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1. Úvod  

 

 Mít dostupné a kvalitní sociální služby je jednou z priorit managementu města.  

Sociální služby pomáhají řešit nepříznivé sociální události, které vznikají v souvislosti            

se sociálním vyloučením, stářím, zdravotním stavem obyvatel apod. Stoupající nároky            

na poskytované sociální služby a demografická struktura obyvatelstva klade zvýšené 

požadavky na veřejné rozpočty a následně na rozpočty municipalit. Se snižující se aktivitou 

státu se postupně zvyšuje role obcí v sociální oblasti. Obec je, následně po nejbližší rodině 

občana, základní občanská komunita, kam se může občan obrátit s řešením svých sociálních 

aktivit
1
. 

 Jednou z priorit Moravskoslezského kraje je zachování stability a udržitelnosti 

efektivně vzájemně propojené sítě sociálních služeb poskytující všechny potřebné druhy         

a formy sociální pomoci. Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016 

vymezuje působnost obcí v zajištění sociálních služeb zaměřených na seniory a kraje budou 

zajišťovat sociální služby pro cílové skupiny se specifickými problémy. Potřebné sociální 

služby budou identifikovány na úrovni obce, tzn. nejblíže ke konečnému spotřebiteli. Vizí 

statutárního města Ostravy v oblasti sociálních služeb je mít funkční a dostupnou síť 

navázaných a efektivních sociálních služeb a souvisejících aktivit pro občany města, kteří     

je potřebují. 

 Oblast sociálních služeb se od 1. ledna 2007 řídí novou právní úpravou – zákonem     

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje zásady 

pro poskytování sociálních služeb. Primárním cílem sociálních služeb je informovat osobu, 

která se ocitla v nepříznivé situaci tak, aby byla schopna ji vyřešit vlastními silami.              

Až v případě, že tyto informace nejsou dostatečné, nastupují sociální služby, které mají být 

individualizované – šité potřebám konkrétního jedince na míru. Sociální služby mají mít 

úlohu především aktivační a podporovat samostatnost klientů a předcházet delšímu trvání 

                                                 

 

1
 VÍŠEK, Petr a PRŮŠA, Ladislav. Optimalizace sociálních služeb. Praha : Národní centrum sociálních studií, 

o. p. s., 2012. str. 35. 978-80-7416-099-8 
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nepříznivé sociální situace. Kvalita poskytovaných sociálních služeb je determinována 

dodržováním lidských práv a základních svobod a zachováním lidské důstojnosti.
2
  

 Cílem diplomové práce je na základě analýzy hospodaření Centra sociálních 

služeb Poruba, p. o. zhodnotit dopad financování sociálních služeb poskytovaných 

příspěvkovou organizací na rozpočet městského obvodu Ostrava – Poruba a navrhnout 

opatření k zefektivnění způsobu financování sociálních služeb z rozpočtu městského 

obvodu. 

 V diplomové práci je stanovena hypotéza:  

 H1: výše dotací Centru sociálních služeb Poruba p. o. poskytnuté z rozpočtu 

Městského obvodu souvisí s výší příjmů rozpočtu Městského obvodu (když má 

MO Poruba menší příjmy, poskytuje na sociální služby méně dotací),  

 H2: nejvíce nákladů Centra sociálních služeb Poruba p. o. vynakládá na mzdové 

prostředky, 

 H3: největší podíl na celkových výnosech v Centru sociálních služeb Poruba o. s. 

má pečovatelská služba. 

 

 Analýza hospodaření Centra sociálních služeb Poruba, p. o. a její finanční dopad na 

rozpočet městského obvodu je provedena v období 2009 až 2013. 

 V diplomové práci jsou použity metody deskripce, komparace a syntézy. Metoda 

popisná, neboli metoda deskripce je využita ve druhé, teoreticko  - metodologické kapitole, 

která popisuje zásady hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem                    

a poskytování sociálních služeb ve správě města. Metoda popisná je dále využita ve čtvrté 

kapitole při popisu příspěvkové organizace a dále při popisu financování v příspěvkové 

organizace města a rozpočtu městského obvodu. Ve druhé a třetí kapitole tj. aplikačně – 

ověřovací části je využito metody komparace a syntézy, dále finanční analýzy a matematicko 

– statistických metod, např. analýza časových řad, regresní analýza. Pro myšlenkové 

sjednocení celé práce je použito metody syntézy. 

 

                                                 

 

2
 TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál, s.r.o., 2010. str. 440. 978-80-

7367-680-3 



6 

 

 Diplomovou práci tvoří pět kapitol. První kapitolu tvoří úvod. Následující druhá 

kapitola je teoreticko – metodologická. Ve druhé kapitole jsou nejprve vymezeny základní 

pojmy, objasněny druhy a pravidla poskytování sociálních služeb a jejich zdroje financování          

a zřizovatelé. Další část kapitoly je již úzce věnována vzniku a zániku příspěvkových 

organizací, dále zde jsou popisovány zásady hospodaření příspěvkových organizací, způsoby 

financování z rozpočtu města a tvorba a využití peněžních fondů.  

 Třetí a čtvrtá kapitola diplomové práce jsou části aplikačně – ověřovací. Ve třetí 

kapitole jsou aplikovány poznatky z praktické části při analýze finančních toků příspěvkové 

organizace plynoucí z rozpočtu městské části Ostrava – Poruba. Dále jsou zde analyzovány 

jednotlivé druhy sociálních událostí a jejich vliv na financování sociálních služeb a počet 

uživatelů těchto služeb. Také je zde analyzována nákladová část rozpočtu Centra Sociálních 

služeb Poruba, p. o. a podrobněji zkoumána mzdová část nákladů, neboť ta dle stanovené 

hypotézy tvoří největší nákladovou položku rozpočtu. V jednotlivých letech byl taktéž 

analyzován vývoj tržeb v jednotlivých poskytovaných sociálních službách. Pro potvrzení 

hypotézy č. 1 bylo zkoumáno, zda existuje a jak silná je závislost mezi výši dotací poskytnuté 

Centru sociálních služeb Poruba, p. o. z rozpočtu a jeho příjmovou částí rozpočtu Městského 

obvodu Poruba. 

 Ve čtvrté kapitole jsou na základě výsledků provedené analýzy vyvozena doporučení, 

která povedou k zefektivnění financování sociálních služeb z rozpočtu městského obvodu. 

Poslední pátá kapitola je závěrečná, v ní jsou hodnoceny a sumarizovány získané poznatky. 

  Jako podklady pro zpracování diplomové práce slouží odborná knižní literatura,       

a základní legislativní předpisy ve znění posledních novelizací, neboť legislativa v oblasti 

sociálních služeb prochází rychlým vývojem. Tyto zdroje jsou využity zejména v teoretické 

části. V praktické části bude čerpáno zejména z informačních zdrojů městského obvodu 

Ostrava  - Poruba  a ze zdrojů Centra sociálních služeb Poruba, p. o – Rozbory hospodaření 

s příspěvkem a dotací a z Výročních zpráv. Dalšími doplňkovými zdroji informací jsou 

webové stránky Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věci a Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje. 
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2. Zásady hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí v oblasti 

sociálních služeb 

 

 V úvodu této kapitoly jsou vymezeny základní pojmy z oblasti sociálních služeb.          

Ve druhé části kapitoly je rozebrána problematika příspěvkových organizací zřizovaných 

obcemi, jejich vznik a zánik, zrušení, zdroje financování a zásady jejich hospodaření 

s rozpočtem a fondy. 

 

2.1 Sociální služby 

 

  Na pojem sociální služba lze nahlížet z různých úhlů pohledu.  

 Tomeš (2010, s. 342) definoval službu jako… „systematickou činnost ve prospěch 

osob neschopných si pomoci sami. Služba v demokratické společnosti zahrnuje činnosti, jimiž 

sociální subjekt pomáhá sociálnímu objektu tím, že mu poskytne radu nebo v jeho prospěch 

vykoná službu“.  

 Matoušek, Koldinská (2007) vymezují pojem sociální služba, jako služba, která         

se částečně překrývá s veřejnou službou, která je poskytována v zájmu veřejnosti,                   

je financována z veřejných rozpočtů a je podrobněji definována legislativou, což se odráží 

v politickém rozhodování státu, krajů a obcí. Druhý pohled na sociální službu je ze strany 

komerční, kdy poskytovatel a uživatel spolu jednají na základě smlouvy. Z pohledu jedince 

Matoušek, Koldinská (2007) sociální službu vymezuje jako pomoc lidem společensky 

znevýhodněným, s cílem zlepšit jim kvalitu života a v maximální možné míře je opět začlenit 

do společnosti, nebo naopak chránit před riziky. Sociální služba chrání občana tím, že v jeho 

prospěch něco koná. 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vymezuje pojem sociální služba jako 

soubor činností: pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při 

zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho - a socioterapie, pomoc                

při prosazování práv a zájmů.   
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 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o sociálních službách) v §1 vymezuje sociální služby jako poskytování pomoci            

a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci, při oslabení nebo ztráty schopnosti 

z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou životní situaci, životní návyky       

a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícího prostředí, 

ohrožení práv a zájmů trestnou činnosti jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů. 

Sociální pomoc je poskytována ve formě, která zachovává lidskou důstojnost, motivuje 

k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé 

sociální situace a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány 

v zájmu osob, způsobem a kvalitou zaručující soulad s dodržováním základních lidských práv 

a svobod osob. Zákon o sociálních službách taktéž stanovuje podmínky pro vydávání 

oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, 

inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních 

službách
3
.  

 Poskytování sociálních služeb jsou, vedle dávek, druhou základní formou sociální 

péče. Od 1. ledna 2007 dochází k významným změnám v poskytování sociálních služeb. Tyto 

změny lze charakterizovat jako přesun od přímé podpory jednotlivých zařízení poskytující 

sociální služby směrem k jejich příjemcům tak, aby bylo podporováno zdravé konkurenční 

prostředí. Příjemcům služby jsou vypláceny příspěvky na péči, které jsou určeny na zajištění 

potřebných služeb. Zavedení příspěvku na péči umožňuje uživatelům zůstat co nejdéle           

ve svém domácím prostředí a ústavních služeb využívat pouze v krajních případech. Výhodou 

zavedení příspěvku na péči je zvýšení autonomie uživatelů služeb, nevýhodou naopak nižší 

finanční kontrola a kontrola vynaložení těchto dávek, kdy uživatelé považují tuto finanční 

podporu jako příjem a nevyuživají jej tak na úhradu služeb
4
. 

 Sociální začleňování (inkluze) je proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené 

nebo osobám hrozící sociální vyloučení, dosáhnou příležitosti a možnosti, které jim 

napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života a žít způsobem, 

který je ve společnosti považován za běžný. Sociální vyloučení (exkluze) je proces, který 

                                                 

 

3
  §1- §3 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

4
 OCHRANA, František, PAVEL, Jan a VÍTEK, Leoš. Veřejný sektor a veřejné finance - financování 

nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010. str. 264. 978-80-247-3228-. 
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vyčlení osoby mimo běžný život společnosti a neumožní jim se do něj zapojit v důsledku 

nepříznivé sociální situace.  

 Na sociální službu můžeme nahlížet z mnoha úhlu pohledu. Tomeš (2010) rozděluje 

sociální služby dle naléhavosti a trvání potřeby, kterou uspokojují a podle druhu 

uspokojované potřeby. 

a) Dle kritéria naléhavosti můžeme rozlišit sociální služby: 

 informační služby – objekt pomocí cílených odborných informací nalezne efektivní 

cestu řešení dané sociální potřeby vlastními silami, 

  intervenční služby – reagují na vzniklé potřeby okamžitě, popřípadě se jim snaží 

zabránit, např. první pomoc ve zdravotnictví, 

 podporující služby – kompenzace znevýhodnění jednotlivce, neboť ten není schopen 

sám překonat nebo odstranit svou sociální potřebu a zkvalitnit jeho život v přirozeném 

sociálním prostředí, 

 pečovatelské služby – řeší těžko odstranitelné sociální problémy a usnadňují život 

lidem s omezeními a handicapem.  

 

b) Dle druhu uspokojované sociální potřeby můžeme rozlišit služby: 

 ochranné – poskytují ochranu lidských práv skupině či jednotlivci,  

 poradenské – poskytují informace, 

 krizové – poskytují ochranu klienta v případech mimořádné události, 

 asistenční, terénní a pečovatelské – uspokojují potřeby klientů v jeho bydlišti          

nebo místě jeho pobytu, 

 ambulantní – uspokojují potřeby klientů ve střediscích, služby zabezpečuje technicky 

a personálně vybavené místo,  

 pobytové – uspokojují potřeby klientů v pobytových zařízeních s nepřetržitou péčí 

sociální služby.  

 Zákon o sociálních službách nabízí obyvatelům následující zásadní nástroje: 

 bezplatné sociální poradenství pro každého,  

 možnost svobodného výběru z nabídky sociálních služeb (např. individuální 

preference, finanční možnosti apod.), 
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 příspěvek na péči občanům, kteří jsou z důvodu věku nebo zdraví závislí na pomoci 

jiné osoby, 

 zákonem je taktéž vytvářen prostor pro spoluúčast lidí na procesech rozhodování        

o rozsahu, druhu a dostupnosti sociálních služeb v jejich kraji či obci.
5
 

   

 Zákon o sociálních službách dle cíle a zaměření vymezuje v §32 základní skupiny: 

a) sociální poradenství  - bezplatné poskytování základního sociálního poradenství 

(možnosti řešení nepříznivé životní situace nebo její předcházení) je stěžejní zásadou 

zákona (§2 o sociálních službách),  

b) služby sociální péče – takové služby sociální péče, které napomáhají osobám zajistit 

jejich fyzickou a psychickou soběstačnosti, jenž je poskytována jak v domácím, tak      

v zařízení sociálních služeb, s cílem zajistit co nejvyšší míru zapojení se do běžného 

života a zajistit důstojné prostředí a zacházení v těch případech, kdy to nepříznivá 

životní situace vyžaduje,  

c) služby sociální prevence – napomáhají osobám ohroženým sociálním vyloučením 

překonat jejich nepříznivou sociální situaci a chránit tak společnost před vznikem        

a působení nežádoucích sociálních jevů. 

 Základní sociální poradenství je základní činnost při poskytování všech druhů 

sociálních služeb a poskytuje osobám potřebné informace, přispívající k řešení jejich 

nepříznivé sociální situace. Odborné sociální poradenství se zaměřuje na potřeby 

jednotlivých sociálních skupin osob v občanských, manželských a rodinných poradnách, 

poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a zahrnuje taktéž sociální práci 

s osobami, které mají specifické potřeby. Náplní odborného poradenství je taktéž zapůjčování 

kompenzačních pomůcek
6
. 

 Obsahová náplň jednotlivých druhů sociálních služeb je vymezena souborem 

základních činností (§34). Jednotlivé základní činnosti jsou souborem úkonů, jejichž rozsah   

a zaměření je upraveno prováděcí vyhláškou k zákonu. Okruh základních činností (vymezen 

                                                 

 

5
 Stručný průvodce zákonem o sociálních službách. Mninisterstvo práce a sociálních věcí [online]. 2007 [cit. 

2014-03-10]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/3222/zlom170x170web.pdf 
6
 HALÁSKOVÁ, Renáta. Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Praha : Národní 

centrum sociálních sdudií, o.p.s.,Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2013. str. 137. 978-80-7416-

118-6 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/3222/zlom170x170web.pdf
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zákonem u každého okruhu sociální služby) je nedílnou součástí služby a poskytovatel služby 

je povinen tuto základní činnost zajistit. Prokázání zajištění základních činností je nedílnou 

součástí žádosti o registraci na poskytování sociální služby. Fakultativní činnosti mohou být 

poskytovány nad rámec základních činností, jedná se např. o nadstandardní vybavení pokoje, 

zařízení dopravy klientů do zařízení a zpět, pedikúra apod. Ucelený přehled druhů sociálních 

služeb je uveden níže. 

 Druhy sociálních služeb (§ 37- § 70 zákona o sociálních službách): 

 sociální poradenství: základní sociální poradenství, odborné poradenství, 

 služby sociální péče: osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, 

průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, centra denních 

služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby 

poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče,  

 služby sociální prevence: raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, 

azylové domy, domy na půl cesty, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová 

denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné 

péče, sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi, sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením, terapeutické komunity, terénní programy, 

sociální rehabilitace
7
. 

 Zákon o sociálních službách v § 32 rozlišuje tři formy poskytování sociálních 

služeb:  

a) pobytové služby – poskytování ubytování v zařízeních sociálních služeb, 

b) ambulantní služby – služby, kdy klient dochází nebo je doprovázen či dopravován   

do zařízení sociálních služeb, přičemž ubytování není jejich součásti, 

c) terénní služby – poskytovány v přirozeném sociálním prostředí klienta (domácnost) 

nebo v místech, kde klient pracuje nebo se vzdělává. 

                                                 

 

7
 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Zákon o Sociálních službách (§ 34) taktéž definuje typy zařízení, ve kterých jsou 

poskytovány ambulantní nebo pobytové sociální služby: centra denních služeb, denní 

stacionáře, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení 

pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, sociální poradny, sociálně 

terapeutické dílny, pracoviště rané péče, intervenční centra a zařízení následné péče. Sociální 

služby mohou být zřizovány samostatně, nebo lze provozovat dvě a více zařízení současně - 

označována jako mezigenerační nebo integrovaná centra. 

 

2.1.1 Poskytovatelé sociálních služeb a jejich financování 

 

 Sociální služby se klientům poskytují bezplatně, s částečnou nebo plnou úhradou 

nákladů. Úhradu nákladů za poskytované sociální služby hradí klient dle výše stanovené 

smlouvou o poskytování služby, kterou před započetím užívání služby uzavírá s vybraným 

poskytovatelem služby. 

 Podle výše spolufinancování lze sociální služby rozdělit do následujících okruhů: 

 sociální služby bez úhrady nákladů, 

 sociální služby za úhradu nákladů: 

o úhrada za sociální služby v pobytových zařízeních sociálních služeb, 

o úhrada za základní činnosti u dalších druhů sociálních služeb, 

o úhrada specificky stanovená dle druhu poskytovaných sociálních služeb
8
.  

  

 Zákon stanovuje výčet sociálních služeb poskytovaných bez úhrady: sociální 

poradenství, raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, krizová pomoc, 

služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi i pro seniory a osoby          

se zdravotním postižením, terénní programy, sociální rehabilitace, sociální služby 

v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a služby sociálně 

terapeutických dílen
9
. 

                                                 

 

8
 KRÁLOVÁ, Jarmila a RÁŽOVÁ, Eva. Sociální služby a příspěvěk na péči, 4. aktualizované vydání. 

Olomouc : ANAG, s. r. o., 2012. str. 464. 978-80-7263-748-5 
9
 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2010. str. 379. 978-80-7400-322-6 
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 Služby poskytované za úhradu dělíme: 

 pobytové – služby poskytované v týdenních stacionářích, v domovech pro osoby       

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

režimem, v chráněném bydlení, ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, v centrech 

sociálně rehabilitačních služeb; v těchto pobytových zařízeních klient hradí ubytování, 

stravu   a péči  poskytovanou ve sjednaném rozsahu, 

 asistenční – osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské            

a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, služby 

v centrech denních služeb a denních stacionářů; klient hradí základní činnosti 

stanovené smlouvou, 

 azylové – azylové domy, domy na půl cesty, terapeutické komunity; klient hradí 

ubytování, stravu a za poskytované služby v sociálně terapeutických dílnách 

v rozsahu, který je stanoven smlouvou
10

.  

 Výše spolufinancování, a zda jsou služby poskytovány s úhradou či bez úhrady bylo 

vysvětleno již v předchozí kapitole. Nyní bude vysvětlena organizace poskytování sociálních 

služeb, zřizovatelé a jejich povinnosti při registraci zřizovatele, kontrola a standardy kvality 

v sociálních službách.  

 Při využívání sociálních služeb uzavírá klient, s příslušným poskytovatelem služby, 

smlouvu o poskytnutí sociální služby. Smlouva musí obsahovat předepsané náležitosti: 

označení smluvních stran, druh a rozsah poskytované sociální služby, místo a čas poskytování 

služby, výši úhrady a způsob placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených 

poskytovatelem, výpovědní důvody a lhůty a dobu platnosti smlouvy. Příslušný obecní úřad 

obce s rozšířenou působností zastupuje ty osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají 

zákonného zástupce. Pokud se nejedná o zdravotnické zařízení ústavní péče je žadatel 

povinen, před uzavřením smlouvy, předložit poskytovateli posudek registrujícího praktického 

lékaře o zdravotním stavu. Poskytovatel může žadatele odmítnout v těchto zákonem taxativně 

stanovených případech: zařízení požadovanou sociální službu neposkytuje, nemá dostatečnou 

kapacitu nebo poskytnutí požadované pobytové služby je vyloučeno z důvodu zdravotního 

                                                 

 

10
 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2010. str. 379. 978-80-7400-322-6 
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stavu žadatele. Na vyžádání je poskytovatel povinen o zamítnutí vydat písemně odůvodněné 

oznámení.  

 Při poskytování sociálních služeb klientům spolu kooperují jednotlivé orgány veřejné 

správy – obec, obecní úřad obce s rozšířenou působností, kraj, Krajský úřad a Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR (MPSV)
11

.   

 Pro zajištění dostupnosti sociálních služeb, je potřeba plánování. V ČR se sociální 

služby plánují metodou komunitního plánování. Plánování sociálních služeb je taktéž 

efektivním nástrojem pro zajištění efektivnosti financování a dostupnosti sociálních služeb         

s ohledem na potřeby uživatelů a záměry poskytovatelů, obcí či krajů. Zákon o sociálních 

službách stanovil povinnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb          

pro kraje a ministerstvo. Při plánování sociálních služeb je potřeba spolupráce MPSV, kraje         

a obcí, taktéž dochází k zvýšení vzájemné informovanosti a spoluprácí při přípravě a realizaci. 

Například obec poskytuje Krajskému úřadu informace o potřebách sociálních služeb na svém 

území, o možnostech uspokojení těchto potřeb a o zdrojích na zajištění sociálních potřeb. 

Krajský úřad informuje obce ve své působnosti o výsledcích plánování a sleduje plnění plánů 

na svém území. Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb jsou nedílnou přílohou souhrnné 

žádosti kraje o dotaci ze státního rozpočtu.    

 Podmínky registrace jsou zejména: písemná žádost o registraci; bezúhonnost                

a odborná způsobilost všech FO, které budou poskytovat registrované služby; zajištění 

materiálních a technických podmínek; vlastnické právo k objektu; na majetek FO nebo PO 

nebyl vyhlášen konkurs nebo insolvence. Před podáním žádosti musí poskytovatel uzavřít 

pojistnou smlouvu pro případ zodpovědnosti za vzniklou škodu třetím osobám. Při splnění 

všech zákonných podmínek, registrující orgán vydá rozhodnutí o registraci. Následné změny 

je poskytovatel povinen oznámit do 15 dnů registrujícímu orgánu. Registrující orgán může 

zrušit registraci, jestliže poskytovatel nesplňuje podmínky registrace nebo standardy kvality, 

zvlášť závažně porušil své povinnosti anebo sám požádal o zrušení registrace. V případě,          

že sociální službu poskytuje osoba blízká nebo jiná fyzická osoba (nepodnikající), registrace 

se nevyžaduje. Krajský úřad vede seznam akreditovaných poskytovatelů v registru 

poskytovatelů sociálních služeb. 

                                                 

 

11
 KAHOUN, Vilém a kolektiv. Sociální zabezpečení - Vybrané kapitoly. Praha : Nakladatelství TRITON, 

2009. str. 445. 978-80-7387-346-2 
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 Kontrolu plnění podmínek stanovených při registraci kontroluje registrující orgán, 

který vydal rozhodnutí o registraci. Specifickým kontrolním nástrojem je inspekce 

poskytování sociálních služeb, která zjišťuje, zda jsou dodržovány povinnosti poskytovatelů 

sociálních služeb a zda je dodržována celostátní úroveň kvality při poskytování služeb.  

  Kvalita služeb se vyhodnocuje pomocí tzv. standardů kvality sociálních služeb. 

Hodnotící kritéria jsou stanoveny vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.  

 Zřizovateli sociálních služeb mohou být MPSV, kraje a obce a dále nestátní 

neziskové organizace, fyzické a právnické osoby. MPSV plní funkci koordinátora v systému 

sociálních služeb a řídí a koordinuje výkon státní správy. MPSV může dle zákona o sociálních 

službách zřizovat státní příspěvkové organizace pro poskytování sociálních služeb. MPSV 

poskytuje dotace registrovaným poskytovatelům sociálních služeb a dále dotace krajům           

a obcím s rozšířenou působností na zajištění sociálních služeb a prostřednictvím Úřadu práce 

ČR poskytuje příspěvek na péči (dříve Obecní úřad s rozšířenou působností)
12

. Kraj může 

poskytovat sociální služby prostřednictvím organizačních složek nebo příspěvkových 

organizací nebo založit k tomuto účelu právnickou osobu. V kompetenci kraje je poskytování 

dotací na zajištění sociálních služeb na jeho území obcím, právnickým a fyzickým osobám. 

Krajský úřad v přenesené působnosti poskytuje dotace z rozpočtu MPSV. Obec                          

při zajišťování sociálních služeb na svém území k tomuto účelu zřizuje organizační složky, 

příspěvkové nebo právnické a fyzické osoby. Obec poskytuje dotace ze svého rozpočtu            

na financování běžných výdajů související s poskytováním sociálních služeb. Kraje i obce 

mohou poskytovat účelové dotace k zajištění sociálních služeb v rámci vlastního dotačního 

řízení. Nestátní neziskové organizace financuje sociální služby účelově získanými prostředky 

z rozpočtu MPSV nebo obce. 

 Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona o sociálních službách mohou být: 

 územní samosprávné celky (kraje a obce) a jimi zřizované právnické osoby, 

                                                 

 

12
 Od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2011 rozhodování o příspěvku na péči bylo v kompetenci obecních úřadů 

s rozšířenou působností. Od 1. Ledna 2012 byla tato kompetence v souvislosti se sjednocením výplatního místa 

převedena na Úřad práce ČR. 
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 ostatní právnické osoby (organizace neziskového sektoru
13

, organizace založené          

za účelem dosahování zisku), 

 fyzické osoby, 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí a jimi zřizované organizační složky státu.  

 Oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci, které vydává tzv. registrující orgán – 

místně příslušný krajský úřad nebo MPSV. Obce či kraje vytváří vhodné podmínky pro rozvoj 

sociálních služeb na svém území a pro jejich zabezpečení zřizují organizace. O formách 

organizací je pojednáno dále. 

 Organizace poskytující sociální služby na komerčním principu mají odlišný model 

financování než neziskové organizace. Jejich hlavním zdrojem příjmů jsou úhrady                   

od uživatelů za poskytnuté služby a doplňkovým zdrojem je úhrada od zdravotních 

pojišťoven (pokud mají s pojišťovnou uzavřenou smlouvu). Dalšími doplňkovými zdroji 

mohou být sbírky, prodej reklamních předmětu, služeb apod. Taktéž mohou žádat o granty, 

ale dotace z veřejných zdrojů se těmto organizacím neposkytují. 

 Obce v samostatné působnosti analyzují potřebnost sociálních služeb na svém území, 

informují občany obce o sociálních službách, spolupracují s dalšími obcemi či kraji nebo 

s poskytovateli při zprostředkování pomoci či kontaktu s uživatelem. Obec zpracovává 

střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli, uživateli           

a široké veřejnosti. Obec dále sleduje a vyhodnocuje plnění střednědobého plánu a poskytuje 

informace Krajskému úřadu. 

 Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Zdroje financování závisí nejen         

na typu služby, ale z ekonomického pohledu i na typu zřizovatele a právní formě zařízení.          

Na dotace ze státního rozpočtu a na dotace z rozpočtu kraje nebo obce není právní nárok.  

  Finance na úhradu sociálních služeb plynou: 

  úhrady od klientů, příspěvek na péči, dotace z veřejných rozpočtů,  

 dotace z evropských fondů,  

 prostředky, které získal poskytovatel služby vlastní činností,  

 sponzorské dary, výnosy z veřejných sbírek apod.,  

                                                 

 

13
 Právnické osoby, které nebyly zřízeny nebo založeny za účelem dosahování zisku. 
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 MPSV poskytuje prostřednictvím krajů obcím dotace na zajištění dostupnosti služeb 

v nezbytném rozsahu v daném regionu nebo na činnosti, které mají rozvojovou povahu 

či celostátní nebo neregionální charakter,  

 dotace plynoucí přímo registrovaným poskytovatelům na financování běžných výdajů 

související s poskytováním sociálních služeb, o dotaci je třeba požádat, 

 obec či kraj může poskytnout účelovou dotaci k financování běžných výdajů 

související s poskytováním sociálních služeb, 

  úhrada ošetřovatelské a rehabilitační péče ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění
14

. 

 Na stávající systému financování v ČR a poskytování sociálních služeb mají vliv 

následující faktory: 

 kritérium pro stanovení míry závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, 

 struktura uživatelů jednotlivých typů sociálních služeb s ohledem na míru jejich 

závislosti,  

 kritérium pro přiznávání dotací (MPSV, zřizovatel apod.), 

 kritérium pro stanovení výše úhrady uživatele za pobytové služby a stravu 

v zařízeních sociálních služeb, za jednotlivé úkony poskytované v ambulantních           

a terénních službách a za zdravotní služby v lůžkových zdravotních zařízeních
15

.  

 

 Zákon o sociálních službách zásadním způsobem změnil financování sociálních 

služeb, zavedl příspěvek na péči, jehož cílem bylo mj. posílit koupěschopnou poptávku              

a přispět tak k vytvoření tržních atributů v rámci systému sociálních služeb. Dalším zdrojem 

financování je úhrada za ošetřovatelskou a rehabilitační péči ze systému veřejného 

zdravotního pojištění
16

.  

 Příspěvek na péči je poskytován těm osobám, které z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu      

a při zajištění soběstačnosti. Při posuzování péče o vlastní osobu je posuzováno deset 

                                                 

 

14
 KAHOUN, Vilém a kolektiv. Sociální zabezpečení - Vybrané kapitoly. Praha : Nakladatelství TRITON, 

2009. str. 445. 978-80-7387-346-2 
15

 HALÁSKOVÁ, Renáta. Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Praha : Národní 
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základních životních potřeb, které v sobě agregují úkony péče o vlastní osobu a úkony 

soběstačnosti tak, aby byly posuzovány skutečnosti, které jsou rozhodující pro nezávislý život 

jedince a které poskytují ucelený přehled o jeho dlouhodobě nepříznivém zdravotním 

stavu. Při hodnocení sociální závislosti se klasifikují tyto základní životní potřeby: mobilita, 

orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické 

potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. 

 Výčet jednotlivých úkonů a jejich hodnocení je upraveno prováděcí vyhláškou 

k zákonu o sociálních službách č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Již bylo uvedeno, že příspěvek na péči je pak dán součtem bodového hodnocení 

jednotlivých úkonů a jeho výše je dána mírou závislosti: 

a) stupeň č. 1 – lehká závislost – osoba z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby, u osoby mladší         

18 let tři životní potřeby,  

b) stupeň č. 2 – středně těžká závislost – osoba z důvodu dlouhodobého nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb,         

u osoby mladší 18 let čtyři nebo pět životní potřeby, 

c) stupeň č. 3 – těžká závislost – osoba z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb, u osoby 

mladší 18 let šest nebo sedm životní potřeby, 

d) stupeň č. 4 – úplná závislost – osoba z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, u osoby 

mladší 18 let osm nebo devět životních potřeb a vyžaduje mimořádnou péči jiné 

fyzické osob
17

. 

 Konkrétní stupeň závislosti určuje lékař Okresní správy sociálního zabezpečení         

na základě zdravotního stavu žadatele o příspěvek. Zdravotní stav se posuzuje na základě 

nálezu ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, případně 

z výsledků funkčního vyšetření a z vlastního posudku posuzujícího lékaře. O přiznání               

či zamítnutí příspěvku rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce na základě posudku Okresní 

správy sociálního zabezpečení. 
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  V roce 2013 vydala Evropská komise tzv. balíček pro sociální investice pro růst          

a soudržnost, který si klade za cíl do roku 2020 dosáhnout růstu podporujícího začlenění 

v EU. Balíček stanovuje politický rámec a konkrétní opatření, která mají být přijata jak         

na úrovni EU, tak na úrovni členských států, a dále pokyny pro využívání prostředků z EU     

na podporu reforem. Balíček se zaměřuje na způsob pomoci dětem vyprostit se z bludného 

kruhu znevýhodnění, otázkám stárnutí populace, aktivního začleňování osob vyloučených 

z trhu práce, bezdomovectví, sociální služby v obecném zájmu, zdraví a dlouhodobá péče.  

Evropská unie chápe sociální investice jako součást sociálních politik spolu se sociální 

ochranou a stabilizací ekonomiky
18

. 

 Již bylo zmíněno, že hlavním aktérem, který zajišťuje sociální služby je obec. 

V případě jednoduché organizační struktury a malé náročnosti na personál a technické 

zabezpečení mohou obce poskytovat sociální služby organizační složkou, v opačném případě 

zřizují obce příspěvkové organizace. Tato práce se bude dále zaměřovat na financování             

a hospodaření organizační složky zřizované obcí. 

 

2.2 Příspěvkové organizace 

 

 Výchozí legislativní rámec hospodaření příspěvkových organizací je dán zákonem     

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech). Územně samosprávným celkem 

rozumíme obec nebo kraj. Příspěvková organizace je právnickou osobou. Územní 

samosprávné celky zřizují příspěvkové organizace pro takové činnosti, které svým rozsahem, 

strukturou a komplikovaností vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Zřízení, povinné 

náležitosti zřizovací listiny, nabývání majetku v době existence organizace, rozdělení, 

splynutí sloučení a zrušení, základní pravidla pro finanční hospodaření a nakládání 

s peněžními fondy apod. je upraveno v zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

V zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je taktéž věnována pozornost 

situacím, které mají dopad na hospodaření organizace nebo její majetek – úvěry, půjčky, 

ručení, nákupy na splátky, nakládání s cennými papíry, poskytování darů a zřizování              
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Portál, 2007. str. 184. 978-80-7367-310-9 
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a zakládání právnických osob. Je povinností zřizovatele zapsat nově vzniklou příspěvkovou 

organizaci do obchodního rejstříku.  

 Pravomoci zastupitelstva a rady územního samosprávného celku jsou vymezeny 

zákonem č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Rada obce   

a zastupitelstvo se svým rozhodováním přímo podílí na fungování příspěvkové organizace. 

 Protože příspěvková organizace hospodaří s veřejným majetkem, podléhá taktéž 

zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášce    

č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon o finanční kontrole vymezuje zejména 

veřejnoprávní kontrolu, finanční kontrolu dle mezinárodních smluv a zavedení vnitřního 

kontrolního systému, tak aby bylo zajištěno účelné a efektivní využívání veřejných 

prostředků. 

 Již bylo uvedeno, že příspěvková organizace je právnickou osobou a dle zákona         

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je účetní jednotkou, která               

je povinná vést účetnictví. Podrobněji náležitosti účetnictví příspěvkové organizace vymezuje 

vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, platný               

pro některé vybrané účetní jednotky. Navazujícími předpisy, kterými se řídí příspěvková 

organizace, je celá řada: vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,            

ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické 

formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních 

informací státu a požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů, ve znění 

pozdějších předpisů, České účetní standardy č. 701 – 710 pro některé vybrané účetní 

jednotky, které vedou účetnictví dle vyhlášky č. 410/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů.  

 Jako daňový poplatník musí příspěvková organizace respektovat veškeré zákony 

daňové soustavy České republiky: 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění 

pozdějších předpisů,  

 zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů,  
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 zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí    

ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.2.1 Vznik a zánik příspěvkové organizace 

 

  Zákon o rozpočtových pravidlech v § 27 odst. 1 vymezuje zřizování příspěvkových 

organizací pro takové činnosti, které jsou zpravidla neziskové, jejichž struktura, rozsah           

a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.  

 Příspěvková organizace vzniká zřizovací listinou, která obsahuje následující 

náležitosti: 

a) úplný název zřizovatele, je-li jím obec, uvede se také její zařazení do okresu, 

b) název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo, 

c) vymezení hlavního účelu založení a odpovídajícího předmětu činnosti,  

d) označení statutárních orgánů a způsobu jejich zastupování za organizaci,  

e) vymezení majetku vlastněného zřizovatelem, který předává příspěvkové organizaci 

k hospodaření,  

f) vymezení práv, které organizaci umožní plnit se svěřeným majetkem hlavní účel,       

ke kterému byla zřízena; uvedou se práva a povinnosti spojené s plným efektivním       

a ekonomicky účelným využitím a s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení; vymezí 

se podmínky pro případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu            

a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace a práva spojená 

s případným pronájmem svěřeného majetku jiným subjektům apod., 

g) okruhy doplňkové činnosti, které příspěvkové organizaci povolí zřizovatel a navazují 

na hlavní účel tak, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti           

a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu           

a sleduje se odděleně, 

h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena. 

 Den vzniku, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení určuje zřizovatel v rozhodnutí. 

Zřizovatel taktéž určí, v jakém rozsahu přechází majetek, práva a závazky na nové nebo 
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přejímající organizace. V případě zrušení organizace, přechází následujícím dnem uvedeným 

v rozhodnutí majetek, práva a závazky na zřizovatele. Splynutí nebo sloučení lze pouze           

u příspěvkových organizací jednoho zřizovatele. O zřizovacích listinách, zřízení, zrušení        

či sloučení příspěvkové organizace rozhoduje výhradně zastupitelstvo. Ze zákona vyplývá 

zřizovateli povinnost provádět kontrolu hospodaření příspěvkové organizace a taktéž 

povinnost rozhodování a schvalování. 

 Příspěvková organizace při hospodaření s majetkem musí respektovat následující 

zákonné pravidla: zřizovatel je vlastníkem majetku, který jej předává k hospodaření 

příspěvkové organizaci, která jej má většinou v aktivech a účtuje o něm. Zřizovatel stanovuje 

pravidla pro nakládání s majetkem, který si ponechává ve svém vlastnictví a svěřuje jej 

příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek 

spravovat (pečovat, udržovat, opravovat apod.) a efektivně jej využívat pro naplnění svého 

hlavního účelu i doplňkové činnosti. 

 Při své činnosti příspěvková organizace hospodaří s majetkem: 

 svěřeným – majetek předaný zřizovatelem k hospodaření nebo správě, 

 pronajatý nebo vypůjčený – majetek, který si organizace pronajímá nebo vypůjčila,  

 vlastní - zákon vymezuje situace, kdy příspěvková organizace může vlastnit majetek. 

 Souhlas zřizovatele je nutný k následujícím úkonům: 

 uzavírání smluv o výpůjčce nebo o úvěru, v případě, že se nejedná o půjčku 

zaměstnanci z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), příspěvková organizace 

může získat od svého zřizovatele návratnou finanční výpomoc, pokud je její vrácení 

zabezpečeno jejími rozpočtovanými příjmy, nejpozději však do 31. března 

následujícího roku, příspěvková organizace nesmí zajišťovat cizí závazky, 

 opatření věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě – leasing, 

 příspěvková organizace je oprávněna přijímat protihodnotu za své pohledávky vůči 

jiným subjektům pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. 

 

 Příspěvková organizace nesmí: 

  vystavovat nebo akceptovat směnky ani být směnečným ručitelem,  

 nakupovat akcie či jiné cenné papíry,  
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 poskytovat dary jiným subjektům (s výjimkou – poskytování darů zaměstnancům        

a jiným osobám z fondu FKSP),  

 zřizovat nebo zakládat právnické osoby nebo mít majetkovou účast v jiné právnické 

osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání. 

 Povinností zřizovatele je schvalovat odpisový plán, stanovit závazné vztahy mezi 

zřizovatelem a organizací, vydávat metodické pokyny a schvalovat rozpočet příspěvkové 

organizace a závazné ukazatele. Výše neinvestičního příspěvku je stanovena jako rozdíl mezi 

vlastními výnosy a celkovými náklady. Rozpočet příspěvkové organizace v hlavní činnosti     

se schvaluje jako vyrovnaný. 

 Zřizovatel je povinen jmenovat statutární orgány a stanovit, jakým způsobem mohou 

jednat za organizaci. Obvykle je statutární orgán příspěvkové osoby označován jako ředitel. 

Ředitel se jmenováním stává taktéž zaměstnancem příspěvkové organizace. Ředitel odpovídá 

za činnost a hospodaření organizace, zodpovídá za dodržování právních předpisů, vydává 

vnitřní předpisy např. pracovní a organizační řád a nese plnou zodpovědnost za případné 

důsledky z porušení rozpočtové kázně. 

  

2.2.2 Finanční a majetkové hospodaření příspěvkové organizace 

 

 Sociální služby lze zařadit k tzv. smíšeným veřejným statkům, neboť obvykle 

nesplňují kritéria čistých veřejných statků (např. nevylučitelnost ze spotřeby, nedělitelnost 

apod.). U smíšených veřejných statků rozhoduje zastupitelstvo města, jak vysoký uživatelský 

poplatek bude požadovat od občana za úhradu sociálních služeb, a zda tento poplatek bude 

příjmem provozovatele veřejného statku nebo příjmem rozpočtu města. Úhrady od klientů tak 

ovlivňují objem rozpočtu a to jak v příjmové tak i ve výdajové části rozpočtu zřizovatele             

i příspěvkové organizace. V případě, že uživatelský poplatek je příjmem rozpočtu obce, zvýší 

se příjmová část rozpočtu, ale zároveň i výdajová část rozpočtu, neboť je třeba zabezpečit 

financování běžného provozu (pro zajištění poskytované služby), čímž obec dotuje příjmy 

příspěvkové organizace. V případě, že uživatelský poplatek je příjmem rozpočtu příspěvkové 

organizace, zvyšuje příjmovou část rozpočtu příspěvkové organizace a zároveň výdajovou 

část rozpočtu města. 
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  Příspěvkové organizace jsou s rozpočtem zřizovatele propojeny saldem svého 

rozpočtu. Vlastní příjmy příspěvkové organizace (např. uživatelské poplatky) většinou nejsou 

dostačující na úhradu nákladů poskytovaných veřejných statků, a proto chybějící finanční 

prostředky na krytí nákladů jsou poskytovány z rozpočtu zřizovatele ve formě příspěvku     

na provoz (běžný) a příspěvku na investice (kapitálový). Město na základě požadavku 

občanů zajišťuje poskytování sociálních služeb, uživatelé přispívají na úhradu čerpaných 

služeb příspěvkové organizaci. Vzájemné finanční vazby příspěvkové organizace a rozpočtu 

města je vyobrazeno na grafu č. 2.1. 

 

 Obr. č. 2. 1 Rozpočtové vztahy příspěvkové organizace k rozpočtu města 

 

 Zdroj: PEKOVÁ, Jitka, PILNÝ, Jaroslav a JETMAR, Marek. Veřejná správa a finance 

 veřejného sektoru. 978-80-7357-351-5, vlastní zpracování. 

 

 Příspěvkové organizace jsou na rozpočet města napojeny příspěvkem: 

 příspěvek na provoz – určen k doplnění chybějících zdrojů financování běžných 

(neinvestičních) potřeb, včetně oprav a údržby, jeho poskytování by mělo být vázáno 

na výkony nebo jiné kritérium pro zvýšení alokační efektivnosti, 

 příspěvek na investice.  
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 Příspěvková organizace může rovněž odvádět finanční prostředky zřizovateli, když: 

 plánované výnosy jsou vyšší než plánované náklady – pak takto stanovený odvod      

je závazným ukazatelem rozpočtu,  

 zřizovatel určí příspěvkové organizaci odvod z odpisů, v případě, když investiční 

zdroje příspěvkové organizace jsou vyšší než jejich spotřeba,  

 příspěvková organizace porušila rozpočtovou kázeň.  

 

 Hospodaření příspěvkové organizace je vymezeno v § 28 zákona o rozpočtových 

pravidlech. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní 

činností a s peněžními prostředky z rozpočtu zřizovatele. Další zdroje financování jsou fondy, 

peněžní dary od fyzických a právnických osob, prostředky získané z Národního fondu            

a ze zahraničí, prostředky z Evropské unie (EU),  prostředky svých peněžních fondů                 

a prostředky získané z doplňkové činnosti. 

 Prostředky získané z rozpočtu EU nebo na základě mezinárodních smluv, je nutno 

spotřebovat do konce kalendářního roku, po té se převádějí do rezervního peněžního fondu. 

Tyto finanční prostředky lze použít pro stejné účely financování i v následujících letech,          

ale pouze pro stanovený účel. Finanční prostředky v rezervním fondu se sledují odděleně. 

Pokud nejsou finanční prostředky použity na stanovený účel, je příspěvková organizace 

povinna tyto finance vypořádat se státním rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel,          

na který byly poskytnuty. Zřizovatel příspěvkové organizaci poskytuje příspěvek na provoz 

zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria potřeb. 

 Pokud příspěvková organizace vytváří zisk, může jej použit pouze na financování své 

hlavní činnosti, pokud zřizovatel nestanoví jinak. Zřizovatel může taktéž příspěvkové 

organizaci stanovit odvody do svého rozpočtu v tom případě, když plánované výnosy 

překračují plánované náklady a ty jsou taktéž závazným ukazatelem. Druhou možností je, 

když investiční zdroje příspěvkové organizace jsou větší než jejich využití anebo v případě,      

že příspěvková organizace porušila rozpočtovou kázeň. 

 Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel odvod do svého rozpočtu ve výši 

neoprávněně použitých finančních prostředků a to nejpozději do jednoho roku ode dne,          

kdy porušení rozpočtové kázně zjistil, nejpozději však do tří let ode dne porušení rozpočtové 

kázně.   
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2.2.3 Peněžní fondy a fondy výsledku hospodaření příspěvkové organizace 

 

 Zákon o rozpočtových pravidlech stanovuje příspěvkové organizaci tvorbu a čerpání 

peněžních prostředků z vlastních fondů.  

 

 Příspěvková organizace vytváří fondy: 

 rezervní fond,  

 investiční fond,  

 fond odměn,  

 fond kulturních a sociálních potřeb.  

 Rezervní fond a fond odměn vytváří příspěvková organizace z výsledku hospodaření. 

Fondy výsledku hospodaření jsou tvořeny rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření,       

který vzniká tehdy, když celkové výnosy jsou vyšší než celkové náklady. Následné rozdělení 

zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn podléhá schválení 

zřizovatele. Investiční fond a fond kulturních a sociálních potřeb jsou kryty samostatným 

aktivním bankovním účtem a jsou účelově určeny v rámci mimorozpočtových fondů. 

Zůstatky peněžních fondů se převádějí do rozpočtu následujícího roku. 

 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření je tvořený ze zlepšeného 

výsledku hospodařením základě předchozího schválení zřizovatele, výsledná částka snížena     

o případné převody do fondu odměn. 

 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření lze použít: 

 úhrada ztráty za předchozí léta, 

 rozvojové aktivity organizace, 

 překlenutí dočasného časového nesouladu mezi výnosy a náklady, 

 posílení investičního fondu, po předchozím souhlasu zřizovatele. 

 Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen z peněžních neinvestičních darů 

(účelových a neúčelových) a dále z nevyčerpaných prostředků z fondů Evropské unie. 
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 Rezervní fond z ostatních titulů lze použít: 

 úhrady ztráty za předchozí léta, 

 rozvoj organizace, 

 na úhradu sankcí za porušení rozpočtové kázně, 

 posílení investičního fondu, se souhlasem zřizovatele. 

 Investiční fond vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních 

potřeb. Se souhlasem zřizovatele lze z tohoto fondu krýt i investiční úvěry nebo půjčky. 

 Zdroje investičního fondu: 

 odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového 

plánu,  

 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele,  

 investiční příspěvky ze státních fondů,  

 výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku, se kterým zřizovatel vyslovil 

souhlas, 

 dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určeny k investičním účelům,  

 výnosy z prodeje majetku,  

 převody z rezervního fondu, po předchozím schválení zřizovatelem.  

 Využití investičního fondu: 

 financování investičních výdajů,  

 úhrada investičních úvěrů nebo půjček,  

 odvod do rozpočtu zřizovatele, pokud zřizovatel takový odvod stanoví,  

 posílení zdrojů na financování údržby a oprav majetku, ke kterému má organizace 

dispoziční právo. 

 Fond odměn je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření, maximálně však  

80 % zlepšeného výsledku hospodaření, nejvýše však ve výši 80 % stanoveného nebo 

přípustného objemu prostředků na platy v hlavní činnosti organizace. Z fondu odměn               

se vyplácejí odměny zaměstnancům. Přednostně je z fondu odměn financováno případné 

překročení prostředků na platy, jehož výši stanovuje zvláštní právní předpis. 

 Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem ve výši 1 %         

na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zaúčtovaných na platy        
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a náhrady platů, případně na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. Fond 

kulturních a sociálních potřeb je naplňován zálohově z roční plánované výše schváleného 

rozpočtu. Fond kulturních a sociálních potřeb je jediný fond, který nelze tvořit ze zlepšeného 

výsledku hospodaření. Tvorba tohoto fondu je ovlivněna až v průběhu roku. Peněžní 

prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb jsou sledovány odděleně na zvláštním 

bankovním účtu. Fond kulturních a sociálních potřeb lze využívat k zabezpečení kulturních, 

sociální a dalších potřeb zaměstnanců v pracovním poměru a taktéž interních vědeckých 

aspirantů a důchodců, kteří při svém odchodu do starobního důchodu nebo invalidního 

důchodu pracovali u příspěvkové organizace, případně jejich rodinným příslušníkům. Fond 

kulturních a sociálních potřeb lze taktéž využít pro potřeby jiných právnických nebo 

fyzických osob. Další příjmy fondu kulturních a sociálních potřeb jsou peněžní a jiné dary 

určené do fondu, náhrady škody a pojistná plnění vztahující se k majetku, který byl pořízen 

z tohoto fondu. 

 Použití fondu kulturních a sociálních potřeb: 

 nepeněžní – příspěvky na kulturní, sportovní a společenské akce zaměstnanců,            

na nákup dlouhodobého majetku, sloužícího ke zlepšení kulturního a sociálního 

prostředí zaměstnance a příspěvky na rekreace,  

 peněžní – peněžní dary při důležitých životních situacích, půjčky a příspěvky              

na penzijní připojištění. 

 Pravidla pro využití a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb jsou dána vnitřní 

směrnicí a jednotlivá plnění nejsou nároková. Vnitřní směrnice upravuje pravidla zejména pro 

oblast poskytování darů tak, aby celková výše darů v kalendářním roce nepřekročila 15 % 

tvorby fondu, dále je směrnicí upravena výše příspěvku na stravování, poskytování půjček 

zaměstnancům a podmínky čerpání a výše osobních účtu zaměstnanců, pokud jsou využívány. 

  

 V následující praktické části je hodnoceno hospodaření Centra sociálních služeb, 

příspěvková organizace zřizovaná Městským obvodem Poruba a jsou zde aplikovány 

teoretické poznatky získané v první části diplomové práce. 
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3. Analýza hospodaření Centra sociálních služeb Poruba, p. o. a jeho 

dopad na rozpočet městského obvodu 

 

 Předmětem analýzy hospodaření je Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. (dále jen 

CSS Poruba). Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ostrava, městský 

obvod Poruba. Organizace byla zřízena dne 1. 7. 2004 usnesením zastupitelstva městského 

obvodu Poruba č. 329/11 ze dne 27. dubna 2004. Hlavním účelem organizace je poskytování 

vybraných služeb, které je obec povinna zajistit v samostatné působnosti, dle zákona              

č. 114/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů a dle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statutu města 

Ostravy ve znění pozdějších předpisů. 

 Hlavní činností Centra sociálních služeb Poruba, p. o. je zajišťování sociálních služeb 

v oblasti bio – psycho – sociálních potřeb občanům, se zaměřením na služby sociální péče        

a služby sociální prevence. Sociální služby jsou poskytovány v Centru denních služeb,           

v Domě s pečovatelskou službou Astra, v Domě s pečovatelskou službou na ulici Průběžná, 

v Domově pro matky s dětmi na ulici Dělnická a v Azylovém zařízení na ulici Vřesinská. 

Doplňkovou činností CSS Poruba je správa vlastního a svěřeného majetku a pronajatých 

nebytových prostor, s právem ponechat tento majetek do užívání třetím osobám, výstavní 

činnost, organizace a pořádání kulturních a sportovních akcí a reklamní činnost. 

 Ve sledovaném období byly provedeny následující změny v poskytovaných sociálních 

službách:  

 v prosinci roku 2011 byla ukončena odlehčovací služba,  

 od 1. července 2012 byl ukončen provoz noclehárny pro lidi bez přístřeší,  

 od 1. července 2012 byla zavedena služba pobytová. 

 Domov pro matky s dětmi je celoroční pobytové zařízení pro přechodný pobyt  

matek s dětmi s délkou pobytu zpravidla maximálně 12 měsíců. Služba je poskytována 

zletilým matkám (opatrovnicím, pěstounkám) s dětmi do 15 let věku a gravidním ženám 

z Ostravy a okolních regionů. Pobyt je zajištěn v 10 tří lůžkových a 1 čtyř lůžkovém pokoji 

s možnosti přistýlky, v roce 2013 byl rozšířen čtyř lůžkový pokoj na pěti lůžkový. Poslání 

domova je poskytnutí pomoci matkám s dětmi a těhotným ženám (jedná se např. o osoby            
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bez přístřeší, oběti domácího násilí), při řešení jejich nepříznivé životní situace a to formou 

ubytování či poradenství vedoucím k sociálnímu začlenění do společnosti.  

 Tab. č. 3.1: Počet uživatelů v domově pro matky s dětmi, v období 2009 – 2013, 

 v os., obložnost v % 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Počet uživatelů 72 76 70 72 99 

matka 27 27 25 28 35 

dítě 45 49 45 44 64 

obložnost (%) 85 83 81 83 78 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

 Přehled uživatelů domova, jejich složení a úhrada za den je uvedena v tabulce č. 3.1. 

V roce 2010 vzrostl počet uživatelů o 6 %, v roce 2011 byl pokles 8 % v porovnání                  

s předchozím rokem, v roce 2012 byl růst 3 % a v roce 2013 byl zaznamenán růst ve výši 38 

%  v porovnání s  předchozím rokem, což představuje růst uživatelů o 27 osob. V roce 2011 

probíhaly stavební úpravy v domově, což se odrazilo negativně v poklesu počtu uživatelů          

a následně i v nižších tržbách. Když se podíváme na složení uživatelů ve sledovaném období, 

zjistíme, že v roce 2012 obývalo domov o 12 % více matek a o 2% méně dětí,                      

než v předešlém roce i přesto, že v první polovině tohoto roku stále probíhaly stavební 

úpravy.  V roce 2013 počet matek vzrostl o 25 % a počet dětí o 45 %  v porovnání s rokem 

2013 i přesto že v daném období obložnost
19

 klesla o 6 %, z čehož můžeme usoudit, že vzrostl 

počet ubytovaných matek s více dětmi a taktéž se zvýšil počet matek s dětmi, které využily 

služby pouze krátkodobě. Průměrná obložnost v zařízeních rodinného typu bývá 70-80 %, 

z tabulky můžeme vyčíst, že v domově je po celé sledované období nadprůměrná obložnost. 

Vývoj tempa růstu uživatelů dle typu uživatele matka či dítě a grafické znázornění vývoje          

je součásti přílohy č. 1. V důsledku novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů došlo v roce 2012 k navýšení úhrady za poskytované služby sociální prevence           

ze 100 Kč na 120 Kč. 

 Azylová zařízení poskytují pobytovou službu osobám v nepříznivé sociální situaci, 

která je spojená se ztrátou bydlení s maximální délkou pobytu 12 měsíců. Kapacita azylového 

                                                 

 

19
 Využití lůžkového fondu na den nebo osobu v procentech. 
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zařízení je 7 dvou lůžkových pokojů a 1 čtyř lůžkový pokoj pro muže, pro ženy je určen jeden 

tří lůžkový pokoj. Počet uživatelů azylového zařízení v roce 2010 stoupl o 6 %, 

v následujícím roce stoupl o 22 %, v roce 2012 byl zaznamenán nárůst o 50 % a tento trend 

růstu byl i v následujícím roce. Za celé sledované období vzrostl počet uživatelů o 31 osob. 

Obložnost azylového zařízení v roce 2010 stoupla o 6 %, v následujícím roce klesla o 8 %, 

v roce 2012 byl zaznamenaný 13% propad, který byl způsoben probíhající rekonstrukcí,             

která navýšila v roce 2011 kapacitu o 2 lůžka, v roce 2012 byla navýšena kapacita na 25 lůžek 

(navýšení počtu lůžek má vliv na pokles obložnosti). Vývoj počtu uživatelů a obložnost 

v Azylovém zařízení a noclehárně pro lidi bez přístřeší jsou uvedeny v tabulce č. 3.2. 

 Tab. č. 3.2 Počet uživatelů v noclehárně pro lidi bez přístřeší a v azylovém domě, 

 v období 2009 – 2013, v os., obložnost v % 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Počet uživatelů azyl 17 18 22 33 48 

Počet uživatelů noclehárna 126 132 143 70 0 

Počet uživatelů celkem 143 150 165 103 48 

muži 124 129 134 85 36 

ženy 17 21 31 18 12 

Obložnost - noclehárna 88 91 84 75 x 

Obložnost  - azyl 88 90 86 75 76 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

 Noclehárna pro lidi bez přístřeší je zařízení s celoročním provozem, poskytující 

ambulantní služby, přenocování a možnost osobní hygieny osobám, které se ocitly 

v nepříznivé situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem služby je zmírnit zdravotní a sociální 

rizika, která souvisí se způsobem života na ulici a motivovat tyto osoby k řešení své situace      

a napomáhat jim v integraci do společnosti. Meziroční tempo růstu uživatelů noclehárny 

v roce 2010 bylo 5 % v roce 2011 8 % a v roce 2012 byl k 1. červenci ukončen provoz. Nižší 

obložnost (o 8 %) v roce 2011 byla způsobena probíhající rekonstrukcí, která byla ukončena 

v průběhu roku 2012, a následně byl provoz noclehárny převeden na službu celodenního 

azylového pobytu. Meziroční tempa růstu a vývoj obsazenosti noclehárny a azylového 

zařízení ve sledovaném období včetně grafického vyjádření jsou přílohou č. 1. 

 Centrum denních služeb poskytuje služby ambulantní. Denní pobyt uživatelů mimo 

jejich trvalé bydliště je zajištěn v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Posláním služby je umožnit 
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dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům hodnotně prožít den s možností 

využití nabízených aktivit v bezbariérovém prostředí a zároveň u toho podporovat a rozvíjet 

jejich soběstačnost. Cílem služby je poskytnout na základě smlouvy s uživatelem služby 

individualizovanou péči za úhradu: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek, 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 

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

 Tab. č. 3.3 Počet uživatelů v Centru denních služeb, v období 2009 – 2013, v os., 

 obložnost v % 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Počet uživatelů 16 18 17 18 21 

muži 1 2 2 2 2 

ženy 15 16 15 16 19 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

 Okamžitá kapacita zařízení je 10 osob denně. Služba je poskytována přednostně 

občanům městského obvodu Poruba, Martinov, Pustkovec a Třebovice. Počet uživatelů 

denního centra se ve sledovaném období vyvíjel pozitivně, ve sledovaném období vzrostl       

z 16 osob na 21 osob, viz tabulka č. 3.3 a příloha č. 1. Meziroční tempo růstu výnosů             

za služby denního centra služeb dosahovalo za celé sledované období 7 %. V roce 2012 stoupl 

počet poskytovaných úkonů, což mělo pozitivní dopad na výnos z prodeje služeb. V rámci 

centra denních služeb jsou poskytovány fakultativní činnosti za úhradu: dohled, pedikúra, 

kadeřnické služby a svoz motorovým vozidlem. 

 Odlehčovací služba je svým zaměřením služba pobytová a je poskytována výhradně 

občanům městského obvodu Poruba. Cílem odlehčovací služby je poskytnout pečujícím 

osobám čas pro odpočinek tím, že odlehčovací služba zajistí péči pro chronicky nemocného 

nebo zdravotně postiženého občana, jehož situace vyžaduje celodenní systematickou péči. 

Odlehčovací služba byla poskytována v období 2009 až 2011, kdy byla zrušena registrace 

služby na základě žádosti CSS Poruba. Přes postupné ukončování poskytování odlehčovací 

služby se ve sledovaném období podařilo udržet vysokou obložnost – nad 80 %. Počet 

uživatelů mezi rokem 2009 až 2011 vzrostl o 7 osob a obložnost v období 2009 – 2011              

se pohybovala mezi 85% až 95%, viz v tabulka č. 3.4. V rámci odlehčovací služby byly 
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poskytovány fakultativní úkony za úhradu (např. dohled, pedikúra, kadeřnické služby), které 

tvořily dodatečné příjmy CSS Poruba. 

 Tab. č. 3.4 Počet uživatelů odlehčovací služby, v období 2009 – 2011, v os., 

 obložnost v % 

  2009 2010 2011 

Počet uživatelů 9 17 16 

Obvyklá úhrada za den (Kč) 530 530 530 

Obložnost (%) 94,7 84,9 91,4 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

 Pečovatelská služba je poskytována pro celé území městského obvodu Ostrava – 

Poruba, včetně provozu Domu s pečovatelskou službou Astra a Domu s pečovatelskou 

službou Průběžná. Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů denně            

od 6,30 hodin do 19 hodin. Cílem služby je podpora a zachování soběstačnosti uživatele 

služby a umožnit mu co nejdelší pobyt v jeho přirozeném domácím prostředí a zabránit tak 

izolaci a ztrátě společenských kontaktů. V rámci pečovatelské služby jsou poskytovány 

následující fakultativní úkony za úhradu: kavárnička, kadeřnické a holičské služby, pedikúra, 

manikúra, masáže, zubní ambulance, tělocvična a pohybové aktivity.  

 V období 2009 – 2012 byl zaznamenán meziroční pokles uživatelů, ale tento trend          

se podařilo organizaci zvrátit, a v v roce 2013 již organizace zaznamenala meziroční nárůst            

o 3 %, což můžeme vyčíst z tabulky č. 3.5. Celkový růst uživatelů ve sledovaném období         

je 218 osob. I přesto, že v letech 2009 – 2012 ubývali uživatelé pečovatelských služeb, tento 

faktor se neprojevil na poklesu tržeb z prodeje služeb a tržby zůstaly po sledované období 

konstantní. V posledním roce (2013) bylo meziroční tempo růstu 11 %, celkový růst tržeb         

ve sledovaném období činí 369 tis. Kč. Meziroční tempa růstu vývoje počtu uživatelů a 

výnosů z prodeje služeb ve sledovaném období jsou součásti přílohy č. 1. 
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 Tab. č. 3.5 Počet uživatelů odlehčovací služby a tržby, v období 2009 – 2011, v os., 

 tržby v tis. Kč 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Počet uživatelů 699 575 498 466 481 

muži 202 150 124 113 121 

ženy 497 425 374 353 360 

Výnosy z prodeje služeb v tis. Kč 2456 2535 2536 2547 2825 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

 V následujícím grafu č. 3.1 můžeme sledovat závislost vývoje tempa růstu počtu 

uživatelů ve sledovaném období a vývoj tempa růstu tržeb. Na základě propočtů meziročního 

průměrného tempa růstu uživatelů a meziročního průměrného tempa růstu prodejů služeb 

mohu konstatovat, že průměrný pokles uživatelů pečovatelských služeb ve sledovaném 

období byl 9 %, naopak průměrný vývoj tržeb ve sledovaném období vykazoval růst 4 %. 

Propočty průměrného tempa růstu počtu uživatelů a výnosů z prodeje pečovatelských služeb 

jsou součástí přílohy č. 1. Pro další hlubší analýzu výnosů z tržeb centra by bylo vhodné         

se zaměřit na jednotlivé poskytované úkony, počty těchto úkonů a úhradu za ně. 

 Graf. č. 3.1 Tempo růstu uživatelů pečovatelských služeb a tempo růstu tržeb 

 z prodeje pečovatelských služeb, ve letech 2010 – 2013, v % 

 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 
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3.1 Analýza nákladů Centra sociálních služeb Poruba 

 

 V následující části budou hodnoceny náklady CSS Poruba se zaměřením na položky, 

které výrazným způsobem ovlivnily hospodaření v letech 2009 až 2013. Celkový přehled 

výnosů, nákladů a výsledku hospodaření je součásti přílohy č. 2., viz tabulka č. 2.1. 

 Náklady příspěvkové organizace jsou tvořeny spotřebovanými nákupy. Tato položka 

obsahuje náklady na nákup a spotřebu materiálu, nákup zboží a pohonných hmot a nákup 

drobného dlouhodobého hmotného majetku s hodnotou do 40 000 Kč. Nákladová položka 

služby obsahuje náklady vynaložené na cestovné, reprezentaci a ostatní služby související 

s výkonem činnosti CSS Poruba např. bankovní poplatky, nákup cenin, platby za školení         

a kurzy zaměstnanců. Položka osobní náklady obsahuje mzdové náklady, odvody na sociální 

a zdravotní pojištění, daň z mezd, ostatní náklady obsahují náklady nemateriální povahy, 

např. energie, opravy a udržování budov, automobilů a jiného hmotného majetku.  

 Graf č. 3.2 Výdaje dle poměrového zastoupení v letech 2009 – 2013, v % 

 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování  

 Největší nákladovou položku ve sledovaném období tvoří mzdové prostředky. 

Průměrně 76 % z celkových nákladů, služby tvoří průměrně 8,5 % celkových nákladů a 9,5 % 

z celkových nákladů jsou ostatní náklady. Spotřebované nákupy se ve sledovaném období 
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pohybovaly okolo 8 %, odpisy tvořily maximálně 2 % celkových nákladů. Vývoj poměrového 

zastoupení nákladů k celkovým nákladům můžeme sledovat na grafu č. 3.2. Na základě těchto 

údajů můžeme potvrdit stanovenou hypotézu, že největší podílu nákladů příspěvkové 

organizace tvoří vynaložené mzdové prostředky, již bylo uvedeno, že mzdové prostředky 

tvoří přibližně 76 % celkových nákladů. Další analýzou mzdových nákladů se bude zabývat 

následující část. 

 Největší nárůst mzdových prostředků byl zaznamenán v roce 2010, meziroční tempo 

růstu činilo 11 %, v roce 2012 byl zaznamenán pouze 1 % růst (výše mzdových prostředků 

v tomto roce dosahovala maxima - 20 205 tis. Kč), v roce 2012 došlo k poklesu vyplacených 

mzdových prostředků o 19 % a v roce 2013 byly vyplaceny mzdové prostředky ve stejné výši 

jako v předchozím roce (výše mzdových prostředků dosahovala minima – 16 301 tis. Kč),          

viz tabulka č. 3.6 a příloha č. 2.  Na růst mzdových prostředků v roce 2009 měl vliv nárůst 

administrativních úkonů spojených s dodržováním platných norem, které byly potřebné          

pro zajištění služeb dle mezinárodních standardů kvality sociálních služeb.                          

Jedná se např. o jednání se zájemcem o službu v délce úkonu 20 – 60 minut, nově je zavedena 

evidence odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů, sestavení osobního profilu uživatele 

služby v délce úkonu 30 – 60 minut, individuální plánování průběhu služby s každým 

klientem dle jeho požadavků, zjištění jeho potřeb apod. Na základě schváleného nižšího 

objemu prostředků na mzdy v roce 2010 musela organizace snižovat stav zaměstnanců, čehož 

docílila neobsazením 4 uvolněných pracovních míst na hlavní pracovní poměr (HPP)                 

a jednoho místa na vedlejší pracovní poměr, které bylo nahrazeno pracovním místem na 

dohodu o pracovní činnosti, tak aby CSS Poruba nepřekročila schválený rozpočet. 

 Tab. č. 3.6 Tempa růstu nákladů v letech 2009 – 2013, v % 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování  

 
       2 009            2 010            2 011            2 012            2 013     

spotřebované 

nákupy x 0,50 1,30 1,50 0,54 

služby x 0,96 0,74 1,12 0,97 

osobní náklady x 1,11 1,01 0,81 0,99 

ostatní náklady x 1,09 1,15 1,29 0,75 

odpisy x 1,49 1,03 1,60 0,64 

Náklady celkem x 1,06 1,00 0,91 0,93 
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 V roce 2011 z důvodu dodržení rozpočtovaných mzdových nákladů nebyl naplněn 

plánovaný počet zaměstnanců. V růstu mzdové nákladů se projevily dodatečné náklady           

na vyplacené dlouhodobé nemocenské (2 zaměstnanci déle než 6 měsíců, 5 zaměstnanců 

v rozmezí 2 – 3 měsíce). Dalším důvodem ke snižování stavu zaměstnanců bylo převedení 

pracovníků v sociálních službách do vyšší platové třídy. Tyto opatření v roce 2011 měly 

dopad jak na růst mzdových nákladů, tak i na pokles počtu zaměstnanců.  V roce 2012           

je snižování stavu zaměstnanců ovlivněno ukončením poskytování služby noclehárny pro lidi 

bez přístřeší. V roce 2013 byl objem mzdových prostředků navýšen příspěvkem z Úřadu 

práce ve výši 144 tis. Kč na projekt vzdělávání zaměstnanců z programu Evropských 

sociálních fondů – Vzdělávejte se pro růst. Celkové osobní náklady ve sledovaném období 

organizace snížila o 1 839 tis. Kč. 

  Tab. č. 3.7 Osobní náklady a průměrné tempo růstu průměrných nákladů 

 v závislosti na průměrném přepočteném počtu zaměstnanců, náklady v tis. Kč, 

 zaměstnanci v os, průměrné tempo růstu v % 

         2 009            2 010            2 011            2 012            2 013     

osobní náklady, v tis. Kč      18 140          20 205          20 358          16 442          16 301     

průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců, os.        63,92            65,25            59,75            51,28            50,25     

tempo růstu přepočteného 

počtu zaměstnanců (%)  x           1,02              0,92              0,86              0,98     

náklady na 1 průměrně 

přepočteného zaměstnance 

(tis. Kč)           284               310               341               321               324     

tempo růstu průměrných 

přepočtených nákladů na 1 

zaměstnance (%) x  1,09 1,10 0,94 1,01 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování  

 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v období 2009 – 2013 klesá. V roce 2010 byl 

zaznamenán 2 % růst, v následujícím období již byl 8 % pokles počtu zaměstnanců. V roce 

2012 byl již pokles přepočtených zaměstnanců ve výši 14 %, tento pokles byl důsledkem 

rušení poskytovaných služeb a v posledním sledovaném roce, tj. 2013 byl 2 % pokles počtu 

zaměstnanců. Ve sledovaném období poklesl průměrný přepočtený počet zaměstnanců               

o necelých 44 osob. Průměrné tempo poklesu počtu zaměstnanců je 6 %. Průměrný 

přepočtený počet nákladů, jejich tempo růstu a dále náklady na jednoho průměrně 
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přepočteného zaměstnance a vývoj tempa růstu těchto nákladů je uvedeno v tab. č. 3.7. 

Výpočty je součástí přílohy č. 2. 

 Porovnáním meziročního tempa růstu osobních nákladů a meziročního tempa růstu 

průměrných nákladů na jednoho přepočteného zaměstnance, můžeme zhodnotit efektivitu 

vynaložených mzdových prostředků (viz výpočet č. 2.1 a 2.2 v příloze č. 2).  Průměrně 

každoročně klesal celkový objem vyplacených mzdových prostředků o 2,6 % a meziroční růst 

průměrných přepočtených mezd na jednoho zaměstnance je 3,5 %. Průměrná inflace v letech 

2009 – 2013 byla 1,67 %, průměrné meziroční tempo růstu mezd zaměstnanců je 3,5 %, 

z čehož, plyne, že reálné mzdy rostly. Na základě těchto výsledků můžeme říci,                         

že se organizaci dařilo snižovat mzdové prostředky dle požadavků zřizovatele (přestože          

se organizace potýkala se zvýšenou nemocností) i počet zaměstnanců, ale těmto 

zaměstnancům se ve sledovaném období zvyšovala vyplacená nominální i reálná mzda           

a zaměstnanci byli schopni zvládnout vyšší pracovní požadavky. Propočty průměrného tempa 

růstu mzdových prostředků jsou součásti přílohy č. 2.  

 

3.2 Analýza výnosů Centra sociálních služeb Poruba 

 

 Následující část se bude věnovat analýze výnosů z poskytovaných služeb v CSS 

Poruba. Výnosy ve sledovaném období bude v roce 2009 a 2011 ovlivňovat již ukončená 

poskytovaná odlehčovací služba a dále dlouhodobý individuální projekt Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje - realizátor Sdružení azylových domů, s názvem „ Podpora a rozvoj 

služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“. Za dobu realizace projektu obdrželo 

CSS Poruba v letech 2009 – 2011 dotace do svého rozpočtu ve výši 4 896 tis. Kč na provoz 

azylových zařízení. Tyto dotace významným způsobem ovlivňovaly výnosy z provozu 

azylového zařízení a domova pro matky s dětmi. Proto v následujících analýzách budou 

vyloučeny, aby tato mimořádná dotace neovlivňovala ekonomiku hospodaření. 

 V roce 2009 bylo rozložení tržeb z poskytovaných služeb následující: 60 % tvoří tržby 

z poskytované pečovatelské služby a služby v Domovech s pečovatelskou službou, 13 % tvoří 

tržby z prodeje odlehčovací služby, 12 % tvoří tržby z prodeje služeb v Domově pro matky 

s dětmi, 10 % tvoří tržby poskytované v noclehárně a azylovém domě a 4 % tvoří tržby 

v Centru denních služeb. Z grafu č. 3.3 můžeme vyčíst, že největší podíl na poskytovaných 

službách mají služby poskytované v Domově s pečovatelskou službou, v roce 2013 tyto 
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služby tvoří 63 % celkových příjmů, služby v poskytované v Domově pro matky s dětmi            

a v noclehárně a azylovém domě tvoří každá 16 % z celkových příjmů, zbylých 5 % příjmů 

jsou tržby poskytované v Centru denních služeb. Na základě výše uvedených analýz příjmové 

části rozpočtu CSS Poruba můžeme konstatovat, že byla potvrzena stanovená hypotéza,             

že největší podíl na celkových výnosech v Centru sociálních služeb Poruba, o. s.              

má pečovatelská služba, která tvoří 60 % příjmů rozpočtu. 

 Graf. č. 3.3 Vývoj tržeb za poskytované sociální služby, v letech 2009 – 2013,  

 v tis. Kč 

 

 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování  

 Centrum denních služeb zaznamenalo v roce 2010 nárůst tržeb ve výši 17 %, 

v následujícím roce byl zaznamenán 7% pokles, v roce 2012 byl zaznamenán růst 24 %          

a v roce 2013 byl zaznamenán 11% pokles tržeb, celkové tržby ve sledovaném období 

vzrostly o 36 tis. Kč. Vývoj tržeb v Domově s pečovatelskou službou vykazuje v letech 2009 

– 2012 setrvalý stav, růst sledujeme až v roce 2013 a to o 11 %, celkově tržby                       

v letech 2009 – 2013 vzrostly o 369 tis. Kč. Domov pro matky s dětmi vykazuje růst tržeb 

v roce 2010 ve výši 9 %, v roce 2012 růst tržeb ve výši 20 %, v roce 2013 13 %, tří procentní 

pokles byl zaznamenán v roce 2011, celkově tržby v letech 2009 – 2013 vzrostly o 217 tis. 

Kč. Tržby z prodeje služeb v noclehárně a azylovém domě zaznamenaly čtyřprocentní pokles 

v roce 2011, růst je zaznamenán v roce 2010 – 8 %, 2012 – 41 % a v roce 2013 – 13 %,         
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ve sledovaném období celkové tržby vzrostly o 296 tis. Kč.  Souhrnné výnosy z prodeje 

služeb v roce 2010 rostly o 2 %, v roce 2011 klesly o 9 %, v roce 2012 klesly o 24 % a v roce 

2013 byl zaznamenán 11% růst celkových tržeb. Na poklesu celkových tržeb se projevilo 

ukončení poskytování odlehčovací služby a rekonstrukce v Azylovém domě. Vývoj 

meziročního tempa růstu tržeb v jednotlivých poskytovaných službách a vývoj meziročního 

tempa růstu celkových tržeb je uveden v tabulce č. 3.8.  

 Tab. č. 3.8 Meziroční tempo růstu celkových tržeb a tržeb za jednotlivé sociální 

 služby poskytované v CSS Poruba, v letech 2009 - 2013, v %. 

Výnosy           2 009             2 010             2 011             2 012             2 013     

tržby z prodeje služeb CDS  x            1,17               0,93               1,24               0,89     

tržby z prodeje služeb 

PS+DPS  x            1,03               1,00               1,00               1,11     

tržby z prodeje služeb DMD  x            1,09               0,97               1,20               1,13     

tržby z prodeje služeb NOC + 

Azyl  x            1,09               0,97               1,20               1,13     

Celkové výnosy z prodeje 

služeb  x            1,03               0,87               1,09               1,11     

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování  

 Průměrné meziroční tempo růstu tržeb v centru denních služeb je 4,7 %, v Domě 

s pečovatelskou službou 3,5 %, v Domově pro matky s dětmi je růst 9 %, v Noclehárně           

a Azylovém domě je průměrné tempo růstu 14,5 %. Průměrné tempo růstu tržeb za celkové 

služby vykazuje 2,2% růst, ve sledovaném období byla ukončeno poskytování odlehčovacích 

služeb a ukončen provoz Azylového domu. Pokud bychom očistili celkové výnosy o výnosy 

z prodeje již ukončené odlehčovací služby průměrné meziroční tempo růstu je 6 %. 

 Největší podíl na celkových tržbách (cca 60%) tvoří poskytování pečovatelské služby 

a proto podrobnější analýza poskytnutých úkonů a tržeb za úkony bude provedena                 

na tuto službu. V tabulce č. 3.9 můžeme vidět rostoucí trend poskytnutých kliento-hodin
20

 

v posledních dvou letech, kdy v roce 2012 je meziroční tempo růstu 0,5 % a v roce 2013             

je meziroční tempo růstu 3,1 %. V roce 2012 stoupl počet poskytovaných fakultativních 

úkonů o téměř 300 % v porovnání s předchozím rokem. Toto zvýšení bylo způsobeno 

zavedením nového fakultativního úkonu (FÚ) a zvýšeným zájmem uživatelů služeb o stávající 

                                                 

 

20
 Práce s klientem v rozsahu 60 minut. 
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úkony. Zvýšení zájmu o poskytované fakultativní úkony můžeme vidět i na řádku tabulky – 

počet uživatelů/ měsíc, kde můžeme sledovat růst ve výši 203 % v roce 2012 a růst ve výši 

125 %  v roce 2013. Výnosy za fakultativní úkony v celém období rostly, nejvyšší nárůst           

byl v roce 2012, kdy meziroční tempo růstu dosahovalo 219 % a v následujícím roce              

je meziroční tempo růstu 27,7 %, celkový růst tržeb za poskytnuté fakultativní úkony v letech 

2009 -2013 je 795 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb taktéž vykazují růstovou tendenci, 

s nejvyšším meziročním tempem růstu v roce 2013 ve výši téměř 11 %, celkový růst výnosů 

z prodeje služeb je 369 tis. Kč. Ačkoli počet fakultativních úkonů ve sledovaném období rostl, 

počet celkových úkonů vykazuje pokles. V roce 2013 dosahuje svého minima (propad 

meziročního tempa růstu o 1,5 %, tj. 69 tis. úkonů). Taktéž průměrný měsíční počet uživatelů 

pečovatelské služby má klesající tendenci. V roce 2009 byly pečovatelské služby 

poskytovány 345 osobám, v roce 2013 bylo dosaženo minima průměrného počtu uživatelů 

pečovatelské služby (za sledované období) a propad činil 37 osob.  

 Tab. č. 3.9 Přehled klientohodin, fakultativních úkonů a výnosů                                

 za pečovatelskou službu, v letech 2009 – 2013, v Kč 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Klientohodiny - PS (souhrně) 31352 31910 30615 30764 31739 

Počet poskytnutých fakultativních 

úkonů (FÚ) 13301 2104 376 1093 1223 

FÚ - počet uživatelů/ měsíc 40 25 29 59 74 

Výnosy za fakultativní úkony v Kč 927152 123173 47329 103740 132523 

Výnosy z prodeje služeb v Kč 2456000 2535000 2536000 2547000 2825000 

Počet úkonů - PS (souhrně) 76300 82600 73600 70432 69381 

Průměrný měs. počet uživatelů PS 345 368 327 310 308 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování  

 Nejvíce zaměstnanců (průměrně 70 %) pracuje v Domově s pečovatelskou službou       

a poskytuje sociální služby. V Domově pro matky s dětmi pracuje průměrně 10 % 

zaměstnanců poskytujících sociální služby, v Azylovém domě 13 % zaměstnanců a v Centru 

denních služeb pouze 3 % zaměstnanců. Ve zrušené odlehčovací službě pracovaly 3 % 

zaměstnanců, kteří poskytovali sociální služby. Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2009 -2013 

je uveden v grafu č. 3.4. 
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 Graf č. 3.4 Vývoj počtu zaměstnanců pracujících v jednotlivých typech sociálních 

 služeb, v letech 2009 – 2013, v os. 

 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

 V následující tabulce č. 3.10 jsou uvedeny výnosy z poskytovaných služeb na jednoho 

zaměstnance poskytujícího sociální službu. Z propočtů jsou vyloučení zaměstnanci,            

kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti a zaměstnanci 

vykonávající práci ekonomického nebo správního charakteru.  

 Tab. č. 3.10 Tržby za sociální služby poskytované v CSS Poruba připadající na 

 jednoho zaměstnance, v letech 2009 - 2013, v tis. Kč 

tržby/ 1 zaměstnanec v 

HPP       2 009             2 010             2 011             2 012             2 013     

CDS                90             105                  97             120             107  

PS + DPS                 57                  63                  67                  75                  88     

Odlehč. Služba               274                244           

DMD                 84                  91                  89                128                144     

NOC + Azyl                 51                  49                  61                101                118     

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

 I přesto, že na předchozím grafu vykazuje počet zaměstnanců poskytující sociální 

službu průměrně 7% pokles, tržby na jednoho zaměstnance vykazují meziroční průměrné 

tempo růstu 3,5 %, v roce 2010 byl růst 3 % (což představuje meziroční nárůst tržeb ve výši 

40 tis. Kč). V následujících dvou letech byla zaznamenána stagnace a v roce 2013 byl opět 

zaznamenán 13% růst, v absolutních hodnotách 139 tis. Kč na pracovníka.  
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 Centrum denních služeb má v celém období stabilní počet zaměstnanců a vývoj tržeb 

na jednoho zaměstnance vykazuje průměrné meziroční tempo růstu ve výši 5 %. V roce 2010 

byl růst 17% (tržby vzrostly v roce 2010 o 15 tis. Kč), v následujícím roce byl 7% pokles, 

v roce 2012 byl vykázán růst 24 % (růst tržeb je ve výši 23 tis. Kč na pracovníka) a v roce 

2013 je zaznamenán meziroční tempo poklesu tržeb na jednoho zaměstnance 11 % (tj. pokles 

tržeb o 13 tis. Kč na pracovníka). V pečovatelské službě a Domově s pečovatelskou službou 

pracuje přibližně 70 % zaměstnanců.  

 Průměrné meziroční tempo růstu v celém sledovaném období je 12 % (což představuje 

celkový nárůst tržeb ve sledovaném období na jednoho pracovníka ve výši 31 tis. Kč). V roce 

2010 byl zaznamenán růst ve výši 11 %, v roce 2011       je růstu 5 %, v roce 2012 – 12% růst 

a v roce 2013 je růst tržeb 18 % (tržby vzrostly o 13 tis. Kč na pracovníka). V Domově          

pro matky s dětmi bylo zaznamenáno v období 2009 – 2013 průměrné meziroční tempo růstu 

14,5 %. Při stabilním počtu zaměstnanců, nárůst tržeb v letech 2009 – 2013 byl ve výši 60 tis. 

Kč na pracovníka. Nejvyšší meziroční tempo růstu v Domově pro matky s dětmi je v roce 

2012 a to 44 %, a dále v roce 2013 ve výši 13 %. Pobytová služba v Noclehárně                          

a v Azylovém domě měla průměrné meziroční tempo růstu ve sledovaném období 23 %,         

což představuje nárůst tržeb na jednoho pracovníka ve výši 67 tis. Kč.  

 Graf č. 3.5 Podíl tržeb za sociální služby poskytované v CSS Poruba na jednoho 

 zaměstnance v letech 2009 – 2013, v tis. Kč 

 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování  
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 V grafu č. 3.5 můžeme sledovat postupný růst tržeb připadající na jednoho 

zaměstnance v Pečovatelské službě a v Domově s pečovatelskou službou a dále postupné 

navyšování tržeb od roku 2009 v Noclehárně a Azylovém domě (s nízkým poklesem tržeb 

v roce 2010) a v Domově pro matky s dětmi.  V Centru denních služeb rostly tržby 

minimálně.  

 Počet pracovníku se v roce 2010 zvýšil o jednoho a v následujících letech se postupně 

snižoval na 7 pracovníku v roce 2011 a na 3 pracovníky v roce 2012 a 2013. Nejvyšší tempo 

růstu tržeb na pracovníka v Azylovém domě můžeme sledovat v roce 2012, ve výši 40 tis. Kč 

na pracovníka, v roce 2011 nárůst tržeb o 12 tis. Kč a v roce 2013 nárůst tržeb o 17 tis. Kč         

na pracovníka. Propočty jsou součásti přílohy č. 2. 

 

 3.3 Analýza výsledku hospodaření Centra sociálních služeb, p. o. a dotací 

 z rozpočtu města 

 

 Tato část kapitoly bude zaměřena na analýzu celkového výsledku hospodaření CSS 

Poruba a podílu přijatých dotací z rozpočtu Městského obvodu Poruba. 

 Městský úřad MO Poruba přeúčtoval transfery určené příspěvkovým organizacím 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje, které poskytl Krajský úřad Moravskoslezského kraje        

na účet Městského úřadu Poruba na základě ustanovení § 28, odst. 11 zákona č. 250/200, Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění dalších předpisů. V roce 2012 byla 

přijata CSS Poruba dotace na projekt „Stavební úpravy – rekonstrukce azylových zařízení 

CSS Poruba. V roce 2013 byla CSS Poruba poskytnuta účelová neinvestiční dotace na projekt 

– Stavební úpravy a rekonstrukce Azylového domu a dotace na projekt rozvoje dovedností 

zaměstnanců - Vzděláváním ke kvalitě. 

 Ukazatel autarkie vyjadřuje míru soběstačnosti municipální firmy z hlediska pokrytí 

nákladů z hlavní činnosti dosaženými výnosy. Ukazatel je obvykle v procentech. Pokud           

se podíváme na ukazatel autarkie (výnosy a náklady z hlavní činnosti) v CSS Poruba, 

zjistíme, že v roce 2009 a v roce 2011 je ukazatel autarkie 101 % a v ostatních sledovaných 

letech je tento ukazatel 100 %. Což znamená, že CSS Poruba je soběstačné a výnosy 

pokrývají náklady. Není tvořena větší finanční rezerva a můžeme hovořit o vyrovnaném 

hospodaření. 
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 Tab. č. 3.11 Výsledek hospodaření Centra sociálních služeb Poruba,                        

 v letech 2009 – 2013, v tis. Kč 

          2 009          2 010           2 011           2 012           2 013     

Náklady celkem        24 067         25 547         25 532         23 107         21 399     

Neinvest. transfery z 

ústředních rozpočtů         16 776          17 534          17 506          14 968          13 481     

dotace - projekt od 

zřizovatele                33               240                  -                   40                   -        

Celkem transfery a dotace 

z  rozpočtu MO Poruba         16 809          17 774          17 506          15 008          13 481     

výnosy celkem         24 208          25 605          25 663          23 116          21 502     

VH z hlavní činnosti              141                 58               130                    8                103     

Výnosy z doplňkové činnosti                71               146                128                106                152     

celkem VH             212               204                258                114                255     

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

  

 Výsledek hospodaření (VH) u příspěvkové organizace nelze hodnotit tak kriticky            

jako v případě firmy zřízené za účelem dosahování zisku, neboť ziskovost není primárním 

cílem příspěvkové organizace. Příspěvková organizace musí zejména plnit své poslání,         

ke kterému byla zřízena. Pokud se i přesto podíváme na výsledek hospodaření                

v letech 2009 – 2013 můžeme sledovat v celém období ziskovost s minimem 114 tis. Kč 

v roce 2012 a maximem 255 tis. Kč v roce 2013. V roce 2010 meziroční tempo růstu 

celkového výsledeku hospodaření v porovnání s předchozím rokem klesalo o 4 % (pokles VH 

o 8 tis. Kč), v následujícím roce je zaznamenán růst ve výši 27 % (růst VH o 54 tis. Kč), 

v roce 2012 je zaznamenán pokles o 56 % (pokles VH o 44 tis. Kč) a v roce 2013 je opět růst 

ve výši 223 % (růst VH o 141 tis. Kč). Přehled nákladů, přijatých transferů (investičních         

i neinvestičních), výnosy a výsledek hospodaření je uveden v tabulce č. 3.11. Doplňková 

činnost tvoří průměrně 57,7 % celkového výsledku hospodaření. 

 

 Na vysokém výsledku hospodaření Centra sociálních služeb Poruba v roce 2013          

se podílí zejména růst výsledku hospodaření ve výši 43 % z doplňkové činnosti (pronájmy 

nebytových prostor) a téměř 12,5 násobný růst výsledku hospodaření z hlavní činnosti. Podíl 

dotací a transferů na výnosech CSS Poruba můžeme sledovat v grafu č. 3.6. Trend vývoje 

výnosů je v posledních třech letech klesající. Na základě hodnocení rentability nákladů, jsme 

dospěli k závěru, že výsledek hospodaření v roce 2013 je ovlivněn taktéž vysokým podílem 
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užitného efektu se vstupy (efektivita vynaložených nákladů). Tempa růstu nákladů, výnosů, 

výsledku hospodaření, ukazatel autarkie a rentabilita nákladů je v příloze č. 2. 

 Graf č. 3.6 Výnosy, dotace a výsledek hospodaření v Centru sociálních služeb 

 Poruba, v letech 200- 2013, v tis. Kč 

 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

 Pro zhodnocení dopadu financování CSS Poruba bylo zkoumáno, jak velký příspěvek 

ze svého rozpočtu vydává Městský obvod Poruba (MO). Z tabulky č. 3.12 můžeme vyčíst,         

že největší příspěvek v porovnání k velikosti rozpočtu MO je v roce 2012, a je ve výši 15 008 

tis. Kč což činí 3,58 % z celkového rozpočtu MO. Nejmenší příspěvek byl v roce 2010            

ve výši 17 675 tis. Kč., což představuje 2,15 % rozpočtu MO.  

 Tab. č. 3.12 Výsledek hospodaření městského obvodu Poruba a poskytnuté 

 dotace CSS Poruba,  v letech 2009 – 2013, v tis. Kč, v % 

  2009 2010 2011 2012 2013 

příjmy 536244 833313 750455 661664 486632 

výdaje 555263 823445 747595 419156 445748 

Výsledek hospodaření -19019 9868 2860 242508 40884 

příspěvek od MO Poruba 16809 17675 17506 15008 13481 

podíl dotací na rozpočtu 3,03% 2,15% 2,34% 3,58% 3,02% 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 
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 Když porovnáme absolutní hodnoty příspěvku CSS Poruba, tak největší objem financí 

je převeden v roce 2010 (17 675 tis. Kč), v roce 2011 (17 506 tis. Kč), nejmenší objem 

finančních prostředků je poskytnut v roce 2013 (13 481 tis. Kč). Dotace z rozpočtu města 

tvoří průměrně 2,82 % celkových příjmu rozpočtu Městského obvodu Poruba. 

 V následující části bude zkoumáno, zda dotace poskytnuté z MO Poruba jsou závislé 

na příjmové části rozpočtu MO Poruba. Zhodnocení závislosti a míry závislosti poskytnutých 

dotací z rozpočtu MO do rozpočtu CSS Poruba bude provedeno pomocí korelační analýzy      

a regresní analýzy. Závislost je pojímána jako souvislost mezi objemem poskytnutých dotací 

CSS Poruba z rozpočtu MO Poruba. 

 Graf č. 3.7 Lineární regresní funkce závislosti příspěvku od MO Poruba na 

 příjmech rozpočtu MO Poruba, v letech 2009 - 2013, v tis. Kč 

 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

  Kovariance u zkoumaného souboru je 0,73, z čehož plyne, že existuje pozitivní 

závislost mezi poskytnutými dotacemi a rozpočtem MO Poruba. Míru závislosti lze vyjádřit 

pomocí korelačního koeficientu, který je 0,54, což lze označit jako střední závislost, viz graf 

č. 3.7. Na základě těchto výsledku můžeme potvrdit stanovenou hypotézu, že výše dotací 

Centru sociálních služeb Poruba p. o. poskytnuté z rozpočtu Městského obvodu souvisí       

s výší příjmů rozpočtu Městského obvodu, tím je myšleno, že s růstem objemu příjmu 

rozpočtu Městského obvodu Poruba roste objem poskytnutých dotací Centru sociálních služeb             

Poruba, p. o. 
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4. Návrh opatření k zefektivnění způsobu financování sociálních služeb 

v městském obvodu 

 

 Pojem efektivnost způsobu financování je pro účely této práce definován                   

jako snižování finanční náročnosti příspěvkové organizace na dotacích z rozpočtu města. 

Ekonomická teorie definuje efektivnost jako absenci plýtvání neboli, co nejefektivnější 

užívání zdrojů ekonomiky k uspokojování potřeb a přání lidí. Navrhovaná opatření směřující 

k zefektivnění způsobu financování sociálních služeb v městském obvodu budou zacílena        

na zvyšování finanční soběstačnosti CSS Poruba o. s. 

 Při plánování poskytovaných sociálních služeb je vázán Městský obvod Poruba             

a následně i příspěvková organizace CSS Poruba Akčním plánem realizace cílů a opatření 

„Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava                             

na období 2011 – 2014“. Akční plán sociálních služeb a souvisejících aktivit konkretizuje 

záměry a vize uvedené v „Komunitním plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit            

ve městě Ostrava na období 2011 – 2014“. Každoroční sestavování akčního plánu umožňuje 

operativně reagovat na potřeby občanů města. Ve zpracovaném dokumentu                            

jsou k jednotlivým cílům a opatřením přiřazeni konkrétní poskytovatelé služby či požadované 

aktivity a stanoven rozpočet na provoz poskytované služby. 

 Protože příspěvková organizace se musí přizpůsobovat komunitnímu plánování
21

             

a tedy její rozvojové aktivity jsou koordinovány na úrovni města Ostravy, jeví se jako vhodné 

na základě provedené analýzy výkonů, fakultativních úkonů a výnosů z prodeje                    

při poskytování pečovatelské služby (včetně domovů pro seniory) směřovat rozvojové 

aktivity v následujících oblastech: rozšíření nabídky fakultativních úkonů, prodej služeb, 

zvyšovat poptávku klientů k čerpání kliento - hodin, zvýšení uživatelů pečovatelské služby, 

zavádění standardů kvality a školení personálu. Na zvyšování počtu kliento - hodin se odráží 

průměrný věk uživatelů, který je v roce 2012 – 81,6 let. Se zvyšujícím se věkem bude taktéž 

stoupat počet požadovaných fakultativních úkonů a požadavky na zavádění nových 

fakultativních úkonů. Z analýzy vyplynulo, že v roce 2012 se zavedením nových úkonů             

                                                 

 

21
 Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály z různých oblastní 

veřejného života na úrovni obce i regionu a výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. 

Charakteristickým rysem je důraz na zapojování všech zúčastněných osob, dialog a vyjednávání, dosažení 

výsledku, který je podporován většinou účastníků. 
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se zvýšená poptávka klientů po službách sociální péče projevila nárůstem tržeb o 219 %. 

Domníváme se, že orientace na rozšíření služeb občanům je krok správným směrem. V roce 

2012 nebyl žádný klient odmítnut z kapacitních důvodů. Domníváme se, že vhodným 

marketingovým nástrojem a zvýšenou publicitou je možno zvýšit poptávku po pečovatelské 

službě. Z výročních zpráv z CSS Poruba lze vyčíst, že klesá průměrný počet uživatelů 

odebírající pečovatelskou službu. I přes pokles průměrných uživatelů tržby za poskytnuté 

služby stoupají. Námětem pro další opatření je analyzovat faktory, které ovlivňují pokles 

průměrných uživatelů. 

 Kapacita poskytovaní sociálních služeb v Domově pro matky s dětmi se dle údajů          

o odmítnutých žadatelích (298 žadatelů, z toho 100 matek) jeví jako nedostatečná, neboť 

přesahuje současný počet klientů o 226 uživatelů. Zde se domníváme, že je taktéž další 

prostor pro rozvojové aktivity, neboť Domov pro matky s dětmi ubytovává i žadatele z jiných 

měst i obcí. Další služba, která vykazuje neuspokojené uživatele je Azylové zařízení, v roce 

2012 bylo uspokojeno 33 uživatelů, a 17 uživatelů bylo odmítnuto z kapacitních důvodů,             

což představuje zvýšení možné poptávky po službách Azylového domu o 50 %. Taktéž 

výnosy z prodejů doplňkových služeb v Azylovém domě vykazují dodatečný zdroj příjmů 

rozpočtu CSS Poruba. 

 Při plánování rozvoje je vhodné na základě vývoje socio - demografických údajů          

o obyvatelstvu a jeho zdravotním stavu navrhovat rozvojové aktivity v poskytovaných 

sociálních službách a rozšiřovat kapacitu těchto služeb. 

 Čerpání dotací na rozvoj CSS Poruba může být i v budoucnu podstatným zdrojem 

financí. Dotace lze čerpat z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje i z fondů Evropské unie. Pro rok 2014 vypsalo MPSV následující 

cíle podpory: podpora stávajících sociálních služeb, rozšíření stávající kapacity sociálních 

služeb, vznik nových služeb a podpora a rozvoj stávajících souvisejících aktivit. 

 Zvýšení podílu doplňkové činnosti nebo alespoň udržení stávajícího rostoucího trendu 

výnosů z doplňkové činnosti v roce (2013 – činí doplňková činnost 43 % výsledku 

hospodaření), umožní organizaci získat další dodatečné finanční prostředky na činnost. 

 Dalším krokem k efektivnosti financování sociálních služeb je komunikace                 

se zdravotními pojišťovnami o úhradě úkonů za prováděnou zdravotní péči. Průša a Víšek 
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tvrdí, že Všeobecná zdravotní pojišťovna v roce 2010 hradí pouze 1/10 z celkového objemu 

poskytnutých výdajů na ošetřovatelskou péči v pobytových zařízeních sociálních služeb a tím 

způsobuje ekonomické problémy poskytovatelů sociálních služeb. Avšak domnívám            

se, že tento problém by bylo vhodné řešit zejména na celorepublikové úrovni.
22

 

 Jednou ze změn zákona o sociálních službách je možno charakterizovat jako přesun           

od přímé podpory jednotlivých zařízení poskytujících služby směrem k jejich spotřebitelům
23

. 

Vyplácené dávky, které jsou určené na nákup potřebných služeb, zvyšují míru autonomie 

uživatelů sociálních služeb a možnost využití této dávky pro osobní spotřebu a ne pro čerpání 

sociální služby. Provázáním příspěvku pouze na využití sociálních služeb by zabránilo odlivu 

financí z tohoto sektoru. Zvýšení povědomí uživatelů o poskytovaných sociálních službách 

v jejich okolí a jejich užitné hodnotě může zvýšit poptávku po těchto službách. Nabídku 

služeb je potřeba orientovat na zákazníka působením vhodného marketingového nástroje,  

zjistit jeho potřeby a zacílit na poptávkovou stranu nabídky služeb, tak aby byla podpořena 

svobodná volba klienta v rozhodování o čerpání sociální služby (financovaných z příspěvku 

na péči). Dále se jeví jako vhodné zjistit, zda nedochází k nesouladu mezi poptávkou              

a nabídkou sociálních služeb (z hlediska kvantity a struktury služeb). 

 Finanční prostředky by také mohlo Centrum sociálních služeb Poruba získat z finanční 

spoluúčasti rodinných příslušníků, v případě že uživatel není schopen sám ze svých 

prostředků pokrýt náklady na spotřebované sociální služby. Spoluúčast rodinných příslušníku 

je jako další forma financování definována v zákoně o sociálních službách. 

 Při plánování sociálních služeb se taktéž může organizace zaměřit na konkrétní místa 

ve svém obvodu, která se vyznačují menší sídelní hustotou, zhoršenou dopravně obslužnou 

pozicí v rámci městského obvodu. Těmto obyvatelům může také organizace nabídnout            

své fakultativní služby, např. rozvoz obědů, přepravu nebo administrativní úkony. 

 Personální management je další vhodnou oblastí pro zefektivnění hospodaření 

organizace, neboť přibližně 70 % zaměstnanců v hlavním pracovním poměru poskytuje 

v organizaci sociální služby. Doporučuji pokračovat v dalším vzdělávání zaměstnanců             

                                                 

 

22
 VÍŠEK, Petr a PRŮŠA, Ladislav. Optimalizace sociálních služeb. Praha : Národní centrum sociálních 

studií, o. p. s., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2012. str. 69. 978-80-7416-099-8 
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a rozšiřovat  počet čerpaných dotací na grantové projekty z Evropského sociálního fondu -  

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Vzdělávejte se pro růst“, neboť 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců se kladně projeví na jejich pracovních výkonech                    

a následně i na spokojenosti uživatelů. Nově je taktéž otevřen operační program Sociální 

integrace a služby, s cílem podporovat vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb              

a sociálního začleňování. Doporučujeme se také zaměřit na rozvoj tzv. měkkých dovedností, 

neboť motivování k osobnímu a profesnímu růstu či předcházení syndromu vyhoření může          

ve svém důsledku taktéž zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.  

  Marketing je další oblastí, kterou může organizace využít pro zvýšení poptávky          

po sociálních službách. Marketing umožní organizaci zjistit pozici na trhu                                  

a odlišit se od konkurenta. Organizace poskytující služby do nástrojů marketingového mixu 

musí zahrnout i školení a motivování svých zaměstnanců, kteří přicházejí do styku                  

se zákazníky, neboť všichni musí spolupracovat jako celek s cílem dosažení spokojenosti 

zákazníka. Dále je potřeba věnovat důraz na kontakt se zákazníkem během poskytování 

služby, neboť ten při výsledném posuzování služby hodnotí nejen to, kdo mu službu 

poskytuje, ale i způsob poskytování služby. V případě prezentace sociálních služeb bych              

se zaměřila na odlišení se služby od konkurence například již zmiňovaným zaváděním 

doplňkových a fakultativních služeb, a marketingovou komunikací se zaměřit na prezentaci 

služeb sociální péče a sociální prevence.  

 Řízení vztahů s veřejností je dalším komunikačním prostředkem, který spočívá 

v budování dobrých vztahů s okolím organizace pomocí pozitivní publicity, vytváření 

pozitivního image, v pořádání různých akcí apod. Pod public relations můžeme zařadit rovněž 

pomoc sponzorů nebo dárců s cílem získat finanční či dobrovolnickou pomoc. 

 Pokračovat v rozvíjení doprovodných programů, kulturních a společenských akcí, 

které pomáhají zapojovat i široké okolí veřejnosti. Na webových stránkách jsem nenašla 

nabídku výrobků a ručních prací klientů CSS Poruba, i přesto, že dle výročních zpráv jsou 

nabízeny k dalšímu prodeji a tyto zdroje jsou dále využívány pro činnost. 

  Další oblastí, která může přinést finanční prostředky do rozpočtu příspěvkové 

organizaci je spolupráce a vyhledávání dárců a čerpání finančních prostředků z nadací               

a nadačních fondů. V minulosti již příspěvková organizace využívala prostředky z Nadace 

manželů Livie a Václava Klausových nebo Nadace OKD.  
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5. Závěr 

 

 Sociální služby v patřičné kvalitě a dostupnosti jsou jednou z priorit managementu 

města. Prodlužující se délka života a zvyšující věkový průměr obyvatelstva klade zvýšené 

nároky na plánování a rozpočty veřejných financí. Objem veřejných finančních prostředků 

vynakládaných na sociální služby je ovlivňován řadou faktorů: politických, ekonomických – 

výkonnost ekonomiky apod. 

 Předmětem diplomové práce je analyzovat a zhodnotit financování sociálních služeb 

z rozpočtu městského obvodu. Cílem diplomové práce je na základě analýzy hospodaření 

Centra sociálních služeb Poruba, p. o. zhodnotit dopad financování sociálních služeb 

poskytovaných příspěvkovou organizací na rozpočet městského obvodu Ostrava – Poruba           

a navrhnout opatření k zefektivnění způsobu financování sociálních služeb rozpočtu 

městského obvodu.  

 Hlavní činností PSS Poruba je zajišťování sociálních služeb, které jsou poskytovány 

v Domě s pečovatelskou službou Astra, v Domově s pečovatelskou službou na ulici Průběžná, 

v Domově pro matky s dětmi, v Azylovém zařízení. Doplňkovou činností je správa vlastního 

majetku a jeho pronájem, výstavní činnost, organizace a pořádání kulturních akcí a reklamní 

činnost.  

 V Domově pro matky s dětmi ve sledovaném období rostl počet uživatelů ze 72 osob 

(r. 2009) na 99 osob (r. 2013). Počet uživatelů Azylového domu vzrostl ve sledovaném 

období 2,8 krát ze 17 osob (r. 2009) na 48 osob (r. 2013). Průměrná obložnost se pohybovala 

v úrovni 83 % v obou typech zařízení, což představuje nadprůměrnou obložnost. Provoz 

noclehárny byl ukončen v roce 2012 a v průběhu sledovaného období vykazovala růst 

uživatelů. Centrum denních služeb také zaznamenalo ve sledovaném období růst z 16 na 21 

uživatelů. V rámci provozu centra denních služeb byly rovněž poskytovány fakultativní 

služby za úhradu s pozitivním dopadem na výsledek hospodaření CSS Poruba. Provoz 

odlehčovací služby byl ukončen v roce 2011, obložnost byla ve sledovaném období             

kolem 90 %. 

 Pečovatelská služba zaznamenala ve sledovaném období průměrný pokles uživatelů       

ve výši 9 %, ale průměrné tempo růstu tržeb za poskytované pečovatelské služby je 4 %.            
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Pro hlubší analýzu vývoje tržeb by bylo vhodné dále zkoumat výnosy za jednotlivé 

poskytované úkony a počet těchto úkonů. 

 Největší nákladovou položku rozpočtu CSS Poruba tvoří mzdové prostředky 

(průměrně 76 %). Tímto tvrzením se potvrdila stanovená hypotéza, která tvrdí, že nejvíce 

nákladů plyne na mzdové prostředky. Ve sledovaném období musela organizace snižovat 

stavy zaměstnanců z důvodu snížení objemu rozpočtovaných prostředků na mzdy z rozpočtu 

městského obvodu. Průměrné tempo poklesu zaměstnanců je 6 %, průměrný pokles 

vyplácených mzdových prostředků je 2,6 %, průměrné přepočtené mzdové prostředky           

na jednoho zaměstnance (poskytující sociální služby v hlavním pracovním poměru) je 3,5 %. 

 Celkové výnosy CSS Poruba byly ovlivněny ukončenou odlehčovací službou              

a dlouhodobým projektem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Největší podíl            

na celkových tržbách má poskytování pečovatelské služby (60 %), tímto tvrzením se potvrdila 

stanovená hypotéza o největším podílu pečovatelských služeb na celkových výnosech. 

Odlehčovací služba se podílí 13 % na celkových tržbách, Domov pro matky s dětmi            

tvoří 12 % tržeb a tržby za služby v Noclehárně a azylovém domě tvoří 4 % celkových tržeb. 

Průměrné meziroční tempo růstu se pohybovalo: Centrum denních služeb – 4,7 %, Domov 

s pečovatelskou službou 3,5 %, Domov pro matky s dětmi 9 %, Noclehárna a Azylový dům 

14,5 %. Průměrné meziroční tempo růstu je 2,2 %, po očištění celkových výnosů                         

za již ukončené poskytované služby je průměrné tempo růstu ve výši 6 %. 

 Největší podíl zaměstnanců (průměrně 60 %) poskytuje sociální služby, v Domově          

pro matky s dětmi pracuje 10 % zaměstnanců a v Azylovém domě 13 % zaměstnanců.                

I přesto, že počet zaměstnanců poskytující sociální služby vykazuje 7% pokles, tržby 

přepočtené na jednoho zaměstnance vykazují průměrné meziroční tempo růstu 3,5 %. 

Průměrné meziroční tempo růstu tržeb na jednoho zaměstnance za sociální služby je 5 %,            

za pečovatelské služby – 12 %, v Domově pro matky s dětmi – 14,5 %, Noclehárna a Azylový 

dům – 23 %.  

 Pro hodnocení míry soběstačnosti municipální firmy z hlediska pokrytí nákladů 

z hlavní činnosti dosaženými výkony byl použit ukazatel autarkie, který se pohyboval                

ve sledovaném období na úrovni 100 %, což můžeme označit za vyrovnané hospodaření             

a finanční soběstačnost CSS Poruba. V celém sledovaném období CSS Poruba vykazovalo 

zisk (nejméně v roce 2012 – 114 tis. Kč, nejvíce v roce 2013 – 255 tis. Kč.) Na celkovém 
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výsledku hospodaření se významným způsobem podílí výnosy z doplňkové činnosti – 

průměrně 57,7 %.  Dotace z rozpočtu městského obvodu Poruba tvořily průměrně 2,82 % 

celkových příjmů rozpočtu městského obvodu Poruba. 

  Míra závislosti poskytovaných dotací z rozpočtu Městského obvodu Poruba               

do rozpočtu CSS Poruba je hodnocena pomocí korelační a regresní analýzy. Stanovená 

hypotéza tvrdí, že výše dotací CSS Poruba poskytovaná z rozpočtu Městského obvodu Poruba 

souvisí s výší příjmu městského obvodu. Tato hypotéza byla potvrzena, neboť koeficient 

kovariance potvrzuje přímou závislost (koeficient kovariance je 0,73) a Pearsonův korelační 

koeficient je 0,54 a míru závislosti můžeme označit jako střední závislost.  

 Navrhovaná opatření k zefektivnění financování mají za cíl přinést více finančních 

prostředků do rozpočtu Centra sociálních služeb, p. o. tak, aby organizace snížila svou 

finanční náročnost na dotacích z rozpočtu Městského obvodu Poruba. Na území města 

Ostravy je poskytování sociálních služeb koordinováno a musí se tak přizpůsobovat 

komunitnímu plánování. Navrhovaná opatření jsou proto zaměřena do oblastí poskytování 

fakultativních úkonů – zvýšení jejich počtu nebo rozsahu služeb. Taktéž je vhodné                   

při sjednávání smlouvy o individualizované péči za úhradu nabídnout všechny dostupné 

služby a zajistit tak maximální spokojenost klienta. Další možností je taktéž revidovat 

smlouvy o úhradě úkonů za prováděnou zdravotní péči a stanovenou výši úhrady.  

 Zaváděním standardů kvality a školením personálu organizace může organizace 

ovlivnit svou poptávku po poskytovaných sociálních službách. I přesto, že průměrně poklesl 

počet uživatelů pečovatelské služby, dosahuje organizace růstu tržeb, tržby byly ovlivněny 

poskytováním nových úkonů a zvýšení poptávky po službách sociální péče. 

 V Domově pro matky s dětmi a rovněž v Azylovém domě byli ve sledovaném období 

odmítnuti žadatelé o ubytování, navrhujeme i z důvodu dodatečných výnosů z prodeje 

doplňkových služeb rozšířit ubytovací kapacitu. Také doporučujeme využívat dotačních 

programů z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje či fondů Evropské unie. Vhodným dotačním titulem pro financování vzdělávání 

pracovníku je čerpaní dotací z grantu z Evropského sociálního fondu Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost „Vzdělávejte se pro růst“.  
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 Vypracování marketingové koncepce a orientace služeb na zákazníka, zvýšení 

doplňkové činnosti, rozšíření nabídky fakultativních služeb je dalším návrhem ke zvýšení 

efektivnosti hospodaření organizace. 
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Seznam použitých zkratek 

 

Azyl – azylové zařízení 

CDS – Centrum denních služeb 

CSS Poruba – Centrum sociálních služeb Poruba, p. o. 

ČR -  Česká republika 

DMD – domov pro matky s dětmi 

DNZS – dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 

DPS – Domov pro seniory 

EU – Evropská unie 

FÚ – fakultativní úkon 

FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb 

FO – fyzická osoba 

HPP – hlavní pracovní poměr 

MO – městský obvod Poruba 

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

OSSZ  - Okresní správa sociálního zabezpečení 

P. O. – příspěvková organizace 

PO – právnická osoba 

PS – pečovatelská služba 

VH – výsledek hospodaření 
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 Příloha č. 1: Počty uživatelů a jejich vývoj v Centru sociálních služeb                

 Poruba, p. o. 

 

a) Domov pro matky s dětmi 

 Tab. č. 1.1 Meziroční tempa růstu počtu uživatelů a úhrady za den v domově pro 

 matky s dětmi za sledované období (%) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Počet uživatelů x 1,06 0,92 1,03 1,38 

matka x 1,00 0,93 1,12 1,25 

dítě x 1,09 0,92 0,98 1,45 

obložnost   0,98 0,98 1,02 0,94 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

 

 Graf č. 1.1 Tempa růstu počtu uživatelů v domově pro matky s dětmi  (%) 

 

  Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

 

b) Azylové zařízení a Noclehárna pro lidi bez přístřeší 

 Tab. č. 1.2 Meziroční tempa růstu počtu uživatelů azylového zařízení a 

 noclehárny pro lidi  bez přístřeší, v letech 2009 - 2013 (%) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Počet uživatelů azyl x 1,06 1,22 1,50 1,45 

Počet uživatelů noclehárna x 1,05 1,08 0,49 x 

Počet uživatelů celkem x 1,05 1,10 0,62 0,47 

muži x 1,04 1,04 0,63 0,42 

ženy x 1,24 1,48 0,58 0,67 

Obložnost - noclehárna x 1,03 0,92 0,89 x 

Obložnost  - azyl x 1,02 0,96 0,87 1,01 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování  
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Graf č. 1.2 Meziroční tempa růstu počtu uživatelů v azylovém zařízení a 

 v noclehárně pro lidi bez přístřeší, v letech 2010-2013 (%) 

 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

 

c) Centrum denních služeb 

 Tab. č. 1.3 Meziroční tempa růstu počtu uživatelů Centra denních služeb a vývoj 

 tržeb,  v letech 2009 – 2013 (%) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Počet uživatelů x 1,13 0,94 1,06 1,17 

muži x 2,00 1,00 1,00 1,00 

ženy x 1,07 0,94 1,07 1,19 

Výnosy z prodeje služeb x 1,17 0,93 1,24 0,89 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

 

 Graf č. 1.3 Grafické vyjádření meziročního tempa růstu počtu uživatelů v Centru 

 denních služeb a vývoj tržeb, v letech 2010-2013 (%) 

 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 
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d) Pečovatelská služba 

 Tab. č. 1.4 Meziroční tempa růstu počtu uživatelů a vývoj tržeb pečovatelské 

služeby a Domova pečovatelskou službou , v letech 2009 – 2013 (%) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Počet uživatelů x 0,82 0,87 0,94 1,03 

muži x 0,74 0,83 0,91 1,07 

ženy x 0,86 0,88 0,94 1,02 

Výnosy z prodeje služeb v tis. kč x 1,03 1,00 1,00 1,11 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

 

Průměrné meziroční tempo růstu počtu uživatelů                            
  

             (1.1) 

 

Průměrné meziroční tempo růstu výnosů z prodeje pečovatelských služeb 

                            
                                                                              (1.2) 

 

 Tab. č. 1.5 Meziroční tempa růstu poskytovaných klientohodin, fakultativních 

 úkonů a tržeb za sociální služby, v letech 200- 2013, v hod., v Kč 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Klientohodiny - PS (souhrně) x 1,0178 0,95942 1,00487 1,03169 

Počet poskytnutých fakultativních 

úkonů (FÚ) x 0,15818 0,17871 2,90691 1,11894 

FÚ - počet uživatelů/ měsíc x 0,625 1,16 2,03448 1,25424 

Výnosy za fakultativní úkony Kč x 0,13285 0,38425 2,19189 1,27745 

Výnosy z prodeje služeb v  Kč x 1,03217 1,00039 1,00434 1,10915 

počet úkonů - PS (souhrně) x 1,08257 0,89104 0,95696 0,98508 

průměrný měs. počet uživatelů PS x 1,06667 0,88859 0,94801 0,99355 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 
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e) Meziroční tempo růstu tržeb a tržeb připadajících na jednoho zaměstnance 

 

Tab. č. 1.5 Meziroční tempa růstu tržeb připadajících na jednoho přepočteného 

zaměstnance poskytujícího sociální služby , v letech 2009 – 2013 (%) 

tržby/ 1 zaměstnaec v 

HPP           2 009             2 010             2 011             2 012             2 013     

CDS  x            1,17               0,93               1,24               0,89     

PS + DPS  x            1,11               1,05               1,12               1,18     

Odlehč. Služba  x            0,89                  -           

DMD  x            1,09               0,97               1,44               1,13     

NOC + Azyl  x            0,96               1,24               1,64               1,17     

Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

 

Průměrné meziroční tempo růstu tržeb připadající na jednoho přepočteného zaměstnance 

v CDS 

                           
                                                                              (1.3) 

Průměrné meziroční tempo růstu tržeb připadající na jednoho přepočteného zaměstnance 

v DPS a PS 

                           
 

                                                                             (1.4) 

Průměrné meziroční tempo růstu tržeb připadající na jednoho přepočteného zaměstnance 

v DMD 

                           
                                                                              (1.5) 

Průměrné meziroční tempo růstu tržeb připadající na jednoho přepočteného zaměstnance 

v Noclehárně a Azylovém domě 

                           
                                                                              (1.6) 

Průměrné meziroční tempo růstu tržeb v pečovatelské službě a DPS 

                            
 

                                                                            (1.7) 

Průměrné meziroční tempo růstu tržeb v CDS  

                            
 

                                                                            (1.8) 

Průměrné meziroční tempo růstu tržeb v DMD  

                           
                                                                             (1.9) 
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Průměrné meziroční tempo růstu tržeb v Azylovém domě a Noclehárně  

                            
                                                                    (1.10) 

Průměrné meziroční tempo růstu výnosů celkových tržeb v CSS Poruba p. o. 

                             
                                                                   (1.11) 

 

Tab. č. 1.6 Výnosy z prodeje tržeb v CSS Poruba, v letech 2009- 2013, v tis. Kč. 

Výnosy           2 009             2 010             2 011             2 012             2 013     

tržby z prodeje služeb CDS              179                210                195                241                215     

tržby z prodeje služeb 

PS+DPS           2 456             2 535             2 536             2 547             2 825     

tržby z prodeje služeb odl. 

služba              547                487                  -                    -                    -       

tržby z prodeje služeb DMD              502                548                533                638                719     

tržby z prodeje služeb NOC + 

Azyl              411                445                428                603                707     

Výnosy z prodeje služeb 

celkem           4 095             4 225             3 692             4 029             4 466     

Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

 

Tab. č. 1.7 Počty zaměstnanců v hlavním pracovním poměru poskytujících 

sociální služby v CSS Poruba, v letech 2009- 2013, v os. 

Zaměstnanci v HPP 

poskytující soc. služby           2 009             2 010             2 011             2 012             2 013     

PS + DPS 43 40 38 34 32 

CDS 2 2 2 2 2 

Odl. služba 2 2       

DMD 6 6 6 5 5 

Azyl 8 9 7 6 6 

Celkem zaměstnanců 61 59 53 47 45 

Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 
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Příloha č. 2: Náklady, výnosy a výsledek hospodaření  Centru sociálních služeb 

 Poruba, p.o. 

 

Tab. č. 2.1 Přehled financování CSS Poruba v letech 2009 – 2013, v tis. Kč 

v tis Kč        2 009            2 010            2 011            2 012            2 013     

Náklady           

spotřebované nákupy        1 472               734               958            1 436               779     

služby        2 660            2 564            1 900            2 128            2 063     

osobní náklady      18 140          20 205          20 358          16 442          16 301     

ostatní náklady        1 576            1 720            1 982            2 565            1 913     

odpisy           219               324               335               536               343     

Náklady celkem      24 067          25 547          25 532          23 107          21 399     

Výnosy           

tržby z prodeje služeb CDS           179               210               195               241               215     

tržby z prodeje služeb 

PS+DPS        2 456            2 535            2 536            2 547            2 825     

tržby z prodeje služeb OS           547               487                  -                    -                    -       

tržby z prodeje služeb 

DMD           502               548               533               638               719     

výnosy SAD - DMD        1 225            1 225            1 225                  -                    -       

tržby z prodeje služeb NOC 

+ Azyl           411               445               428               603               707     

výnosy SAD - azyl           407               407               407                  -                    -       

Výnosy z prodeje služeb        5 727            5 857            5 324            4 029            4 466     

Výnosy z prodeje DHM             -                    -                   46                   9                  -       

Čerpání fondů             33                   1                  -                   11                   9     

Ostatní výnosy             10                 15                 24               153               210     

dary             95                 10                   4               128                  -       

Ostatní výnosy z činnosti           105                 24                  -                 281               210     

úroky             12                 17                 17                 29                 11     

dotace MPSV/ÚP        1 461            1 548            1 536            2 982            3 068     

dotace - projekt ESF             33               365               522               271                 39     

Neinvestiční dotace z 

SR/EU (ROP)             -                    -                 124               495     -  1 

Neinvest. transfery z 

ústředních rozpočtů      16 776          17 534          17 506          14 968          13 481     

dotace - projekt od 

zřizovatele             -                 240                  -                   40     - 

dotace KÚ/SMO, nadace             61                 19                 33                  -                   18     

rozpuštění odpisů z dotací 

do výnosů             -                    -                    -                    -                 201     

výnosy vybraných místních 

vládních institucí z transf.      18 331          19 706          19 721          18 756          16 806     

výnosy celkem      24 208          25 605          25 663          23 116          21 502     

VH z hlavní činnosti           141                 58               130                   8               103     

Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování  
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Tab. č. 2.2 Poměrové zastoupení jednotlivých nákladů na celkových nákladech, 

v letech 2009- 2013, v % 

      2 009         2 010         2 011         2 012         2 013     

Náklady           

spotřebované nákupy 6,12% 2,87% 3,75% 6,21% 3,64% 

služby 11,05% 10,04% 7,44% 9,21% 9,64% 

osobní náklady 75,37% 79,09% 79,73% 71,16% 76,18% 

ostatní náklady 6,55% 6,73% 7,76% 11,10% 8,94% 

odpisy 0,91% 1,27% 1,31% 2,32% 1,60% 

Náklady celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

 Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 

Průměrné meziroční tempo růstu celkových osobních nákladů 

                           
                                                                    (2.1) 

Průměrné meziroční tempo růstu průměrných přepočtených mzdových nákladů na 1 

zaměstnance                            
                                                                      

(2.2) 

Průměrné meziroční tempo růstu přepočteného počtu zaměstnanců 

                            
                                                                    (2.3) 

 

Tab. č. 2.5 Meziroční tempo růstu výsledku hospodaření, nákladů a výnosů 

v CSS Poruba a finanční ukazatele, v letech 2009- 2013, v % 

           2 009           2 010           2 011           2 012           2 013     

Náklady celkem  x  

          

1,06     

          

1,00     

          

0,91     

          

0,93     

Celkem transfery a 

dotace z  rozpočtu MO 

Poruba  x  

          

1,06     

          

0,98     

          

0,86     

          

0,90     

výnosy celkem  x  

          

1,06     

          

1,00     

          

0,90     

          

0,93     

VH z hlavní činnosti  x  

          

0,41     

          

2,24     

          

0,06     

        

12,40     

Výnosy z doplňkové 

činnosti  x  

          

2,06     

          

0,88     

          

0,83     

          

1,43     

celkem VH  x  

          

0,96     

          

1,27     

          

0,44     

          

2,23     

autarkie 101% 100% 101% 100% 100% 

náklady/ transfery 70% 70% 69% 65% 63% 

rentabilita nákladů 0,88% 0,80% 1,01% 0,49% 1,19% 

             Zdroj: Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., vlastní zpracování 


