizovat znaky: 

a) společnými pro všechny typy neziskových organizací: 

 jsou právnickými osobami (s výjimkou organizačních složek),  

 nejsou založeny za účelem podnikání, 

 nejsou založeny za účelem produkce zisku,  

 uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit 

 mohou, ale nemusí být financovány z veřejných rozpočtů,  

b) společnými jen pro soukromé neziskové organizace: 

 mají ze zákona povolenou svoji autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí, 

 členství v těchto organizacích je realizováno výhradně na principu dobrovolnosti 

(s výjimkou některých profesních komor), 

 vytváří většinou neformální struktury sympatizantů, ale vždy v rámci legislativy, podle 

které byly založeny a podle které realizují svoji činnost. [4] 

 

2.3.1 Historie neziskového sektoru 

Počátky neziskového sektoru (dále NS) sahají až do středověku. Jeho základy a 

principy koření v křesťanských tradicích. Církev se nezaměřovala jen na zabezpečování 
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duchovních potřeb lidí, ale také se starala o staré občany, chudé a sociálně handicapované, 

obstarávala jim stravu a ubytování. Byly zřizovány mešní a studijní nadace, ze kterých byly 

hrazeny náklady spojené se studiem nemajetných. Dále byl zaznamenán velký rozvoj 

vzdělanosti a spolkových činností, např. řemeslnické cechy, spolky tovaryšů, mnišské a 

rybářské řády. 

Za Rakouska – Uherska, v době vlády Marie Terezie a Josefa II., proběhla reforma 

církve a bylo vymezeno postavení státu a občanů. Bylo zrušeno nevolnictví, vydán trestní 

zákoník a přijat občanský zákoník. Stát se snažil usměrňovat neziskový soukromý sektor 

centralizací institucí a jejich právním ukotvením. Velký rozvoj zaznamenala spolková činnost, 

např. Královská Česká společnost nauk, Matice česká, Matice Moravská, Matice hudební, 

Matice technická. Významným bodem bylo přijetí říšského zákona č. 134/1867 Sb., o právech 

spolčovacích, který upravoval činnost spolků – členy politických spolků nemohli být cizinci, 

ženy a nezletilí. V tomto období také vznikal Sokol a katolický Orel. 

V období 1. republiky byl otevřen prostor pro svobodnou činnost NS a organizací. 

Československý stát byl v této době národnostně velmi rozmanitý. Nacházeli se zde, kromě 

Čechů a Slováků, také Němci, Maďaři, Ukrajinci, Rusové a další národnosti. Rozmanitost 

měla vliv na politickou scénu, kde se vytvořilo velké množství politických stran. Byly 

zakládány národnostně zaměřené spolky, sociálně orientované spolky. Rozvíjela se také 

turistika, skaut, kultura např. ochotnická divadla, umělecké besedy, pěvecké kroužky.  

Během období okupace došlo k omezení zákona o právu spolčovacím. Většině spolků 

bylo zákonem nařízeno rozpuštění. V poválečném období došlo ke zrušení omezení 

spolkového zákona. Nedošlo však k obnovení spolků, které byly v rozporu s aktivitami státu, 

jejichž program nebyl ve shodě se současnou politickou organizací veřejného života. 

Po únoru roku 1948 nastala likvidace soukromého sektoru z důvodu vyhlášení pětiletek 

Komunistickou stranou. Za organizace podle zákona o dobrovolných organizacích a 

shromážděních se prohlašovaly: 

 Revoluční odborové hnutí 

 Československý svaz mládeže 

 Svaz československo-sovětské přátelství 

 Československý svaz žen  

 ČSČK (Československý červený kříž) 
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Po roce 1989 se neziskový sektor potýkal s mnoha problémy – existovalo tržní 

prostředí, s jehož ekonomikou neměl nikdo zkušenosti, chyběl zákon o zřizování NO, 

postrádali se odborníci, na počátku 90. let vláda nedostatečně morálně podporovala NS, 

odmítala se politická funkce NO ve společnosti. 

Vývojové etapy neziskového sektoru po roce 1989 

a) 1990 – 1992 

 naděje a idealismus této doby se odrazil v prvních právních úpravách neziskového 

sektoru a v založení Nadačního investičního fondu 

 vznikla Rada pro nadace jako poradní orgán vlády pro otázky nestátních 

neziskových organizací (dále NNO) 

 liberální politika státu vytvořila podmínky pro rozvoj neziskového sektoru, do země 

vstoupili zahraniční dárci a podporovali neziskový sektor  

b) 1993 – 1996 

 stát formoval svůj vztah k neziskovému sektoru skepticky a rezervovaně 

 státní politika v této době zaostala za vývojem NS, přesto státní podpora zůstala 

stabilní 

c)   1997 – 2001 

 vztah státu k NS je intenzivnější a upevňuje se 

 nový zákon o nadacích vede ke konsolidaci nadační sféry  

 probíhá příprava nových zákonů a zpestřování dotačních pravidel jednotlivých 

ministerstev 

 obnovena činnost Rady vlády pro NNO a jsou rozděleny první finance z Nadačního 

investičního fondu 

d) 2002 -  2004 

dvě změny: 

 reforma veřejné správy znamenala vznik krajů (14), které ovlivnily situaci NNO 

v regionu 

 vstup ČR do EU přináší nové výzvy v podobě schopnosti navázat partnerství a 

využívat fondy EU. [10] 
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2.4  Typologie neziskových organizací 

V České republice lze dělit neziskové organizace do pěti základních skupin. Jednotlivé 

skupiny se liší svým globálním posláním. 

1. neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním posláním 

vzájemně prospěšné činnosti, do kterých spadají:  

 občanská sdružení, 

 zájmová sdružení právnických osob, 

 profesní komory. 

2. neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním 

veřejně prospěšné činnosti, které zahrnují: 

 obecně prospěšné společnosti,  

 nadace a nadační fondy, 

 politické strany a politická hnutí, 

 církve a náboženské společnosti. 

3. neziskové veřejnoprávní organizace rozpočtového a příspěvkového typu, 

s globálním posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost, mezi které patří: 

 rozpočtové a příspěvkové organizace, 

 obce, 

 okresní úřady. 

4. neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně 

prospěšné činnosti, mezi které náleží: 

 státní fondy, 

 veřejné vysoké školy, 

 Český rozhlas, 

 Česká televize. 

5. neziskové soukromoprávní organizace typu obchodní společnosti - jedná se 

o výjimečné případy NO s možností globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné 

činnosti. [5] 
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2.5  Popis jednotlivých organizací  

Jak již bylo vysvětleno, NO můžeme dělit na soukromoprávní a veřejnoprávní 

organizace. V následující kapitole budou jednotlivé organizace více přiblíženy. 

 

2.5.1 Soukromoprávní neziskové organizace 

 

Zájmová sdružení právnických osob mající právní subjektivitu 

Zájmová sdružení právnických osob (dále ZS PO) mající právní subjektivitu upravuje 

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v § 20f 

a následujících uvádí, že ZS PO může být vytvořeno buď k ochraně zájmů svých členů – 

právnických osob, nebo k dosažení jiného účelu. Aby bylo ZS PO zahrnuto mezi NO, nesmí 

být založeno za účelem dosahování výdělečné činnosti, ale za jiným účelem. ZS PO získávají 

svou právní způsobilost zápisem do registru sdružení, který vede krajský úřad místně 

příslušný podle sídla sdružení. Podmínkou pro registraci je ustavující členská schůze členů 

sdružení, notářsky ověřený zápis schůze a písemná zakladatelská smlouva se seznamem 

zakládajících členů. ZS PO se může zrušit po dohodě zřizovatelů, uplynutím doby, pokud 

bylo zřízeno na dobu určitou, dosažením cíle stanoveného při založení, rozhodnutím 

oprávněného státního orgánu.  Společnost zaniká výmazem z registru.   

  

Občanská sdružení včetně odborových organizací 

Občanská sdružení (dále OS) se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 

ve znění pozdějších přepisů. Občané mají právo svobodně se sdružovat bez povolení státního 

orgánu.  OS jsou samostatnou právnickou osobou. Jejich členy mohou být jak fyzické, tak 

právnické osoby. Vznikají registrací na Ministerstvu vnitra a současně se evidují na Českém 

statistickém úřadě. Návrh na registraci podávají nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden 

musí být starší 18 let. Musí být sepsány stanovy, které obsahují sídlo, název, orgány a činnost 

OS, zásady hospodaření. Zakládá se v různých oblastech života společnosti a zvláště 

k uspokojení zájmů svých členů a občanů v jejich okolí. Hlavním posláním OS není 

výdělečná činnost, mohou však vykonávat podnikatelské aktivity za účelem získat další  

zdroje na financování základního poslání. 

Mezi OS patří: odborové organizace, zahrádkáři, tělovýchovné jednoty, rybářské 

spolky, chovatelé, včelaři, Český svaz žen, Český červený kříž, myslivecká sdružení a Český 
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myslivecký svaz, obce – Obec architektů, Obec moravskoslezských spisovatelů, Asociace 

muzeí a galerií, a další. OS zaniká rozhodnutím členů nebo rozhodnutím Ministerstva vnitra 

 

Politické strany a politická hnutí 

Politické strany a politická hnutí je možné založit na základě zákona č. 424/1991 Sb., 

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále PS a PH), ve znění 

pozdějších předpisů. Občané se mohou podílet na politickém životě společnosti, zejména na 

vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů 

místní samosprávy. PS a PH jsou povinny registrovat se na Ministerstvu vnitra, dohled 

zajišťují krajské soudy. Přípravný výbor předkládá návrh na registraci. Musí obsahovat 

minimálně 1000 podpisů občanů starších 18 let a stanovy. PS a PH se ruší vlastním 

rozhodnutím, rozhodnutím soudu o jejich zrušení, dále pak pokud nepředloží Poslanecké 

sněmovně výroční finanční zprávu každoročně do 1. dubna. 

 

Registrované církve a náboženské společnosti 

Církve a náboženské společnosti (dále CNS) se řídí zákonem č. 3/2002 Sb., 

o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o 

změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění 

pozdějších předpisů. CNS jsou právnickou osobou, vznikají registrací na Ministerstvu 

kultury, ten to oznámí Českému statistickému úřadu. Návrh na registraci podává alespoň 

tříčlenný přípravný orgán občanů starších 18 let. Také musí přiložit podpisy 300 zletilých 

občanů. CNS zaniká zrušením registrace v seznamu CNS na Ministerstvu kultury. 

 

Nadace 

Činnost nadací je vymezena zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích 

a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů. Nadace a nadační hnutí je účelové 

sdružení majetku, je právnickou osobou a je zřízena pro dosahování obecně prospěšných cílů, 

např. ochrana lidských práv, kulturních památek, rozvoj vědy, atd. Zřizovat nadaci může 

jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Rozdíl mezi nadací a nadačním fondem je 

ve způsobu hospodaření. Nadace vzniká dnem registrace u příslušného okresního 

rejstříkového soudu a zřizuje se dotací majetku. Nadace a nadační fond se ruší dosažením 

účelu, sloučením s jinou nadací nebo nadačním fondem, vnitrostátní fúzí.  
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Obecně prospěšné společnosti 

Pro obecně prospěšné společnosti platí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech (dále OPS) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. OPS je založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, je právnickou 

osobou. OPS mohou založit fyzické i právnické osoby, stát i územní samosprávné celky, 

vzniká sepsáním zakladatelské smlouvy. Musí se zapisovat do rejstříku obesně prospěšných 

společností, který vede příslušný soud. OPS mohou fungovat v sociální oblasti, zdravotnictví, 

školství, kultuře apod. Zaniká zrušením s likvidací, nebo bez likvidace dnem výmazu 

z rejstříku. 

 

2.5.2 Veřejnoprávní neziskové organizace 

 

Veřejné vysoké školy 

Veřejné vysoké školy se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších přepisů. Zákon 

staví vysoké školy na nejvyšší stupeň vzdělávací soustavy. Veřejné vysoké školy (dále VVŠ) 

jsou právnickými osobami, zřizují se a ruší zákonem. Ten stanoví i její název a sídlo. 

Registrují se na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Organizační složky státu 

Organizační složky státu (dále OSS) se zakládají zákonem č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů. OSS není právnickou osobou, její jednání je považováno za jednání státu a je účetní 

jednotkou v souladu se zákonem o účetnictví. Mezi OSS patří ministerstva a jiné správní 

úřady státu uvedené v článku 79 Ústavy České republiky, Ústavní soud, soudy, státní 

zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády ČR atd.  

Organizační složka územního samosprávného celku (dále ÚSC) vzniká rozhodnutím 

zastupitelstva, hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou. Zřizovatel vydá 

o jejím vzniku zřizovací listinu 
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Státní fondy 

Státní fondy (dále SF) se řídí podle jejich příslušných zákonů. Obecně se zapisují 

do obchodního rejstříku a jsou právnickými osobami. Mezi SF patří:   

 

 SF životního prostředí,  

 SF kultury,  

 SF na podporu kinematografie,  

 Státní zemědělský intervenční fond,  

 Fond národního majetku,  

 Pozemkový fond ČR,  

 Fond dětí a mládeže,  

 SF dopravní infrastruktury,  

 SF rozvoje bydlení.  

 

2.5.3 Příspěvkové organizace 

Rozlišujeme dva druhy příspěvkových organizací (dále p.o.) podle jejich zřizovatele – 

p.o. zřízené státem a p.o. zřízené ÚSC.  

 

Příspěvkové organizace zřízené státem 

P.o. zřízené státem (organizačními složkami státu) se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů. Jejich hospodaření se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 

o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

P.o. zřízená státem je právnická osoba (dále PO) a vykonává hlavní činnost definovanou 

zákonem nebo zřizovací listinou. Hospodaří s peněžními prostředky přijatých ze státního 

rozpočtu v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem. Nemají povinnost zapisovat se 

do obchodního rejstříku. 

 

Příspěvkové organizace zřizované územně samosprávnými celky 

Činnost příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC (kraji a obcemi) je vymezena 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jejich zřizování 

je zcela v kompetenci příslušných zastupitelstev. Jsou PO a plátci daně z příjmu. Oproti p.o. 
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zřizovaných státem jsou povinny se zapisovat do obchodního rejstříku. Zřizovací listina 

musí obsahovat hlavní údaje o instituci, její hlavní činnosti, vymezení majetku a nakládání 

s ním a také okruhy doplňkové činnosti. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být 

podán do 15 dnů ode dne, kdy organizace vznikla, návrh podává zřizovatel. Ve zřizovací 

listině jsou vymezena veškerá práva a povinnosti p.o. zřizovatelem, především je v ní 

podrobněji popsáno nakládání s majetkem, rozsah hlavní a doplňkové činnosti, přičemž 

doplňková činnost by měla navazovat na hlavní činnost. 

P.o. hospodaří s peněžními prostředky získanými z vlastní činnosti (případně 

z doplňkové) a s peněžními prostředky z rozpočtu svého zřizovatele. Dále využívají 

prostředky ze svých fondů a dary získané od fyzických osob (dále FO) a PO z ČR i ze 

zahraničí. Důležitým příjmem jsou také dotace na úhradu provozních výdajů z rozpočtu 

Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů a 

další dotace podle mezinárodních smluv, kdy jsou poskytovány peněžní prostředky 

z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu 

Norska a Programu švýcarsko – české spolupráce. Kontrolu hospodaření provádí zřizovatel.  

Účetnictví p.o. se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, 

Českými účetními standardy č. 701 – 708. P.o. vedou účetnictví v plném rozsahu, 

z rozhodnutí zřizovatele však mohou vést účetnictví i ve zjednodušeném rozsahu. 

K poslednímu dni účetního období sestavují účetní závěrku, která zahrnuje rozvahu, výkaz 

zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu.   

Rozpočtová pravidla umožňují p.o. tvořit fondy – rezervní, investiční, odměn a fond 

kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP). P.o. může rozdělovat zlepšený hospodářský 

výsledek do fondů jen v tom případě, že byl uhrazen případný zhoršený hospodářský výsledek 

z minulých let. FKSP je na rozdíl od ostatních fondů řízen vyhláškou Ministerstva financí, je 

tvořen základním přídělem z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a mzdy (1%). 

Používá se k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců (rekreace, sportovní a 

kulturní vyžití zaměstnanců, půjčky zaměstnancům). Rezervní fond se tvoří z přídělů 

ze zlepšeného výsledku hospodaření, peněžními dary. Má využití k úhradě ztráty za minulá 

léta, k rozvoji další činnosti, k posílení investičního fondu, k úhradě sankcí. Zdroji 

investičního fondu jsou odpisy z dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, investiční 

dotace z rozpočtu zřizovatele, investiční příspěvky ze státních fondů, výnosy z prodeje 

dlouhodobého hmotného majetku po souhlasu zřizovatele, převody z rezervního fondu. 
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Používá se k financování investičních výdajů, k úhradě investičních úvěrů a půjček, 

na financování údržby a oprav. Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření, a 

to do výše 80 % zlepšeného výsledku hospodaření. Používá se k úhradě případného 

překročení prostředků na platy.  

Veškerý pořízený nebo vytvořený majetek vlastní činnosti p.o. zřízených ÚSC, i když 

je hrazený z vlastních zdrojů, je majetek ve vlastnictví zřizovatele, není-li uvedeno 

ve zřizovací listině jinak. Vlastní majetek mohou získat jen v případech, které jim povoluje 

zákon (bezúplatným převodem, darem, děděním nebo jinak). I k tomu je však nutný souhlas 

zřizovatele. 
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3. Popis činnosti Klíče – centra sociálních služeb 
 

V předchozí kapitole byla popsána činnost, historie neziskových organizací a 

jednotlivé typy neziskových organizací. V této kapitole se již budeme zabývat konkrétní 

organizací, a to organizací Klíč – centrum sociálních služeb (dále jen Klíč). Klíč je 

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým krajem. Základním předmětem činnosti 

organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35, 43, 46, 47, 48 a 51 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pro lepší pochopení si 

nejdříve přiblížíme pojem sociální služby. [12] 

3.1  Sociální služby  
 

Pojem sociální služby je používán ve dvou úrovních: 

 jako forma sociální pomoci poskytované konáním státní, obecní nebo nestátní 

instituce ve prospěch jiné osoby 

 jako sociální práce ve prospěch lidí v sociální nouzi [3] 

 

3.1.1 Význam sociálních služeb 

Význam sociálních služeb jako jedné z forem sociální pomoci spočívá mimo jiné 

v tom, že by měly být poskytovány především při řešení těch sociálních institucí, kde 

poskytnutí finančních prostředků neuspokojí potřebu klienta, popř. v těch situacích, kdy klient 

finanční prostředky nepoužívá na ten účel, pro který jsou mu poskytnuty. Z tohoto pohledu 

jsou sociální služby poměrně mladým nástrojem sociální pomoci, a proto lze v jejich správě 

nalézt určitá specifika. V tomto smyslu se jedná především o tyto aspekty: 

 sociální služby mohou být poskytovány rovněž soukromoprávními subjekty,  

 sociální služby jsou zpravidla poskytovány za úhradu,  

 soukromoprávním poskytovatelům sociálních služeb jsou zpravidla ze strany státu či 

obce poskytovány účelové finanční prostředky,  

 vzhledem k těmto skutečnostem stát musí stanovit podmínky, za kterých je možné 

sociální služby poskytovat. [3] 
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3.1.2 Zařízení sociálních služeb 

Pro poskytování sociálních služeb mohou být zřizována tato zařízení sociálních 

služeb: 

 centra denních služeb, 

 denní stacionáře, 

 týdenní stacionáře,   

 noclehárny 

 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,  

 terapeutické komunity,  

 sociální poradny,  

 sociálně terapeutické dílny,  

 centra sociálně rehabilitačních 

služeb,  

 pracoviště rané péče. [3]

 

3.2 Vize a poslání Klíče – centra sociálních služeb 
 

Poslání Klíče 

Posláním Klíč je prostřednictvím sociálních služeb poskytovat lidem s mentálním 

nebo vícenásobným postižením individuální podporu ve spokojeném zvládání života a 

nalézání možností osobní realizace. Služby jsou poskytovány ve spolupráci s rodinou 

či přirozeným sociálním zázemím klienta formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, 

domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a od ledna 2010 

i prostřednictvím služby podpora samostatného bydlení.  

Cíl Klíče 

Cílem činnosti Klíče je maximální rozvoj osobnosti, schopností a dovedností klienta a 

jeho seberealizace při respektování jeho možností a schopností.  
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Zásady Klíče 

 respektování hodnoty osobnosti, důstojnosti a potřeb člověka bez ohledu na jeho 

původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, 

sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení,  

 individuální přístup ke klientovi,  

 rozvoj či zachování co nejvyšší míry samostatnosti, resp. nezávislosti klienta,  

 respektování a ochrana práv klienta, vč. práva na přirozené riziko,  

 partnerský přístup pracovníků ke klientovi,  

 týmová spolupráce a jednotný přístup pracovníků ke klientovi,  

 podpora klienta ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a vztazích 

s přirozeným sociálním prostředím,  

 hospodárnost, tj. účelné vynakládání veřejných prostředků,  

 podpora celoživotního vzdělávání pracovníků,  

 sdílení společných hodnot a cílů. 

 

3.3 Právní předpisy pro hospodaření Klíče 
 

Klíč se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 

o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a zákonem č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

Hospodaření Klíče a z něj vyplývající hospodářské operace a účetnictví je dále upraveno 

následujícími základními předpisy: 

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

 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, 

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

 Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy 

a organizačními složkami státu, 
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 Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných 

účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a 

o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška 

o účetních záznamech), 

 České účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní 

fondy a organizační složky státu, č. 701 až č. 707, 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, 

 Vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě,  

 Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání 

vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, 

 zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Občanský zákoník, 

 Obchodní zákoník,  

 Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění, 

 Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhrady 

v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky ve znění 

vyhlášky č. 94/2006 Sb. a vyhlášky č. 17/2008 Sb. 

 

3.4 Historie 
 

Koncem šedesátých let 20. století projevovali rodiče dětí s mentálním postižením stále 

častější nesouhlas s umisťováním jejich dětí do zařízení s celoročním pobytem. Proto došlo 

v roce 1971 ke spojení rodičů, odborníků z Katedry speciální pedagogiky Univerzity 

Palackého a pracovníků státní správy. Díky jejich spolupráci byl v roce 1972 otevřen Ústav 

sociální péče - Denní pobyt pro mládež v Olomouci - Chválkovicích. Podle tohoto typu 

zařízení vznikaly další denní stacionáře v celé republice, jejichž prvořadým cílem je usnadnit 

rodinám s mentálně postiženým členem péči o něj při zachování jeho přirozeného sociálního 

prostředí. Po 1. lednu 1973 byl ústav předán do kompetence Městského národního výboru 

Olomouc a organizačně přičleněn k Domovu důchodců v Olomouci - Chválkovicích. Dne 

1. ledna 1975 byl zřízen Okresní ústav sociálních služeb v Olomouci. ÚSP - Denní pobyt pro 
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mládež se stal jeho součástí. Po stavebních úpravách v roce 1979 byla od 2. ledna 1980 

kapacita zařízení zvýšena na 40 klientů. V roce 1985 došlo k dalšímu navýšení kapacity na 

45 klientů.  

Po delimitaci okresního ústavu sociálních služeb v Olomouci v roce 1992 byla 

k 1. červenci 1992 Okresním úřadem v Olomouci zřízena rozpočtová organizace Ústav 

sociální péče – Denní pobyt pro dospělé, denní pobyt pro mládež s pomocnými třídami. 

Dne 1. listopadu 1992 ústav přijal název Klíč. S rostoucím počtem klientely se situace 

v původním objektu v Olomouci – Chválkovicích stala postupně neúnosnou. Klíč proto získal 

pro svoji činnost bývalé sídlo Okresního ústavu sociálních služeb, tzv. Mayovu vilu 

na olomoucké ulici Dolní Hejčínská. Rozsah zařízením poskytovaných služeb byl následně 

rozšířen na denní stacionář pro dospělé umístěný v původní budově v Olomouci – 

Chválkovicích a denní stacionář pro děti a mládež v Olomouci – Hejčíně.  

Absence školního vzdělávání klientů byla vyřešena ve spolupráci se Školským úřadem 

v Olomouci zřízením tříd pomocné školy. V roce 1993 byl rozsah Klíčem poskytovaných 

služeb rozšířen o týdenní stacionář pro sedm klientů. V roce 1994 byl na základě rodičovské 

iniciativy v pronajatých prostorách sociálního domu Českého červeného kříže v ulici Střední 

Novosadská 52 vybudován denní stacionář pro děti a mládež s vícenásobným postižením 

Slunovrat. V duchu takto stanovené koncepce rozvoje Klíče a v souladu s tehdy platnou 

legislativou zcela logicky došlo k naprosté funkční propojenosti a nedělitelnosti zařízení, 

jehož nabídky, zahrnující služby sociálního charakteru, školní vzdělání, diagnostické a 

terapeutické služby, využívalo více než dvě stovky interních i ambulantních klientů. Rovněž 

počet zaměstnanců ústavu v tomto období kulminoval a dosáhl počtu 45. Po změně školské 

legislativy v červenci 1995 však nebylo možno tento funkční a osvědčený model splňující 

veškerá kritéria péče o osoby s mentálním postižením zachovat. Z tohoto důvodu došlo 

k 1. lednu 1996 k delimitaci Klíče a vytvoření Pomocné školy Olomouc jako samostatného 

právního subjektu, jehož součástí se stává speciálně pedagogické centrum. Pomocná škola 

následně přebrala veškeré aktivity, související se zajištěním školního vzdělání klientů Klíče 

plnících povinnou školní docházku.  

Pro rozšíření nabídky poskytovaných služeb byla v roce 1994 zakoupena budova 

bývalých jeslí na Chválkovické ulici, kde byl po rozsáhlé rekonstrukci v roce 1998 zahájen 

provoz chráněného bydlení Domov. V dubnu 2008 byla nabídka služeb Klíče rozšířena 

o dosud chybějící službu domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč. Toto 

pracoviště bylo možné otevřít po dokončení komplexní rekonstrukce budovy Klíče na ulici 
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Dolní Hejčínská 28. Jedním z významných rozvojových cílů Klíče bylo zřízení služby 

podpora samostatného bydlení určené pro osoby s lehkým až středním mentálním 

postižením, které absolvovaly tréninkový program v chráněném bydlení. To se podařilo 

zrealizovat počátkem roku 2010. [14] 

 

3.5 Poskytované služby 

 

Klíč poskytuje několik druhů sociálních služeb. Reaguje na potřeby klientů a svou 

nabídku se snaží stále rozšiřovat. Poskytuje 6 druhů sociálních služeb, jak je zaznamenáno 

v následující tabulce č. 3.1. 

 

Tabulka č. 3.1 Přehled poskytovaných služeb 

 Název služby Kapacita 

klientů 

Doba poskytování 

služby 

1 Týdenní stacionář Petrklíč 7 míst Pondělí 6 hod – pátek 

17 hod 

2 Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Petrklíč 

18 míst Celoročně 

3 Denní stacionář Slunovrat 16 míst Pondělí – pátek od 

6.30 do 17 hod 

4 Denní stacionář Domino 18 míst Pondělí – pátek od 7 

do 15.30 hod 

5 Chráněné bydlení Domov 16 míst Celoročně 

6 Podpora samostatného bydlení Šance 2 místa Celoročně 

 

3.5.1 Týdenní stacionář Petrklíč 

Jak z názvu vyplývá, služba týdenní stacionář Petrklíč (dále jen TS Petrklíč) je 

zaměřena na poskytování přechodného ubytování v pracovní dny od pondělí do pátku. Klienty 

TS Petrklíč jsou osoby s mentálním postižením středně těžkého až hlubokého stupně ve věku 

7 – 64 let, popřípadě osoby s přidruženým tělesným postižením a poruchou autistického 

spektra. Službu mohou využívat nejen osoby s přidruženým smyslovým či metabolickým 

postižením, ale rovněž osoby s mentálním postižením lehkého stupně, vyžadující trvalou 
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podporu zdravotnického personálu v důsledku chronického onemocnění nebo tělesného 

postižení.  

TS Petrklíč je umístěn v bezbariérové budově v blízkosti centra města, což klientům 

umožňuje návštěvy kulturních akcí, nákupy v obchodních centrech apod. Služba je dostupná 

MHD i vlakem. Lokalita umožňuje také výlety do přírody – k blízké řece Moravě a 

na přírodní koupaliště Poděbrady. Tato služba je poskytována s ohledem na různorodou škálu 

potřeb klientů odrážející rozdílný stupeň postižení jednotlivých klientů. Část klientů plní 

povinnou školní docházku na Základní škole speciální prof. Zdeňka Matějčka. Někteří klienti 

dojíždějí do denního stacionáře Domino, kde pracují v různých dílnách (v dřevařské, 

keramické, textilní a Prima dílně). V rámci volnočasových aktivit jsou rozvíjeny sportovně 

relaxační aktivity klientů, jako např. asistovaná jízda na kole, trampolining, saunování, 

vodoléčba. Jedna z klientek na základě dohody o provedení práce vykonává v Klíči pomocné 

úklidové práce.  

 

Obsahem služby je:  

 poskytování stravy a podpory při jejím přijímání  

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

 poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

 poskytování sociálně terapeutických činností  

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

 

Cílem služby je:  

 optimální rozvoj osobnosti klienta s přihlédnutím k možnostem daným typem a 

stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem  

 dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě  

 zachování či rozvoj přirozené vztahové sítě klienta  

 setrvání klienta v místním společenství  
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Cílové skupiny - služba je určena pro:  

 osoby s lehkým a středně těžkým stupněm mentálního postižení, popř. s přidruženým 

tělesným postižením a poruchou autistického spektra 

 

3.5.2 Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč 

Služba domova pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč (dále jen DOZP Petrklíč) 

poskytuje trvalé ubytování a je určena, stejně jako u služby TS Petrklíč, pro osoby 

s mentálním postižením středně těžkého až hlubokého stupně ve věku 7 – 64 let, popřípadě 

osoby s přidruženým tělesným postižením a poruchou autistického spektra. Aktivity DOZP 

Petrklíč jsou provázány se službou denního stacionáře Slunovrat a TS Petrklíč. Nachází se ve 

stejné budově. Také u této služby někteří z klientů navštěvují v rámci plnění povinné školní 

docházky Základní školu speciální prof. Zdeňka Matějčka. V současné době je dvěma 

klientům zajištěn jiný způsob vzdělávání pod vedením pedagogů Speciálně pedagogického 

centra v Olomouci a Mohelnici. Další klienti navštěvují dílny v denním stacionáři Domino. 

Dva klienti na základě dohody o provedení práce vykonávají pomocné úklidové práce 

v zařízení. 

 

Obsah služby, cíle služby i cílové skupiny DOZP Petrklíč je stejný, jako u služby TS 

Petrklíč.  

 

3.5.3 Denní stacionář Slunovrat 

Tuto službu mohou využívat osoby ve věku 7 – 64 let, které v důsledku svého 

postižení vyžadují trvalou pomoc či podporu druhé osoby při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu. Realizace služby DS Slunovrat je velmi úzce propojena se službami TS a 

DOZP  Petrklíč. Také tato služba se nachází ve stejné budově jako služba TS Petrklíč a DOZP 

Petrklíč. Aktivity vycházející z potřeb jednotlivých klientů jsou zaměřeny především 

na rozvoj jejich sebeobsluhy, samostatnosti a na rozvoj kontaktu klientů se společenským 

prostředím. 

 

Obsah a cíl služby je stejný, jako u služby TS Petrklíč. 
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Cílové skupiny – služba je určena pro:  

 děti, mládež a dospělé s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení, popř. 

s přidruženým tělesným postižením.  

 

Služby TS Petrklíč, DOZP Petrklíč a DS Slunovrat nejsou určeny pro osoby:  

 jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,  

 s diagnózou akutního infekčního onemocnění,  

 s diagnózou nestabilizované duševní nemoci nebo závislosti na návykových látkách,  

 ohrožující okolí či sebe sama,  

 s diagnózou sexuální deviace,  

 jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití.  

 

 

Služby TS Petrklíč, DZP Petrklíč a DS Slunovrat jsou v závislosti na primárním 

postižení klienta poskytovány v několika skupinách: 

1. Petrklíč 

 osoby s mentálním postižením, lehkého až těžkého stupně, popř. s přidruženým 

tělesným postižením  

2. Slunovrat 

 osoby s mentálním postižením, těžkého až hlubokého stupně, popř. s přidruženým 

tělesným postižením  

3. Tulipán 

 osoby s mentálním postižením, středně těžkého až hlubokého stupně, a poruchou 

autistického spektra, popř. s přidruženým tělesným postižením  

 

 

3.5.4 Denní stacionář Domino 

Služba denního stacionáře Domino (dále jen DS Domino) je určena pro dospělé osoby. 

Klienti ji využívají denně od pondělí do pátku. Budova této služby je umístěna v běžné 

zástavbě na předměstí Olomouce. Je velmi dobře dostupná MHD. Majitelem budovy je 

Olomoucký kraj. Lokalita umožňuje výlety do blízkého okolí (Sv. Kopeček, ZOO, 

Černovírský les), okolo budovy vede cyklostezka, in-line stezka, apod. Dobrá dopravní 

dostupnost umožňuje klientům využívat kulturní, společenské a sportovní akce v centru 

města. Budova v současné době nevyhovuje potřebám klientů, neboť není bezbariérová. 
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V zimních měsících dochází k velkým únikům tepla vzhledem k nevhodně instalovaným 

oknům. V budově chybí prostor pro odpočinek a relaxaci klientů. 

V rámci služby se rozvíjí činnost Sportovního klubu Klíč, který se s úspěchem zúčastňuje 

sportovních akcí v regionu. Mezi další aktivity, ve kterých se klienti mohou realizovat, patří 

Taneční skupina Domino a Divadlo MY, jejichž členové vystupují se svým programem 

na různých kulturních a společenských akcích po celé republice. 

V rámci této služby jsou provozovány chráněné dílny, a to textilní, dřevařská, keramická a 

Prima dílna, kam patří např. výroba svíček, bižuterie, atd. Zdařilé výrobky klientů 

z chráněných dílen se mohou prodávat při různých akcích, např. na vánočních trzích a 

řemeslných jarmarcích. Dále klienti využívali nabídky zájmových kroužků např. angličtina 

pro začátečníky nebo počítačový kroužek, na jejichž vedení se podíleli i dobrovolníci z řad 

studentů. 

 

Obsah služby DS Domino je stejný jako u služby TS Petrklíč.  

 

Cílem služby je:  

 optimální rozvoj osobnosti klienta s přihlédnutím k možnostem daným typem a 

stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem,  

 dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě,  

 rozvoj schopností, dovedností a znalostí klienta,  

 zachování či rozvoj přirozené vztahové sítě klienta,  

 setrvání klienta v místním společenství.  

 

Cílové skupiny – služba je určena pro:  

 dospělé osoby s lehkým až těžkým stupněm mentálního postižení bez přidružených 

vad,  

 dospělé osoby s lehkým až těžkým stupněm mentálního postižení s přidruženým 

tělesným či sluchovým postižením (částečně imobilní) – vzhledem k tomu, že budova 

není bezbariérová, musí se osoba pohybovat sama, případně s takovou kompenzační 

pomůckou, která jí umožní překonávání bariér (schody, prahy). 
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Služba není určena pro osoby:  

 jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 

 s diagnózou akutního infekčního onemocnění,  

 s diagnózou nestabilizované duševní nemoci nebo závislosti na návykových látkách,  

 imobilní,  

 ohrožující okolí či sebe sama,  

 mající sklon k trestné činnosti,  

 s diagnózou sexuální deviace,  

 jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití. 

 

3.5.5 Chráněné bydlení Domov 

Klienty služby chráněného bydlení Domov (dále jen CHB Domov) jsou dospělí lidé 

s lehkým a středně těžkým stupněm mentálního postižení, popř. s přidruženým tělesným 

či sluchovým postižením. Služba je poskytována v částečně bezbariérové budově. Budova 

nabízí ubytování v 10 bytových jednotkách s vlastním sociálním zařízením, z toho jsou 

4 jednolůžkové a 6 dvoulůžkových. Dva byty jsou uzpůsobeny pro imobilní osoby. Klienti 

mohou využívat společné prostory – hobby místnost, dvě klubovny, jídelnu, kuchyň, 

koupelnu a velkou zahradu. 

Vlastní výkon služby je orientován především na rozvoj schopností klientů v oblastech 

zajištění a přípravy stravy (sami si připravují snídaně, svačiny a večeře), zajištění chodu 

domácnosti (úklid, praní, žehlení, hospodaření s financemi), zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. Někteří klienti této služby se připravují na případný přechod do služby 

s nižší mírou podpory (podpora samostatného bydlení). Mezi pravidelné aktivity Domova 

patří návštěva zájmových kroužků mimo Klíč a spolupráce s Agenturou podporovaného 

zaměstnávání a s občanským sdružením Spolu. V roce 2011 bylo zaměstnáno 5 klientů 

Domova (z toho 2 klientky byly zaměstnány v Klíči na zkrácený úvazek v pracovní pozici 

uklízečka), 3 klienti jsou zařazeni v pořadníku čekatelů a někteří z nich prozatím docházejí 

do přípravy na povolání pro případné uplatnění na trhu práce (kroužek „Rozvoj pracovních 

dovedností a JOB - klub“), kde si osvojují dovednosti nezbytné pro zařazení do zaměstnání.  
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Klienti s pracovníky vždy v květnu uspořádávají tradiční Zahradní slavnost s programem a 

občerstvením, na kterou bývají pozváni všichni rodinní příslušníci a přátelé Klíče.  

 

Obsahem služby je:  

 poskytování trvalého ubytování,  

 poskytování stravy nebo pomoc při jejím zajištění,  

 pomoc při zajištění chodu domácnosti,  

 poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

 poskytování sociálně terapeutických činností,  

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

 

Cílem služby je:  

 optimální rozvoj osobnosti klienta s přihlédnutím k možnostem daným typem a 

stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem,  

 dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě,  

 rozvoj schopností, dovedností a znalostí klienta,  

 zachování či rozvoj přirozené vztahové sítě klienta,  

 setrvání klienta v místním společenství.  

 

Cílové skupiny – služba je určena pro:  

 dospělé osoby s lehkým a středně těžkým stupněm mentálního postižení, popř. 

s přidruženým tělesným či sluchovým postižením  

 

Předpokladem přijetí je:  

 schopnost osoby zvládnout s podporou či dílčí pomocí základní dovednosti a návyky 

v oblasti péče o sebe sama,  

 schopnost osoby učit se základním dovednostem v oblasti péče o bytovou jednotku, 

společné prostory, zahradu,  

 schopnost osoby komunikovat s okolím, jakoukoliv formou vyjádřit svůj postoj, přání 

a potřeby,  

 vnitřní souhlas osoby s programem chráněného bydlení Domov,  
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 úroveň rozumových schopností a psychických vlastností osoby umožňující její další 

rozvoj,  

 schopnost a respektování soužití v komunitě.  

 

Služba není určena pro osoby:  

 jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,  

 s diagnózou HbSAg – infekční hepatitidou typu B,  

 s diagnózou akutního infekčního onemocnění,  

 s diagnózou epilepsie (GM),  

 s diagnózou nestabilizované duševní nemoci nebo závislosti na návykových látkách,  

 ohrožující okolí či sebe sama,  

 mající sklon k trestné činnosti,  

 s diagnózou sexuální deviace,  

 jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití.  

 

3.5.6 Podpora samostatného bydlení Šance 

Klíč poskytuje klientům službu podpora samostatného bydlení Šance jako jediné 

zařízení v Olomouci od ledna 2010. Tato služba je poskytována dvěma klientkám žijícím 

ve dvoupokojovém bytě v jednom z olomouckých sídlišť. Majitelem bytu je statutární město 

Olomouc a pronajímatelem Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Byt se nachází v běžné 

zástavbě v přízemí panelového domu. Má rozlohu 47 m
2
 (2 pokoje, kuchyň, příslušenství a 

sklep). Pracovníci mají za úkol rozvíjet schopností klientek v oblastech péče o sebe sama 

(osobní hygiena, oblékání, péče o celkový vzhled), podporovat péči o domácnost (úklid, 

praní, žehlení, pomoc při přípravě či zajištění stravy, vaření, nakupování, úklid společných 

prostor v domě), naučit je hospodařit s financemi, vyřizovat korespondenci, pomoci 

v kontaktu se společenským prostředím, zajistit přiměřené pracovního uplatnění, uplatňování 

práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, konzultace v oblasti 

mezilidských a partnerských vztahů včetně vzájemného vztahu a soužití mezi klientkami. 

Pracovníci dále obstarávají zprostředkování účasti na kulturních a sportovních akcích, dohled 

nad potřebnými i pravidelnými návštěvami lékaře.  
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Obsahem služby je:  

 pomoc při zajištění chodu domácnosti,  

 poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

 poskytování sociálně terapeutických činností,  

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

 základní sociální poradenství. 

 

Cílem služby PSB je:  

 optimální rozvoj osobnosti klienta s přihlédnutím k možnostem daným typem a 

stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem,  

 dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě,  

 rozvoj schopností, dovedností a znalostí klienta,  

 zachování či rozvoj přirozené vztahové sítě klienta  

 udržení samostatného bydlení v přirozeném prostředí, případně v jiném vhodném 

bydlení podle potřeb a možností klienta,  

 minimalizace rizik spojených s vyšší mírou samostatnosti klienta.  

 

Cílové skupiny – služba je určena pro:  

 dospělé osoby s lehkým a středně těžkým stupněm mentálního postižení, 

popř. s přidruženým tělesným či sluchovým postižením.  

 

Služba není určena pro osoby:  

 jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,  

 s diagnózou akutního či chronického infekčního onemocnění, při kterém může být 

osoba zdrojem onemocnění,  

 s diagnózou nestabilizované duševní nemoci nebo závislosti na návykových látkách,  

 ohrožující okolí či sebe sama,  

 mající sklon k trestné činnosti,  

 s diagnózou sexuální deviace,  

 jejichž chování by narušovalo soužití v jednom bytě nebo s ostatními obyvateli domu. 
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3.6 Stav zaměstnanců a mzdové prostředky 
 

K 31. 12. 2011 byl evidenční počet zaměstnanců Klíče 55. Průměrný plat zaměstnanců 

v roce 2011 činil 20 896, 75 Kč. 

 

Tab. č. 3.2 Přehled pracovních pozic   

Pracovní pozice Platová třída Požadované vzdělání 

Pracovník v sociálních 

službách  

5. a 7. platová třída střední odborné vzdělání + 

kvalifikační kurz pro 

pracovníky v sociálních 

službách 

Sociální pracovník 9. platová třída vyšší odborné vzdělání 

příslušného zaměření 

Zdravotní sestra 10. platová třída úplné střední vzdělání 

příslušného zaměření a 

osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu 

(registrace) 

Vychovatel 10. a 11. platová třída vysokoškolské bakalářské 

speciálně pedagogické 

Technicko – 

hospodářský pracovník 

administrativní pracovnice, účetní 

– 7. platová třída, mzdová účetní, 

personální pracovnice – 8. platová 

třída, provozní pracovník – 10. 

platová třída) 

střední odborné vzdělání 

příslušného zaměření 

 

Ekonom 11. platová třída vysokoškolské bakalářské 

příslušného zaměření 

Řidič, údržbář 5. platová třída střední odborné vzdělání 

Uklízečka 2. platová třída (není rozhodující 

délka praxe a dosažené vzdělání, 

ale složitost, odpovědnost a 

fyzická náročnost vykonávané 

práce) 

základní vzdělání 

 

Zaměstnanci jsou zařazeni do platového stupně podle délky praxe, kterou doloží. 

Přísluší mu platový tarif pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen.  

Zaměstnavatel může v souladu s platnou legislativou zaměstnanci poskytovat dle 

finančních možností daných rozpočtem zaměstnavatele osobní příplatek. Hodnocení 

zaměstnance pro tento účel provádí jeho přímý nadřízený zpravidla 2x ročně. 
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Dobrovolnictví, praxe a stáže 

Dobrovolnictví je v Klíči po dohodě možné. Dobrovolníci vykonávají občasnou 

výpomoc formou podpory klientů při vzdělávacích aktivitách a činnostech a zajištění 

doprovodu na různé volnočasové a zájmové aktivity. V roce 2010 zde proběhla stáž dvou 

německých dobrovolnic, která byla uskutečněna ve spoluprácí s Oblastním spolkem Českého 

červeného kříže Olomouc. Už po několik let spolupracuje Klíč s Caritas – Vyšší odbornou 

školou sociální a s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého Olomouc formou 

studentských praxí a dále s externími pracovníky, zajišťujícími pro klienty logopedii a 

muzikoterapii. 

 

3.6 Organizační struktura 

 

 Vnitřní strukturu Klíče nám dobře znázorňuje následující schéma. Člení se 

na jednotlivá oddělení, zdravotní úsek a ekonomický úsek. Vedoucí jednotlivých úseků jsou 

zodpovědní řediteli organizace.  

 

viz příloha č. 1 

 

3.7 Zánik a zrušení  

 

Klíč může být zrušen v důsledku nesplnění podmínek pro registraci nebo v důsledku 

nezájmu klientů o sociální služby. Veškerý majetek patří zřizovateli, což je Olomoucký kraj. 

Ten má právo naložit s majetkem podle svého uvážení (podléhá schválení Zastupitelstvem 

Olomouckého kraje). 
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4. Srovnání nákladů vybraných sociálních služeb 
 

 V této kapitole se již budeme zabývat vlastním hospodařením Klíče, jeho příjmy, 

výdaji a náklady na vybrané služby. Pro srovnání jsem si vybrala dvě pobytové služby – CHB 

Domov, TS Petrklíč - a jednu ambulantní službu – DS Domino. 

 

4.1 Hospodaření Klíče 
 

 „Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností 

a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky 

svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků 

poskytnutých ze zahraničí.“
 
[7]  

 Při sestavování rozpočtu musí Klíč dodržet závazné ukazatele stanovené Radou 

Olomouckého kraje. Rozpočet se sestavuje jako vyrovnaný, popř. mírně zlepšený a člení se 

podle rozpočtové skladby. Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními 

(po odsouhlasení zřizovatelem). Vnitřní rozpočtové opatření schvaluje na návrh ekonoma 

ředitel Klíče. Jedná se o přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé výdaje 

navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem.  

 

4.1.1 Příjmové a výdajové položky Klíče 

PŘÍJMY 

Mezi příjmy Klíče lze zahrnout: 

 Úhrada od uživatelů – jedná se o úhrady nákladů za poskytování sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výše úhrady nákladů je sjednaná 

ve smlouvě mezi klientem a organizací. Klient hradí úhradu za ubytování, stravu a péči 

poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Po úhradě za ubytování a stravu ve službě DS 

Petrklíč musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Úhrada za péči je stanovena 

při poskytování pobytových služeb, s výjimkou týdenních stacionářů, ve výši přiznaného 
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příspěvku na péči. U pobytových služeb v týdenních stacionářích je maximálně ve výši 

75 % přiznaného příspěvku na péči. [8] 

 Úhrady od zdravotních pojišťoven – prostředky za poskytnutou ošetřovatelskou a 

rehabilitační péči v pobytových odděleních Klíče – dle zákonů č. 48/1997 Sb., 

č. 108/2006 Sb. a č. 109/2006 Sb. v platném znění a příslušných prováděcích předpisů. 

 Neinvestiční dotace z MPSV – získané na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční 

dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Neinvestiční dotace jsou poskytovány 

podle metodiky MPSV, která upravuje pravidla a podmínky na poskytnutí dotace. Na tuto 

dotaci není právní nárok a je určena na provoz.  

 Příspěvek na provoz od zřizovatele – finanční prostředky určené na úhradu 

neinvestičních příspěvků na výdaje na sociální služby, které nespadají do zákona 

108/2006 Sb. a nemohly být součástí žádosti v rámci dotačního programu vyhlášeného 

MPSV (pokrytí deficitu MPSV). 

 Příspěvek na provoz - odpisy – prostředky jsou určeny na finanční krytí odpisů daného 

roku. 

 Dotace od obce  

 Dary - tyto prostředky nejsou rozpočtovány a jsou zdrojem příjmů rezervního fondu. 

 Ostatní příjmy – nahodilé příjmy, např. náhrady pojistného plnění, tržby z prodeje 

výrobků klientů 

 Pronájem – pronájem oplocení pro reklamní účely 

 

VÝDAJE 

Výdaje Klíče lze rozčlenit takto: 

1. Provozní výdaje 

1.1 Materiálové výdaje (materiál pro údržbu, potraviny, učební pomůcky, dlouhodobý 

hmotný majetek v hodnotě do 40 tisíc Kč atd.) 

1.2 Nemateriálové výdaje 

1.2.1 energie (elektřina, plyn atd.) 

1.2.2 opravy a udržování (aut, budov) 

1.2.3 cestovné 

1.2.4 ostatní služby (poštovné, školení a kurzy, právní a ekonomické služby atd.) 
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1.3 Jiné provozní výdaje (poplatky bance, pojištění majetku atd.) 

2. Osobní výdaje 

2.1 Mzdové výdaje 

2.2 Odvody na sociální a zdravotní pojištění 

2.3 Ostatní sociální náklady – FKSP 

 

4.1.2 Hospodaření Klíče v letech 2009, 2010, 2011 

Jak již bylo zmíněno, Klíč musí mít vyrovnaný nebo mírně zlepšený výsledek 

hospodaření. Využití kladného výsledku hospodaření musí být schváleno zřizovatelem, 

tj. Olomouckým krajem. Bývá převeden do rezervního fondu popř. do fondu odměn (do fondu 

odměn maximálně do 80 % výše přebytku). Výši převodu do fondů navrhuje ředitel Klíče a 

schvaluje ji Rada Olomouckého kraje. V roce 2009 zřizovatel povolil převod do rezervního 

fondu, v roce 2010 a 2011 však již ne. Nejvyšší příjmy byly zaznamenány v roce 2010, 

nejnižší v roce 2011. To lze vyčíst z následující tabulky. 

Tab. č. 4.1 Hospodaření Klíče v letech 2009, 2010, 2011 (uvedeno v tis. Kč) 

Hospodaření 

Rok 

2009 2010 2011 

Příjmy 22 497,9 22 944,6 21 480,7 

Výdaje 22 402,0 22 687,2 21 223,3 

Výsledek hospodaření 95,9 257,4 257,4 

Zdroj:Rozbory hospodaření Klíče (2009, 2010, 2011) 

 

Příjmy, v každém ze sledovaných let, převyšují výdaje (viz příloha č. 2). Nejmenší 

rozdíl mezi příjmy a výdaji byl vykázán v roce 2009, v letech 2010 a 2011 byl rozdíl stejný. 

Nejvyšších příjmů Klíč dosáhl v roce 2010 částkou 22 944,6 tis. Kč., nejnižších v roce 2011 

částkou 21 480,7 tis. Kč. Stejně jako u příjmů dosáhly výdaje nejvyšší hodnoty v roce 2010 a 

činily 22 697,2 tis. Kč, nejnižší byly v roce 2011 – 21 223,3 tis. Kč. Pro lepší představu jsou 

příjmy a výdaje Klíče znázorněny v grafu č. 4.1. 
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Graf č. 4.1 Příjmy a výdaje Klíče v letech 2009, 2010, 2011 (uvedeno v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2 Náklady služby chráněné bydlení Domov 
 

Jak již bylo uvedeno, CHB Domov je pobytová služba, která poskytuje klientům 

celoroční ubytování. Využívají ji klienti, kteří nevyžadují stálou péči. 

 Z grafu č. 4.2 je patrné, že největší položku v nákladech tvoří mzdové náklady, které 

každým rokem vzrůstají. Růst je zapříčiněn platovými postupy jednotlivých zaměstnanců a 

legislativními změnami. Tento graf potvrzuje skutečnost, že mzdové náklady tvoří 

u sociálních služeb podstatnou část nákladů. V roce 2011 dosáhly 2 224 tis. Kč. (viz příloha 

č. 3). Mezi tyto náklady patří hrubé mzdy a ostatní osobní náklady na dohodu o pracovní 

činnosti a dohodu o provedení práce. Další významnou položku tvoří nemateriálové náklady, 

kam zahrnujeme náklady na energie, opravy a udržování, cestovné a ostatní služby. Na rozdíl 

od mzdových nákladů mají nemateriálové náklady klesající tendenci, z důvodu zavedení 

úsporných opatření, jejichž cílem bylo maximální snížení nákladů. V roce 2011 byly ve výši 

643 tis. Kč. Růst odvodů na sociální a zdravotní pojištění je přímo úměrné růstu mzdových 

nákladů. Sociální pojištění tvoří 25 % hrubých mezd, zdravotní pojištění 9 %. V roce 2011 

výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění byla vyšší než částka na nemateriálové náklady, 

v letech 2009 a 2010 tomu bylo naopak. Další částí nákladů tvoří materiálové náklady, 
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mezi něž patří např. pohonné hmoty, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, nákup potravin 

na snídaně a večeře, atd. Mají klesající tendenci. V roce 2011 dosáhly 229,8 tis. Kč. 

U ostatních sociálních nákladů - FKSP (kam jsou zahrnuty i náklady na ochranné pracovní 

pomůcky) - došlo v roce 2011 ke snížení, a to z důvodu změny vyhlášky o fondu kulturních a 

sociálních potřeb. Ta snížila s účinností od 1. 1. 2011 tvorbu FKSP z 2 % na 1 % z ročního 

objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. [9] 

 

Graf č. 4.2 Náklady na službu CHB Domov (uvedeno v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro lepší ilustraci podílu jednotlivých nákladových položek k celkovým nákladům 

CHB Domov jsou v grafu č. 4.3 náklady v letech 2009, 2010, 2011 zprůměrovány a vyjádřeny 

v procentech. Lze vidět, že téměř polovinu nákladů tvoří mzdové náklady. Nemateriálové 

náklady představují necelou čtvrtinu nákladů. Odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou 

zastoupeny 17 %. Materiálové náklady se pohybují kolem 8 % celkových nákladů. Dvě 

nejnižší nákladové položky představují jiné provozní náklady  ve výši 3 % a ostatní sociální 

náklady – FKSP ve výši 1 %. 
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Graf č. 4.3 Průměrný podíl nákladů v letech 2009, 2010, 2011 na celkových nákladech služby 

CHB Domov (uvedeno v %)  

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3 Náklady služby denní stacionář Domino 
 

 Další sledovanou službou je DS Domino. Tato ambulantní služba je určena dospělým 

klientům. Stejně jako u služby CHB Domov tvoří největší nákladovou položku u služby DS 

Domino mzdové náklady. Výše mzdových nákladů je ovlivněna náročností na odbornost 

poskytované služby, která vyžaduje vysokoškolské speciálně – pedagogické vzdělání 

pracovníků. Z důvodu přepočtu úvazků pedagogických pracovníků v  roce 2010 klesly oproti 

roku 2009 mzdové náklady z 1 901,7 tis. Kč na 1 440 tis. Kč. V roce 2011 se pohybovaly 

na téměř stejné úrovni jako v roce 2010. Nemateriálové náklady dosáhly nejnižší hodnoty 

v roce 2010, a to částkou 830,4 tis. Kč. V roce 2009 byla zaznamenána nejvyšší úroveň 

odvodů na sociální a zdravotní pojištění sumou 646,6 tis. Kč. Stejně jako u mzdových nákladů 

následoval v roce 2010 pokles na 484,6,4 tis. Kč a v roce 2011 na 474,3 tis. Kč. Jak lze vyčíst 

z grafu č. 4.4,  materiálové náklady dosáhly svého maxima v roce 2010 částkou 414,6 tis. Kč 

(viz příloha č. 4). Jiné provozní náklady byly nejvyšší v roce 2011. Ostatní sociální náklady – 

FKSP v závislosti na mzdových nákladech klesaly.  
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Graf č. 4.4 Náklady na službu DS Domino (uvedeno v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 4.5 znázorňuje zprůměrované náklady v letech 2009, 2010, 2011, které jsou 

vyjádřeny v procentech. Z grafu lze vyčíst, že stejně jako u služby CHB Domov, téměř 

polovinu nákladů tvoří mzdové náklady. Podíl nemateriálových nákladů je více jak 

čtvrtinový. Třetí nejvyšší nákladovou položku představují materiálové náklady ve výši 16 %. 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou zastoupeny 8 %. Průměrná  hodnota jiných 

provozních nákladů je 2 %. Nejnižší nákladovou položku tvořily ostatní sociální náklady, 

které byly ve výši 1 %.   
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Graf č. 4.5 Průměrný podíl nákladů v letech 2009, 2010, 2011 na celkových nákladech služby 

DS Domino (uvedeno v %) 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4 Náklady služby týdenní stacionář Petrklíč 
 

Třetí sledovanou službou je TS Petrklíč, která patří mezi pobytové služby. Mzdové 

náklady, stejně jako u předchozích služeb, představují nejvyšší nákladovou položku. Podobně 

jako u nákladů služby DS Domina mzdové náklady klesají. V roce 2010 klesly na částku 

1920,8 tis. Kč oproti roku 2009, kdy jejich hodnota byla 2 319,6 tis. Kč. To bylo způsobeno 

přepočtem úvazků pedagogických pracovníků. V souvislosti se snížením mzdových nákladů 

byl zaznamenán pokles také u odvodů na sociální a zdravotní pojištění. V roce 2011 odvody 

na sociální a zdravotní pojištění dosáhly 610,3 tis. Kč. Nápodobně tomu bylo i u ostatních 

sociálnách nákladů – FKSP, které rovněž klesaly, v roce 2010 klesly na částku 19,8 tis. Kč 

(viz příloha č. 5).  
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Graf č. 4.6 Náklady na službu TS Petrklíč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 V grafu č. 4.7 jsou zaznamenány  průměrné náklady služby TS Petrklíč v letech 2009, 

2010, 2011. Totožně jako u předchozích dvou služeb největší podíl na nákladech mají mzdové 

náklady. Pohybovaly se ve výši 53 %. Oproti službě CHB Domov a DS Domino má služba 

TS Petrklíč nemateriálové náklady na nižší úrovni. Její procentuální podíl na nákladech je 

stejný jako u odvodů na sociální a zdravotní pojištění, tj. 18 %.  Materiálové náklady tvořily 

6 % nákladů. Vzhledem k předchozím službám je hodnota jiných provozních nákladů vyšší a 

pohybovala se na úrovni 5 %. Ostatní sociální náklady – FKSP byly ve výši 1 %, stejně jako 

u předchozích sledovaných služeb. 
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Graf č. 4.7 Průměrný podíl nákladů v letech 2009, 2010, 2011 na celkových nákladech služby 

TS Petrklíč (uvedeno v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.5 Srovnání vybraných služeb v letech 2009, 2010, 2011 
 

 Tabulka č. 4.2 zaznamenává pohyb celkových nákladů vybraných služeb v letech 

2009, 2010, 2011. V roce 2009 bylo nejvyšších nákladů dosaženo u služby TS Petrklíč 

hodnotou 3 929,1 tis. Kč, nejnižší u služby CHB Domov. Taktéž v roce 2010 nejvyšší 

náklady byly zaznamenány u služby TS Petrklíč, a to sumou 3 584,9 tis. Kč, nejnižší však, 

na rozdíl od roku 2009, u DS Domina. V roce 2011 ovšem nejvyšší náklady měla služba CHB 

Domov. Jejich výše se vyšplhala až na hodnotu 3 986,6 tis. Kč. V roce 2011 dosáhla 

nejmenších nákladů služba DS Domino částkou 3 103, 9 tis. Kč. Toto byla i nejmenší hodnota 

zaznamenaná ve sledovaných letech u všech třech služeb. Průměrně nejvyšší náklady v letech 

2009, 2010, 2011 byly vynaloženy na službu CHB Domov obnosem 3 724,2 tis. Kč. Služba 

TS Petrklíč měla průmerné náklady nižší, než CHB Domov, rozdíl však nebyl tak výrazný. 

Nejnižší průměrné náklady byly zaznamenány u služby DS Domino.  
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Tab. č. 4.2 Roční náklady služeb (uvedeno v tis. Kč)  

Služba 
rok 

2009 2010 2011 Ø 2009- 2011 

CHB Domov  3 616,4 3 569,5 3 986,6 3724,2 

DS Domino 3 761,8 3 260,4 3 103,9 3375,4 

TS Petrklíč 3 929,1 3 584,9 3 440,9 3651,6 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Kapacita jednotlivých služeb se liší (kapacita CHB Domov - 16 klientů, DS Domino – 

18 klientů, TS Petrklíč – 7 klientů). Proto jsou v následující tabulce č. 4.3 a v grafu č. 4.8, 

pro lepší vypovídající hodnotu, vypočítány roční náklady na jednoho klienta. Lze vidět, že po 

přepočtu nákladů na jednoho klienta jsou nejvyšší náklady v každém ze sledovaných let 

vynaloženy na službu Petrklíč. Průměrně v letech 2009, 2010 a 2011 bylo tedy u této služby 

na jednoho klienta potřeba ročně 531,7 tis. Kč. Druhé nejvyšší náklady byly zaznamenány 

u služby Domov, kde průměrné náklady činily 232,8 tis. Kč. Rozdíl mezi Petrklíčem a 

službou Domov je značný. U služby DS Domino průměrné náklady na jednoho klienta činily 

187, 5 tis. Kč, jsou tedy nejnižší.  

 

Tab. č. 4.3 Roční náklady služeb v přepočtu na jednoho klienta (uvedeno v tis. Kč) 

Služba 
rok 

2009 2010 2011 Ø 2009- 2011 

CHB Domov  226,0 223,1 249,2 232,8 

DS Domino 209,0 181,1 172,4 187,5 

TS Petrklíč 561,3 512,1 491,6 521,7 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Roční náklady na jednoho klienta se u služby CHB Domov v roce 2009 a 2010 téměř 

nezměnily. Je to patrné z tabulky č. 4.3 i z grafu č. 4.8. V roce 2011 náklady vzrostly 

na hodnotu 249, 2 tis. Kč.  U služby DS Domino bylo zaznamenáno ve sledovaných letech 

snížení nákladů. V roce 2011 náklady klesly na částku 172, 4 tis. Kč. Také u služby TS 
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Petrklíč náklady na jednoho klienta klesaly. V roce 2011 dosáhly hodnoty 491,6 tis. Kč. 

U služby DS Domino byly rovněž náklady každým rokem nižší, jejich minimum bylo 

zaznamenáno v roce 2011 sumou 191, 2 tis. Kč.  

 

Graf č. 4.8 Náklady služeb v přepočtu na 1 klienta (uvedeno v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Z uvedených údajů vyplývá, že nejdráž vychází služba Petrklíč a nejlevněji služba 

Domino. Je to z důvodu doby jejich poskytování, tj. služba Petrklíč je poskytována celoročně 

vždy v pracovní dny (vyšší náklady na energie atd.), zatímco do služby Domino dochází 

klienti denně od 7 hod do 15. 30 hod, mimo víkendy.  

 

Tab. 4.4 Hodinové náklady na klienta 

Služba Počet hodin Roční náklady/klient Hodinové náklady/klient 

CHB Domov  6 940 hod 232 800 Kč 34 Kč 

DS Domino 2 216 hod 187 500 Kč 85 Kč 

TS Petrklíč 5 564 hod 521 700 Kč 94 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Po přepočtu na hodinové náklady je také nejnákladnější služba Petrklíč, která je 

poskytována od pondělí do pátku.  Průměrné hodinové náklady se pohybovaly kolem 94 Kč. 

Vysoká finanční náročnost poskytování služby Petrklíč je způsobena několika faktory - 

nutností zdravotnického personálu, který zvyšuje mzdové náklady a materiálním vybavením 

budovy - např. lůžkovým výtahem, vířivou vanou se zvedacím zařízením, saunou, což má 

za následek vyšší spotřebu energií. Dalším ovlivňujícím faktorem je stupeň postižení klienta a 

jeho závislost na poskytované péči, tzn. vyšší míra podpory od pracovníků v přímé péči.   

Jako druhá nejnákladnější služba vychází Domino. Průměrné hodinové náklady 

na jednoho klienta činí 85 Kč. Převážná část služby se odehrává v terapeutických dílnách, kde 

je využíváno práce vychovatelů, u nichž je vyžadováno speciálně pedagogické vzdělání. 

Služba je poskytována ve více jak 100 let staré budově, jejíž provoz vyžaduje vysoké 

nemateriálové náklady (např. vysoký únik tepla okny).  

 Z provedených výpočtů vyplývá, že služba s nejnižšími hodinovými náklady – 34 Kč 

- je Domov. Rozdíl mezi Petrklíčem, Dominem a Domovem je tedy značný. Klienti Domova 

jsou vedeni k co největší samostatnosti a vyžadují menší míru podpory od zaměstnanců 

při vedení domácnosti a péči o sebe sama. Klienti jsou část dne mimo budovu služby, 

např. v zaměstnání nebo různých zájmových kroužcích. Požadavek na kvalifikaci 

zaměstnanců není tak vysoký, a tudíž tak finančně nákladný (pracovník v sociálních 

službách). Budova Domova je po nedávné rekonstrukci, což výrazně ovlivňuje enegetickou 

náročnost (např. minimalizace úniku tepla). 

Z výše uvedených skutečností je patrné, že nákladovost vybraných služeb ovlivňuje 

více faktorů. Značný vliv je dán stupněm postižením klientů, od něhož se odvíjí míra 

poskytované péče a dále kvalifikace zaměstnanců, což ovlivňuje výši mzdových nákladů.  

Velmi také záleží na stavu budovy, ve které je služba poskytována.  
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5. Závěr  
 

Cílem této bakalářské práce bylo přiblížit problematiku neziskových organizací, 

zvláště příspěvkových organizací věnujících se sociální činnosti. K tomu jsem si vybrala 

konkrétní organizaci, a to Klíč – centrum sociálních služeb, p.o., zřizovaný Olomouckým 

krajem. Sociální služba je forma sociální pomoci poskytovaná konáním státní, obecní 

nebo nestátní instituce ve prospěch jiné osoby. 

V první části jsem vysvětlila pojem národní hospodářství a objasnila jsem různá  

kritéria jeho členění. Významným kritériem členění je členění podle švédského ekonoma 

Pestoffa. Neziskové organizace jsou nedílnou součástí národního hospodářství. Proto je v této 

části uveden přehled neziskových organizací a kritéria jejich členění. Pro lepší pochopení 

fungování a problematiky neziskových organizací je v první části také popsána historie 

neziskového sektoru od jeho počátku ve středověku až po současnost. Charakterizuji zde také 

soukromoprávní a veřejnoprávní neziskové organizace, způsob jejich založení, vzniku, 

registrace, zániku. Jelikož je tato práce zaměřena na příspěvkové organizace, v neposlední 

řadě zde popisuji fungování příspěvkových organizací, jejich hospodaření účetnictví, atd. 

Druhá část této práce je zaměřena na popis činnosti Klíče – centra sociálních služeb. 

Pro lepší pochopení je zde objasněn pojem sociální služba, význam sociálních služeb a 

zařízení poskytující sociální služby. Dále jsou zde charakterizovány vize a poslání Klíče a 

popsána jeho čtyřicetiletá historie. Klíč poskytuje několik druhů sociálních služeb, jejichž 

činnost a fungování jsou v této části přiblíženy. Zabývala jsem se také stavem zaměstnanců, 

jejich organizační strukturou a mzdovými prostředky. 

V praktické části jsem se věnovala hospodaření Klíče v letech 2009, 2010 a 2011, 

jehož výsledek byl ve sledovaných letech vždy kladný. Dále jsem se zabývala srovnáváním 

nákladů tří služeb - Chráněného bydlení Domova, Týdenního stacionáře Petrklíče a Denního 

stacionáře Domina. Byla provedena analýza jak celkových nákladů jednotlivých služeb, jehož 

nejvyšší průměrná hodnota byla zaznamenána u služby Chráněné bydlení Domov, tak 

i ročních nákladů připadajících na jednoho klienta využívajícího tuto službu. Nejvyšší 

průměrné roční náklady na jednoho klienta připadají na službu Týdenní stacionář Petrklíč.  

Největším problémem v současné době jsou nedostatečné příjmy. Organizace nemá 

zajištěno pravidelné financování. Klíčem poskytované sociální služby nelze financovat pouze 
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z příjmů z vlastní činnosti. Na nejvýznamnější zdroj příjmů, tj. dotace z MPSV, není zákonný 

nárok. Podle zákona o sociálních službách si uživatel má službu, kterou potřebuje, koupit. 

Prováděcí vyhláškou je určena maximální výše (cena) za poskytování ubytování a stravu. 

Dále je zde stanovena částka, která musí klientům po úhradě za službu zůstat (tzv. kapesné). 

Klienti, jejichž jediným příjmem je invalidní důchod, nejsou schopni ze svého příjmu 

poskytovanou službu v plné míře uhradit. Ani přiznaný příspěvek na péči, jehož výše se odvíjí 

od stupně závislosti a který je určen na úhradu sociální služby, je nedostačující. Řešení této 

situace je plně závislé na rozhodnutí vlády. Organizace není schopna tuto situaci sama řešit. 

Oporou pro Klíč je podpora zřizovatele. 

Mnou zvolený způsob analýzy potvrdil hypotézu: „Hodinové finanční náklady 

na jednoho klienta u vybraných služeb se liší.“, což lze vyčíst z tabulky č. 4.4. Nejvyšší 

náklady byly zaznamenány u služby týdenního stacionáře Petrklíč, druhou nejnákladnější 

službou je denní stacionář Domino. Služba chráněné bydlení Domov je ze všech sledovaných 

služeb nejméně nákladná. Rozdílnost v nákladech je způsobena několika faktory, např. 

stupněm postižení klientů nebo stavem budovy, ve které je služba poskytována. 

 

   



 

 

Seznam použité literatury  

 

[1] HALÁSEK, DUŠAN, Veřejná ekonomika, 2. vydání, Opava: Optys. 2007, ISBN  

80-85819-60-0 

[2] MERLÍČKOVÁ RÚŽIČKOVÁ R. Neziskové organizace. 11. vydání Olomouc: ANAG. 

   2011. ISBN 978-80-7263-675-4 

[3]   PRŮŠA, L. Ekonomie sociálních služeb, 2. vydání Praha ASPI, a. s., 2007, ISBN 978-80-        

7537-255-6 

[4]  REKTOŘÍK, J. Organizace neziskového sektoru. 3. vydání Praha: Ekopress, 2010. ISBN 

978-80-86929-54-5 

[5]  URBANCOVÁ, A., KRYŠKOVÁ, Š. Účetnictví nevýdělečných organizací A. 2. vydání 

Ostrava. 2008. ISBN 978-80-248-1801 

[6]  Zákon č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

[7]  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

[8]  Zákon č. 108/200 Sb., o sociálních službách  

[9]  Vyhláška č. 365/2010 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 

[10] Podklady k přednáškám z předmětu ekonomika neziskových organizací   

[11] Směrnice o účetnictví Klíče – centra sociálních služeb, p.o. 

[12] Zřizovací listina Klíče – centra sociálních služeb, p.o. 

[13] Rozbory hospodaření Klíče – centra sociálních služeb, p.o. (2009, 2010, 2011) 

[14] Výroční zpráva Klíče – centra sociálních služeb, p.o. (2009, 2010, 2011) 

[15] Interní doklady Klíče – centra sociálních služeb, p.o. 



 

 

Seznam zkratek  

 

např. – například 

apod. – a podobně 

mj. – mimo jiné 

popř. – popřípadě  

NO – neziskové organizace 

NS – neziskový sektor 

PO – právnická osoba 

FO – fyzická osoba 

NNO – nestátní neziskové organizace 

ZS PO - zájmová sdružení právnických osob 

OS – občanská sdružení 

Sb. – sbírka 

PS – politické strany 

PH - politická hnutí 

CNS – církve a náboženské společnosti 

VVŠ – veřejná vysoká škola 

OSS – organizační složka státu 

ČR – Česká republika 

ÚSC – územní samosprávný celek 

SF – státní fond 

p.o. – příspěvkové organizace 

FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb  

DS – denní stacionář 

TS – týdenní stacionář 

DZP – domov pro osoby se zdravotním postižením 

PSB - podpora samostatného bydlení 



 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 

Prohlašuji, že 

 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního  

a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 

3); 

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové bakalářské práci budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 10. května 2012  

 

 

 

……………………………… 

                                  jméno a příjmení studenta 



 

 

 

Seznam příloh  

 

Příloha č. 1 - Organizační struktura Klíče 

Příloha č. 2 - Příjmy a výdaje Klíče 

Příloha č. 3 - Náklady služby CHB Domov 

Příloha č. 4 - Náklady služby DS Domino 

Příloha č. 5 - Náklady služby TS Petrklíč



 

 

Příloha č. 1 – Organizační struktura č. 1 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč, týdenní stacionář Petrklíč, denní stacionář Slunovrat

organizační struktura

ŘEDITEL úvazek 0,48

vedoucí oddělení vedoucí zdrav. úseku

úvazek 1 úvazek 0,96 úvazek 0,48

vychovatel pracovník soc. služeb

7 osob, úvazek 3,5 3 osoby, úvazek 2

pracovník soc. služeb zdravotní sestra administrativní pracovnice, sociální pracovník

16 osob, úvazek 16 5 osob, úvazek 5 účetní úvazek 0,48 úvazek 0,48 úvazek 0,94

uklízečka mzdová účetní, personál. pracovnice řidič, údržbář

4 osoby, úvazek 2,04 a správce majetku úvazek 0,48 2 osoby, úvazek 0,98

provozní pracovník

sociální oddělení

ekonomicko-administrativní úsek

vedoucí a zástupce ředitele

provozní oddělení

 
 

 



 

 

Podpora samostatného bydlení ŠANCE

organizační struktura

ŘEDITEL 0,03

vedoucí oddělení

0,05 úvazek 0,03

pracovník soc. služeb administrativní pracovnice,

0,30 účetní úvazek 0,03 sociální pracovník

úvazek 0,03 úvazek 0,06

pracovník soc. služeb mzdová účetní, personál. pracovnice

0,30 a správce majetku úvazek 0,03

ekonomicko-administrativní úsek

vedoucí a zástupce ředitele

provozní oddělení sociální oddělení

provozní pracovník

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chráněné bydlení Domov

organizační struktura

ŘEDITEL 0,22

vedoucí oddělení vedoucí zdrav. úseku ekonomicko-administrativní úsek

0,41 0,02 vedoucí a zástupce ředitele úvazek 0,22

vychovatel

3 osoby, úvazek 1,56 provozní oddělení sociální oddělení

pracovník soc. služeb administrativní pracovnice, provozní pracovník sociální pracovník

5 osob, úvazek 3,95 účetní 0,22 0,22 úvazek 0,34

mzdová účetní, personál. pracovnice řidič, údržbář

a správce majetku úvazek 0,22 2 osoby, úvazek 0,56
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 - Příjmy a výdaje Klíče 

 

  2009 2010 2011 

PŘÍJMY 22 497,9 22 944,6 21 480,7 

Úhrady od uživatelů 5 873,4 6 577,4 6 390,2 

Úhrady od zdravotních pojišťoven 1 058,4 1 203,2 1 203,2 

Dary 107,3 64,1 64,1 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 3 100,6 3 838,0 3 492,1 

Dotace od obce 13,5 70,0 70,0 

Příspěvek na provoz – odpisy 637,0 660,6 589,8 

Ostatní příjmy 160,2 221,0 221,0 

Pronájem 47,5 42,3 42,3 

Neinvestiční dotace MPSV  11 500,0 10 268,0 9 408,0 

VÝDAJE 22 402,0 22 687,2 21 223,3 

1. Provozní výdaje celkem 6 680,5 6 483,2 6 064,0 

1.1. Materiálové výdaje 1 270,9 1 648,4 1 552,3 

1.2. Nemateriálové výdaje 4 571,4 3 987,4 3 750,8 

1.2.1. energie 1 354,9 1 240,8 1 157,0 

1.2.2. opravy a udržování 692,4 469,2 427,6 

1.2.3. cestovné 21,6 24,5 21,9 

1.2.4. ostatní služby 2 502,5 2 253,0 2 144,4 

1.3. Jiné provozní výdaje 838,2 847,3 760,8 

2. Osobní výdaje celkem 15 721,5 16 204,0 15 159,3 

2.1.  mzdové výdaje 11 687,0 11 922,0 11 153,3 

2.2. Odvody na sociální a zdravotní 

pojištění 3 781,1 4 027,6 3 768,2 

2.3. Ostatní sociální náklady - FKSP 253,4 254,4 237,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 Náklady služby CHB Domov 

 

  2009 2010 2011 

NÁKLADY 3 616,4 3 569,5 3 986,6 

1. Provozní náklady celkem 1 596,8 1 192,5 986,9 

1.1. Materiálové náklady 330,6 311,4 229,8 

1.2. Nemateriálové náklady 1 171,6 788,9 643,0 

1.2.1. energie 294,7 267,8 283,0 

1.2.2. opravy a udržování 311,3 12,2 152,3 

1.2.3. cestovné 3,3 2,6 3,4 

1.2.4. ostatní služby 562,3 506,3 204,3 

1.3. Jiné provozní náklady 94,6 92,3 114,1 

2. Osobní náklady celkem 2 019,6 2 377,0 2 999,7 

2.1.  mzdové náklady 1 480,9 1 748,2 2 224,0 

2.2. Odvody na sociální a zdravotní 

pojištění 506,8 591,8 751,9 

2.3. Ostatní sociální náklady - FKSP 31,9 37,0 23,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4 Náklady služby DS Domino 

 

  2009 2010 2011 

NÁKLADY 3 761,8 3 260,4 3 103,9 

1. Provozní náklady celkem 1 172,7 1 304,4 1 190,0 

1.1. Materiálové náklady 228,5 414,6 188,6 

1.2. Nemateriálové náklady 882,0 830,4 909,6 

1.2.1. energie 332,0 327,6 279,0 

1.2.2. opravy a udržování 154,8 146,3 229,7 

1.2.3. cestovné 3,7 4,0 3,7 

1.2.4. ostatní služby 391,5 352,5 397,2 

1.3. Jiné provozní náklady 62,2 59,4 91,8 

2. Osobní náklady celkem 2 589,1 1 956,0 1 913,9 

2.1.  mzdové náklady 1 901,7 1 440,0 1 422,0 

2.2. Odvody na sociální a zdravotní 

pojištění 646,6 484,6 474,3 

2.3. Ostatní sociální náklady - FKSP 40,8 31,4 17,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 – Náklady služby TS Petrklíč 

  2009 2010 2011 

NÁKLADY 3 929,1 3 584,9 3 440,9 

1. Provozní náklady celkem 871,2 975,4 995,8 

1.1. Materiálové náklady 156,5 226,3 205,0 

1.2. Nemateriálové náklady 564,3 568,8 605,9 

1.2.1. energie 170,3 174,2 187,4 

1.2.2. opravy a udržování 51,1 75,7 54,0 

1.2.3. cestovné 1,7 5,5 5,2 

1.2.4. ostatní služby 341,2 313,4 359,3 

1.3. Jiné provozní náklady 150,4 180,3 184,9 

2. Osobní náklady celkem 3 057,9 2 609,5 2 445,1 

2.1.  mzdové náklady 2 319,6 1 920,8 1 815,0 

2.2. Odvody na sociální a zdravotní 

pojištění 688,7 647,4 610,3 

2.3. Ostatní sociální náklady - FKSP 49,6 41,3 19,8 

 


