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1. Úvod 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila financování vybrané příspěvkové 

organizace. Mezi hlavní motivy tohoto výběru patří zejména následující skutečnosti: jednak 

mě daná problematika velmi zajímá, a také se jiţ několik let pohybuji v zařízeních sociálních 

sluţeb v Domově seniorů Hranice a Pečovatelské sluţbě Hranice. Otázka financování 

sociálních sluţeb je dlouhodobým problémem, kterému by se měla věnovat patřičná 

pozornost.   

V první kapitole se věnuji sociálním sluţbám a obecně neziskovým organizacím, které 

se zřizují v oblasti poskytování sociálních sluţeb, jeţ vyuţívá a potřebuje mnoho lidí. Bez 

působení sociálních sluţeb by se mnoho občanů nemohlo podílet na všech stránkách ţivota 

společnosti, bylo by jim totiţ znemoţněno uplatnění lidských práv a docházelo by k jejich 

sociálnímu vyloučení.  

 Druhá kapitola je pak zaměřena na charakteristiku Domova seniorů Hranice a na popis 

jeho zdrojů financování, které má nebo můţe mít k dispozici. Tyto zdroje se v průběhu let 

měnily, přičemţ největší změna proběhla 1. ledna 2007, kdy vstoupil v České republice 

v platnost nový zákon o sociálních sluţbách. V zákonu se objevil nový pojem příspěvek na 

péči, který posiluje kupní sílu uţivatelů sociálních sluţeb, a který nahradil dávky 

bezmocnosti. U grantů a dotací se zpřísňují podmínky a pravidla pro podání ţádostí o granty a 

dotace.   

 Ve třetí kapitole je zpracována analýza zdrojů financování, jak se zdroje v letech 

2004 - 2009 měnily a proč. Jsou zde rovněţ uvedeny důvody, jeţ např. vedly město Hranice 

jako zřizovatele Domova seniorů Hranice k poţadování navrácení dotace zpět atd. V závěru 

této kapitoly se věnuji celkovému zhodnocení zdrojů financování Domova (za rok) roku 2009 

z hlediska jejich struktury.    

 Cílem mé bakalářské práce je tedy popsat současné zdroje financování Domova 

seniorů Hranice a provést analýzu těchto zdrojů v čase.  
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2. Charakteristika neziskových organizací v oblasti poskytování 
sociálních služeb  

2.1   Sociální služby 

Sociální sluţby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních sluţbách“) a vyhláškou č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních sluţbách. (dále jen „vyhláška  

č. 505/2006 Sb.“) 

 

Sociální sluţby můţeme rozdělit do 3 základních skupin a to:  

a) sociální poradenství, 

b) sluţby sociální péče, 

c) sluţby sociální prevence.
1
  

Sociální poradenství se poskytuje bezplatně, kaţdá osoba má právo na poskytnutí 

sociálního poradenství o moţnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího 

předcházení. 

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost. Tyto sluţby se mohou poskytovat v domácnostech osob nebo v zařízeních 

poskytujících sociální sluţby. Usnadňují osobám zapojit se do běţného ţivota nebo jim 

zajistit důstojné prostředí a zacházení, jestliţe to jejich nepříznivá sociální situace vyţaduje. 

Služby sociální prevence mají napomáhat osobám, které jsou ohroţeny sociálním 

vyloučením, překonat nepříznivou situaci a zabránit tak vzniku a působení neţádoucích 

sociálních jevů. Týká se to převáţně osob, jejichţ nepříznivá sociální situace je způsobena 

krizovou sociální situací, ţivotními návyky a způsobem ţivota, který vede ke konfliktu se 

společností, sociálně znevýhodňujícímu prostředí a ohroţení práv a zájmů způsobeným 

trestnou činností jiné osoby.  

2.1.1   Formy poskytování sociálních služeb  

V § 33 zákona o sociálních sluţbách jsou uvedeny tři základní formy poskytování 

sociálních sluţeb, jedná se o: 

1. pobytové sluţby,  

2. ambulantní sluţby, 

3. terénní sluţby.  

 

                                                 
1
 § 32 zákona o sociálních sluţbách 
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Pobytové sluţby poskytují ubytování v sociálním zařízení. Součástí ambulantních 

sluţeb jiţ není ubytování, osoba pouze dochází nebo je dopravována do tohoto zařízení. 

Terénní sociální sluţby se poskytují v přirozeném prostředí osob, například v domácnostech.         

2.1.2   Zařízení sociálních služeb  

Sociální sluţby se poskytují v těchto zařízeních:   

a) centra denních sluţeb, 

b) denní stacionáře, 

c) týdenní stacionáře, 

d) domovy pro osoby se zdravotním postiţením, 

e) domovy pro seniory, 

f) domovy se zvláštním reţimem, 

g) chráněné bydlení, 

h) azylové domy, 

i) domy na půl cesty, 

j) zařízení pro krizovou pomoc, 

k) nízkoprahová denní centra, 

l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, 

m) noclehárny, 

n) terapeutické komunity, 

o) sociální poradny, 

p) sociálně terapeutické dílny, 

q) centra sociálně-rehabilitačních sluţeb, 

r) pracoviště rané péče, 

s) intervenční centra, 

t) zařízení následné péče.
2
 

Tato zařízení lze zřizovat samostatně, nebo lze provozovat společně i více zařízení.  

 

Základní činnosti při poskytování sociálních sluţeb jsou:  

a) pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, 

                                                 
2
 § 34 zákona o sociálních sluţbách  
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e) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

g) sociální poradenství, 

h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

i) sociálně terapeutické činnosti, 

j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí, 

k) telefonická krizová pomoc, 

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

vedoucích k sociálnímu začlenění, 

m) podpora, vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 
3
 

Základní činnosti jsou nedílnou součástí dané sluţby. Poskytovatelé sociálních sluţeb 

jsou povinni tyto sluţby vţdy zajistit.  

2.1.3  Fakultativní činnosti  

Týkají se dalších činností, které nejsou v zákoně vymezeny, jejich vymezení závisí na 

vůli poskytovatele nebo na přání osoby, která je uţivatelem sociálních sluţeb. Poskytovatel 

sluţeb nemusí tyto fakultativní činnosti provozovat, jeho povinnost není dána ze zákona. 

Jedná se tedy o nadstandardní služby, které mohou mít podobu například v pobytových 

zařízeních jako nadstandardní vybavení pokoje, vybavení elektrospotřebiči, nabídka pedikúry, 

manikúry nebo kadeřnice atd.  

2.1.4  Jednotlivé druhy sociálních služeb  

V § 37 zákona o sociálních sluţbách je uvedeno stanovení účelu sociální sluţby, 

vymezení okruhu osob, pro které je sluţba určena a obsah dané sociální sluţby.  

Sociální poradenství   

a) základní sociální poradenství,  

b) odborné sociální poradenství.  

 

Služby sociální péče jsou vyjmenovány v § 38 - § 52 zákona o sociálních sluţbách:  

a) osobní asistence, 

b) pečovatelská sluţba, 

c) tísňová péče, 

d) průvodcovské a předčitatelské sluţby, 

e) podpora samostatného bydlení, 

                                                 
3
 § 35 zákona o sociálních sluţbách 
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f) odlehčovací sluţby, 

g) centra denních sluţeb, 

h) denní stacionáře, 

i) týdenní stacionáře, 

j) domovy pro osoby se zdravotním postiţením, 

k) domovy pro seniory, 

l) domovy se zvláštním reţimem, 

m) chráněné bydlení, 

n) sociální sluţby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. 

 

Služby sociální prevence jsou vyjmenovány v § 53 - § 70  zákona o sociálních sluţbách:  

a) raná péče, 

b) telefonická krizová pomoc, 

c) tlumočnické sluţby, 

d) azylové domy, 

e) domy na půl cesty, 

f) kontaktní centra, 

g) krizová pomoc, 

h) intervenční centra, 

i) nízkoprahová denní centra, 

j) nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, 

k) noclehárny, 

l) sluţby následné péče, 

m) sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, 

n) sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením, 

o) sociálně terapeutické dílny, 

p) terapeutické komunity, 

q) terénní programy, 

r) sociální rehabilitace. 

2.1.5 Poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních 
služeb 

Tuto problematiku řeší § 36 zákona o sociálních sluţbách a § 17a, § 22 zákona  

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon 

o veřejném zdravotním pojištění“).  
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Poskytovatelé sociálních sluţeb jsou povinni v některých pobytových zařízeních 

zajišťovat klientům zdravotní péči. Jedná se o týdenní stacionáře, domovy pro seniory, 

domovy se zvláštním reţimem a domovy pro osoby se zdravotním postiţením. Zvláštní 

ambulantní péče se poskytuje prostřednictvím zdravotnického zařízení a také, pokud jde o 

ošetřovatelskou a rehabilitační péči, prostřednictvím vlastních zaměstnanců zařízení, tedy 

zdravotnických pracovníků, kteří musí mít odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického 

povolání.  

Osoby, kterým byla poskytnuta zdravotní péče, musí uhradit regulační poplatky 

zdravotnickému zařízení, které poskytlo péči. Totéţ platí pro klienty pobytových zařízení. 

Existují však určité výjimky, regulační poplatky neplatí osoby umístěné k výkonu ústavní 

výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postiţením a osoby umístěné v domovech pro 

osoby se zdravotním postiţením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním reţimem 

nebo ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, jestliţe klientovi zůstane po úhradě 

ubytování a stravy minimální zůstatek ve výši 15 % příjmů, který není vyšší neţ 800 Kč. 

Osoby tuto skutečnost prokáţí na základě potvrzení vydaného poskytovatelem sociálních 

sluţeb, které není starší neţ 30 dnů. Regulační poplatky neplatí taktéţ děti do 18 let věku.     

2.1.6  Smlouvy o poskytování sociálních služeb  

Smlouvy o poskytování sociálních sluţeb jsou upraveny v § 91 zákona o sociálních 

sluţbách.   

Dříve se sociální sluţby poskytovaly na základě rozhodnutí správního úřadu, který 

rozhodoval na ţádost osoby, která ţádala sociální sluţbu. V této době se ale podstatně změnil 

v tomto ohledu zákon o sociálních sluţbách a sociální sluţby jsou poskytovány na základě 

uzavřené smlouvy mezi osobou a organizací poskytující sociální sluţby. Postup uzavírání a 

právní vztahy upravuje občanský zákoník.  

Při uzavření smlouvy vzniká závazek poskytovatele poskytnout sociální sluţbu, ale  

i závazek klienta, který musí za tuto sluţbu poskytovateli platit a dodrţovat pravidla 

poskytovatele sluţby.  

Poskytovatel má povinnost uzavřít s osobou smlouvu. Poskytovatel neuzavře smlouvu 

s osobou tehdy, pokud neposkytuje sociální sluţbu, o kterou osoba ţádá, nemá dostatečnou 

kapacitu k poskytnutí sociální sluţby a zdravotní stav osoby, který vylučuje poskytnutí 

pobytové sociální sluţby (např. infekční nemoc). 

Smlouva o poskytnutí sociální sluţby musí být uzavřena písemně u zákonem 

stanovených druhů sociálních sluţeb. Jedná se například o osobní asistenci, pečovatelské 
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sluţby, domovy pro osoby se zdravotním postiţením, domovy pro seniory, domovy se 

zvláštním reţimem atd. 

 

Mezi náležitosti, které smlouva musí obsahovat, patří: 

a) označení smluvních stran, 

b) druh sociální sluţby,  

c) rozsah poskytování sociální sluţby,  

d) místo a čas poskytování sociální sluţby,  

e) výše úhrady za sociální sluţby a způsob placení, 

f) ujednání o dodrţování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro 

poskytování sociálních sluţeb, 

g) výpovědní důvody a výpovědní lhůty,  

h) doba platnosti smlouvy. 

Smlouva můţe obsahovat i další ujednání, které poskytovatel povaţuje za důleţité.  

 

Označení smluvních stran 

Poskytovatel, jde-li o právnickou osobu, uvádí název a právní formu organizace, 

statutárního zástupce, adresu sídla a identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu, uvádí se 

jméno a příjmení a adresa trvalého bydliště. 

U klienta se uvádí jeho jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození a 

rodné číslo. Klient můţe mít i svého zástupce. Zastoupení můţe vznikat ze zákona, na základě 

plné moci a na základě rozhodnutí státního orgánu.       

 

Druh sociální služby  

Sociální sluţba se musí shodovat s názvem sociální sluţby, která je uvedena v zákoně 

o sociálních sluţbách, na kterou má poskytovatel registraci.  

 

Rozsah poskytování sociální služby 

Rozsah stanoví zákon ve formě souboru základních činností, které jsou podrobněji 

upraveny v prováděcí vyhlášce. Klient si vybere určité úkony ze základních činností, ale jen 

ty, na které má organizace schválenou registraci. Klient nemůţe ţádat úkon, který s danou 

sociální sluţbou nesouvisí. 
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Místo a čas poskytování sociální služby  

Ve smlouvě musí být uvedeno místo, kde se daná sociální sluţba poskytuje (např. 

adresa sociálního zařízení). Čas se určuje podle formy a druhu registrované sociální sluţby a 

potřeb klienta.  

 

Výše úhrady a způsob placení za sociální služby 

Poskytovatel sociální sluţby si můţe stanovit úhradu za stravu a ubytování jako denní 

částku nebo jednu částku za celý měsíc. Ve smlouvě se uvede částka k úhradě, kterou musí 

klient zaplatit, klientovi však musí zbýt minimální zůstatek. Je důleţité, aby se poskytovatel 

rozhodl, jakým způsobem bude stanovovat výši úhrady, a to buď podle počtu dnů 

v kalendářním měsíci, nebo si zvolí fiktivní částku za 30 dní v měsíci. Výše úhrady za péči 

neovlivňuje počet dní v měsíci, ale počet poskytnutých úkonů. Poskytovatel by měl vyúčtovat 

klientovi úhradu za kaţdý kalendářní měsíc.  

Splatnost úhrady můţe být určena buď zpětně, nebo zálohově. Jestliţe se jedná o 

zpětnou úhradu, tak klient platí za skutečně poskytnuté sluţby a úkony v kalendářním měsíci, 

který předchází měsíci, v němţ je klient povinen zaplatit.    

Poskytovatel se s klientem můţe domluvit na platbách v hotovosti v pokladně 

poskytovatele, nebo převodem na účet poskytovatele.   

 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování 

sociální služby 

Klient souhlasí s vnitřními předpisy poskytovatele sociální sluţby, plně jim porozuměl 

a přijímá povinnost pravidla dodrţovat. Jestliţe klient souhlasil, a poté porušil tyto pravidla, 

můţe mu poskytovatel vypovědět smlouvu.  

 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

Výpovědní důvody by měly být ve smlouvě přesně vymezeny a formulovány. Klient 

by měl mít moţnost vypovědět smlouvu bez uvedení důvodu. V tomto případě je namístě 

stanovit výpovědní lhůtu. Jestliţe je ze zákona stanovena písemná forma smlouvy, musí mít i 

výpověď písemnou formu.  

 

Doba platnosti smlouvy     

Stanoví se datum, odkdy je smlouva platná a účinná a na jaké období se sjednává. 

Smlouva můţe být sjednána na dobu určitou a neurčitou.  
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Na závěr je ve smlouvě vhodné uvést, v kolika exemplářích je smlouva vyhotovena a 

kolik vyhotovení dostane kaţdá strana. Lze také upozornit, ţe kaţdá změna či zrušení 

smlouvy musí být v písemné formě. V mnoha případech se smlouva doplní o prohlášení 

smluvních stran, ţe smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli. Strany potvrdí souhlas 

s obsahem smlouvy svými vlastnoručními podpisy. Na závěr se uvede datum a místo uzavření 

smlouvy.   

2.1.6  Registrace  

Registraci upravuje § 78 - § 84 zákona o sociálních sluţbách.  

K poskytování sociálních sluţeb je zapotřebí rozhodnutí o registraci, které opravňuje 

poskytovatele k poskytování sociálních sluţeb.   

Získat oprávnění k poskytování sociálních potřeb, mohou obce a kraje a jimi zřízené 

právnické osoby, fyzické osoby, právnické osoby bez ohledu na jejich právní formu a 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím zřízené organizační sloţky státu.  

Rozhodnutí o registraci vydává krajský úřad nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

jestliţe je zřizovatelem poskytovatele sociálních sluţeb, na základě splnění stanovených 

podmínek.  

Pro registraci musíme splnit následující podmínky:  

a) písemná ţádost o registraci obsahující všechny náleţitosti,  

b) fyzické osoby, které budou přímo poskytovat sociální sluţby, musí splňovat určitá 

kritéria, kterými jsou bezúhonnost a odpovídající odborná způsobilost,   

c) zajištění hygienických podmínek, 

d) vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám, ve kterých se budou poskytovat 

sociální sluţby,  

e) zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných 

sociálních sluţeb,  

f) na majetek ţadatele nebyl prohlášen konkurs nebo nebylo zahájeno konkursní nebo 

vyrovnávací řízení.  

Mezi náležitosti, které musí ţádost o registrací obsahovat, patří identifikační údaje 

ţadatele, údaje o poskytovaných sociálních sluţbách, druhy poskytovaných sluţeb, okruh 

osob, pro které je sluţba určena, popis zajištění základních činností, počet zaměstnanců a 

jejich odborná způsobilost, časový rozsah poskytování sociálních sluţeb, kapacita osob, 
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kterým můţe být sluţba poskytnuta, finanční rozvaha k zajištění provozu a způsob zajištění 

zdravotní péče. 

K ţádosti o registraci se přikládají i doklady, jedná se například o doklad o 

bezúhonnosti a doklad prokazující odbornou způsobilost všech fyzických osob, které budou 

přímo poskytovat sociální sluţby, rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení, ověřené 

kopie zakladatelských dokumentů atd.  

     2.2  Neziskové organizace  

Mezi neziskové organizace, které poskytují sociální služby, patří:  

a) příspěvkové organizace, 

b) obecně prospěšné společnosti, 

c) občanská sdruţení,  

d) účelová zařízení církví a náboţenských společnostech, 

e) nadace, 

f) zájmová sdruţení PO, 

g) obchodní společnosti. 

Neziskové organizace jsou právnickými osobami, mají svého zřizovatele, vznikají na 

základě právních předpisů a podléhají registraci.   

2.2.1  Příspěvkové organizace 

Právní subjektivita příspěvkové organizace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů.  

Příspěvková organizace zřízená obcí nebo městem je právnickou osobou, která vzniká 

či zaniká na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. Zastupitelstvo zakládá příspěvkovou 

organizaci zejména z důvodu zlepšení sociální péče a zkvalitnění potřeb občanů.    

Při vzniku příspěvkové organizace musí být sepsána zřizovací listina, která je 

schvalována zastupitelstvem.  

Zřizovací listina podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů obsahuje: 

a) název zřizovatele, 

Jestliţe zřizovatelem je obec, mělo by se uvést také její zařazení do okresu. Je dobré, 

aby v úvodním ustanovení zřizovací listiny byl uveden odkaz na číslo usnesení a datum 

konání zasedání zastupitelstva, ve kterém se rozhodlo o zřízení příspěvkové organizace.   

b)  název, sídlo příspěvkové organizace a její IČ, 

 Název se zapisuje do obchodního rejstříku, měl by se volit takový, aby se nemusel 

měnit, protoţe případná změna či změny musí být znovu zapsány do obchodního rejstříku. 
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Doporučuje se, aby v názvu bylo označení „příspěvková organizace“, nedochází takto 

k nepříjemnostem a omylům, spojených s hledáním nových dodavatelů. Název nesmí být 

shodný nebo zaměnitelný s názvem jiné příspěvkové organizace.  

Se změnou názvu organizace je spojeno mnoho nákladů, např. změna razítek, změna 

hlaviček dokumentů atd. 

c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, 

Je dobré, aby ve zřizovací listině mělo vymezení hlavního účelu obecnou povahu a 

vystihovalo podstatu a základní smysl, pro který byla organizace zřízena.     

Z předmětu činnosti musí být zřejmé, jakými činnostmi bude dosahováno účelu, pro který 

byla organizace zřízena.  

d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, 

Většinou statutárním orgánem bývá jedna osoba, a to buď ředitel, nebo ředitelka, 

protoţe je výhodnější, aby jediná osoba odpovídala za hospodaření s prostředky a s majetkem 

obce. Vícečlenný statutární orgán by mohl přinášet příspěvkové organizaci i jisté problémy, a 

to převáţně ve vnitřním chodu organizace. Jmenování statutárního orgánu se řídí podle 

zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  

 Jmenování ředitele či ředitelky lze i bez konání výběrového řízení, při odvolání 

ředitele z funkce se nemusejí uvést důvody, pro které byl ředitel odvolán.  

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vychází 

z předpokladu, ţe je na zřizovateli, komu svěří hospodaření se svými prostředky a s majetkem 

obce. Je zde zahrnuta i odpovědnost za úroveň a kvalitu sluţeb nebo činností zajišťovaných 

v rámci příspěvkové organizace.  

Člověk, kterého zřizovatel jmenoval do funkce, se stává statutárním orgánem, tak  

i zaměstnancem příspěvkové organizace. V případě jmenování či odvolání z funkce je 

zapotřebí vše uvést do obchodního rejstříku. Jestliţe byl statutární orgán odvolán (ředitel), tak 

nekončí pracovní poměr. Tento člověk se stává zaměstnancem, jen jiţ není statutárním 

orgánem organizace.  

Jmenovaný musí souhlasit se svým jmenováním do funkce statutárního orgánu 

organizace, jmenování musí mít písemnou formu, mělo by mít stejné náleţitosti jako 

pracovní smlouva. Jestliţe se jmenovaný vzdá své funkce, musí o tomto rozhodnutí 

informovat zřizovatele organizace písemně.  

Statutární orgán vystupuje jménem organizace.  
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e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, 

Obec svěří svůj majetek (včetně peněz) k hospodaření jiné osobě, v tomto případě 

příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace není vlastníkem majetku, se kterým 

hospodaří a nemá dispoziční práva k manipulaci s tímto majetkem, tzn., ţe majetek nesmí 

prodávat, dávat do zástavy apod.  

Příspěvková organizace můţe nakládat s majetkem jen s předchozím písemným 

souhlasem zřizovatele.  

I kdyţ obec svěří svůj majetek příspěvkové organizaci, je povinna obhospodařovat 

svůj majetek, vyuţívat jej účelně a pečovat o jeho zachování a rozvoj majetku, chránit ho před 

zničením, krádeţí, poškozením nebo zneuţitím. Obec tedy můţe ve zřizovací listině 

příspěvkové organizaci přesně vymezit, co povaţuje za řádné hospodaření se svým majetkem. 

Obec musí vést evidenci svého majetku, příspěvková organizace je povinna o majetku, se 

kterým hospodaří, účtovat a odepisovat formou účetních odpisů.  

Zastupitelstvo můţe rozhodnout o tom, ţe poskytne příspěvkové organizaci zdarma 

nebytové prostory, které jsou majetkem obce, popřípadě města. Náklady spojené 

s pouţíváním těchto nebytových prostor hradí příspěvková organizace ze svého rozpočtu. 

Všechny potřebné informace o nebytových prostorách se uvedou do zřizovací listiny 

příspěvkové organizace (např. číslo popisné, kolik podlaţí, rozloha, …) 

f) majetková práva, 

Jedná se o taková vymezení majetkových práv, která umoţňují, aby organizace mohla 

se svěřeným majetkem plnit svůj hlavní účel, pro který byla zřízena. To znamená, ţe se 

uvedou práva a povinnosti, které jsou spojené s jeho efektivním a ekonomickým vyuţitím, 

podmínky pro investiční výstavbu, práva a povinnosti spojené s pronajímáním svěřeného 

majetku jiné osobě atd.  

Ve zřizovací listině bývají uvedeny podrobně zákazy, příkazy a podmínky nakládání 

s majetkem a příkazy k hospodaření organizace.  

g) doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace. 

Doplňková činnost navazuje na hlavní účel organizace, pro který byla organizace 

zřízena. Zřizovatel jí můţe povolit k tomu, aby organizace mohla lépe vyuţívat své 

hospodářské moţnosti a odbornost svých zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat 

plnění hlavních účelů, pro které se organizace zřizovala, sleduje se odděleně.   

Jestliţe zřizovatel povolí doplňkovou činnost organizaci, musí vzít v úvahu to, ţe i při 

ţivnostenském podnikání musí organizace splnit všechny předpisy, které upravují 
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ţivnostenské podnikání. Dále musí splnit všechny podmínky a nároky, které jsou na 

podnikatele kladeny.   

Musíme ale odlišovat doplňkové činnosti, které jsou ţivnostmi a spadají pod 

ţivnostenský zákon nebo činnosti, které nejsou ţivnostmi, ale podléhají zákonu o dani 

z příjmů (např. příjmy z pronájmu). 

 

Po zřízení příspěvkové organizace je povinností obce uveřejnit informace  

o příspěvkové organizaci a zřizovací listině v Ústředním věstníku České republiky. Totéţ platí 

při sloučení a zániku příspěvkových organizací. Oznámení se musí podat nejpozději do  

15 dnů ode dne, kdy ke skutečnostem došlo.  

Příspěvková organizace vznikne dnem, který je uveden v rozhodnutí zastupitelstva a 

ve schválené zřizovací listině.  

Obec podává návrh na zapsání příspěvkové organizace do obchodního rejstříku, který 

musí obsahovat rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace, zřizovací listinu, oprávnění 

k doplňkové činnosti, sídlo příspěvkové organizace (výpis z katastru nemovitostí nesmí být 

starší více neţ 3 měsíce), doklad o přidělení IČ.  

Zřizovatel kontroluje hospodaření příspěvkové organizace, a to po celý rozpočtový 

rok, a také zajišťuje výkon finanční kontroly.  

Veškerý majetek, který je nabyt příspěvkovou organizací za dobu její působnosti, 

vlastní zřizovatel, organizace je oprávněna pouze s tímto majetkem hospodařit.   

Do vlastnictví příspěvkové organizace může připadnout jen majetek, který je 

potřebný k výkonu činnosti, pro který byla organizace založena:  

a) bezúplatný převod od zřizovatele, 

b) dar s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, 

c) dědění – jestliţe zřizovatel nesouhlasí a organizace nemá jeho písemný souhlas, musí 

dědictví odmítnout,  

d) jiný způsob na základě rozhodnutí zřizovatele.  

Jestliţe se majetek, který příspěvková organizace nabyla bezplatným převodem od 

zřizovatele, stane nepotřebným, tak ho nabídne zpět zřizovateli. Jestliţe zřizovatel o tento 

majetek nemá zájem, můţe ho příspěvková organizace na základě písemného souhlasu 

převést na jinou osobu.  

Příspěvková organizace, zřízená na dobu určitou, zaniká dnem uvedeným v rozhodnutí 

zastupitelstva. Příspěvková organizace, která byla zaloţena na dobu neurčitou a zřizovatel se 

rozhodne ukončit její činnost, pak zastupitelstvo, je-li zřizovatelem, vše projedná a rozhodne 
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o dni, kdy má organizace zaniknout. Zřizovatel po zániku organizace převezme svůj majetek, 

práva a závazky.  

2.2.1  Obecně prospěšná společnost 

Činnost obecně prospěšných společností je upravena zákonem č. 248/1995 Sb.,  

o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 

Obecně prospěšná společnost je právnická osoba, která je zaloţena podle zákona  

o obecně prospěšných společnostech, poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za 

předem dohodnutých a stejných podmínek zejména v sociální oblasti, zdravotnictví a školství. 

Zisk se nesmí rozdělit mezi zakladatele, členy nebo zaměstnance, ale musí být pouţit na 

poskytování obecně prospěšných sluţeb (převeden do rezervního fondu OPS). OPS se nesmí 

podílet na podnikání jiných osob.  

V názvu společnosti musí být uvedeno označení „obecně prospěšná společnost“ nebo 

zkratka „o. p. s.“. Zakladatelem společnosti můţe být FO, PO nebo Česká republika.  

Společnost můţe být zaloţena zakládací smlouvou, která je podepsána všemi 

zakladateli nebo zakládací listinou, která je vyhotovená ve formě notářského zápisu. Mezi 

náležitosti zakládací listiny nebo smlouvy patří: 

a) identifikační údaje zakladatele PO nebo FO,  

b) název a sídlo společnosti,  

c) druh sluţeb, které má společnost poskytovat, 

d) podmínky poskytování jednotlivých sluţeb,  

e) určení doby, na kterou se společnost zakládá, není-li zaloţena na dobu neurčitou,  

f) identifikační údaje členů správní rady a dozorčí rady, 

g) způsob jednání správní rady, 

h) hodnota a označení majetkových vkladů zakladatelů,  

i) způsob, jakým se zveřejňuje výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti.   

Návrh na zápis OPS do rejstříku podává zakladatel nebo osoba, která je zakladatelem 

písemně zmocněná. K návrhu na zápis se přikládá zakládací listina nebo smlouva a doklad  

o vzniku a trvání zakladatele, jestliţe je jím PO. Návrh na zápis se musí podat do 90 dní od 

zaloţení OPS. Společnost vznikne dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných 

společností, do kterého se uvádějí tyto údaje:  

a) název, sídlo a IČ obecně prospěšné společnosti,  

b) identifikační údaje zakladatelů,  

c) identifikační údaje členů správní rady a dozorčí rady,  
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d) způsob jednání správní rady,  

e) druh sluţeb, ke kterým byla OPS zaloţena, 

f) předmět doplňkové činnosti, jestliţe budou provozovány. 

Doplňková činnost se vykonává proto, aby bylo dosaţeno účinnějšího vyuţití majetku, 

nesmí však být ohroţena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných sluţeb.   

 Aby mohla OPS lépe zajišťovat své činnosti, můţe poţádat o dotace ze státního 

rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů. Ţádost o dotaci 

ze státního rozpočtu směřuje k příslušnému orgánu státní správy podle činnosti, kterou se 

OPS zabývá.    

OPS můţe být zrušena buď s likvidací, nebo bez likvidace. Zrušení společnosti:   

a) uplynutím doby, na kterou byla OPS zaloţena,  

b) dosaţení účelu, na který byla zaloţena,  

c) rozhodnutím správní rady,  

d) fúze nebo rozdělení (Sloučení je povoleno jen s tuzemskou OPS.),  

e) rozhodnutím soudu,  

f) prohlášení konkursu na majetek společnosti.  

OPS zaniká dnem výmazu z rejstříku.   

 Obecně prospěšné společnosti jsou velice oblíbené v oblasti poskytování sociálních 

sluţeb. Poskytují sociální sluţby např. v domovech pro seniory, azylových domech, 

noclehárnách, sociálních poradnách, domech na půl cesty atd..  

2.2.3  Občanské sdružení  

Občanská sdruţení jsou upravena v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdruţení občanů, ve 

znění pozdějších předpisů.   

Podle tohoto zákona mají občané právo se svobodně sdruţovat, aniţ by bylo potřeba 

povolení státního orgánu.  

Za sdruţení, které zakládají občané, se povaţují spolky, společnosti, svazy, hnutí, 

kluby a jiná občanská sdruţení, mezi které můţeme zařadit i odborové organizace.  

Členem sdruţení se mohou stát jak FO, tak PO.  

Sdruţení vzniká registrací, kterou mohou podat nejméně tři občané, nejméně  

u jednoho občana je vyţadována plnoletost. Tito občané jsou povaţování za přípravný 

výbor, který podepíše (kteří podepíší) návrh na registraci. V návrhu na registraci jsou 

uvedena jména a příjmení, data narození a bydliště členů přípravného výboru. Dále se uvede 
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jméno plnoletého občana, který byl zmocněn jednat jménem sdruţení. K návrhu se také 

připojí stanovy, které musí obsahovat:  

a) název sdruţení, 

Název se musí lišit od ostatních názvů právnických osob, orgánů veřejné moci a 

mezinárodních organizací, které působí v České republice nebo Evropské unii.   

b) sídlo, 

c) cíl činnosti sdruţení, 

d) orgány   sdruţení,  způsob  jejich  ustavování,  určení  orgánů  a funkcionářů 

oprávněných jednat jménem sdruţení, 

e) ustanovení  o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat 

svým jménem, 

f) zásady hospodaření. 

Ve stanovách by měla být uvedena i práva a povinnosti člena sdruţení. 

Jestliţe sdruţení splní všechny podmínky pro registraci, podá návrh ministerstvu 

vnitra České republiky, které zahájí řízení o registraci dnem, kdy návrh došel ministerstvu. 

Ministerstvo může registraci odmítnout, a to z těchto důvodů:  

a) jde o sdruţení, na které se nevztahuje zákon o sdruţování občanů,  

b) občan je nucen ke členství ve sdruţení,  

c) jedná se o sdruţení, která nejsou dovolena (např. sdruţení, které popírá nebo omezuje 

osobní, politická práva občanů, který se týkají jejich národnosti, rasy, původu, 

politického smýšlení či náboţenského vyznání), 

d) sdruţení nesmějí vykonávat funkci státních orgánů.  

Kdyţ ministerstvo nezjistí ţádné důvody pro odmítnutí registrace, tak do 10 dnů od 

zahájení řízení pošle nazpět zmocněnci sdruţení jedno vyhotovení stanov, ve kterém vyznačí 

datum registrace. Tímto dnem se stává sdruţení právnickou osobou.  

Do 7 dnů po registraci je ministerstvo povinno oznámit vznik sdruţení Českému 

statistickému úřadu, který vede rejstřík všech sdruţení. 

Zdrojem financování jsou členské příspěvky, dotace ze státního rozpočtu, dotace 

z rozpočtu kraje či obce a dary od FO či PO.  

Mezi občanská sdruţení patří např. Český červený kříţ (zákon č. 126/1992 Sb.,  

o ochraně znaku a názvu Červeného kříţe a o Československém červeném kříţi). 

Jestliţe sdruţení chtějí dosáhnout určitého cíle nebo uplatňovat společného zájmu, tak 

mezi sebou uzavírají smlouvy o součinnosti. Aby byla smlouva platná, vyţaduje se písemná 
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forma. Smlouva se stane neplatnou, jestliţe se sdruţení dohodnou, nebo se dosáhne cíle, pro 

který byla uzavřena, nebo na základě jiné skutečnosti, která by měla být ve smlouvě uvedena.   

Občanské sdruţení můţe zaniknout dobrovolným rozpuštěním, sloučením nebo 

pravomocným rozhodnutím ministerstva.  

Majetkové vypořádání se musí provést vţdy při zániku sdruţení. Jestliţe o zániku 

sdruţení rozhodlo ministerstvo, tak majetkové vypořádání provede likvidátor určený 

ministerstvem.  

Ministerstvo je rovněţ povinno oznámit zánik sdruţení Českému statistickému úřadu a 

to do 7 dnů ode dne, kdy se o zániku dozvědělo.  

Občanská sdruţení jsou třetím nejrozšířenějším poskytovatelem sociálních sluţeb. 

Poskytují své sluţby např. v kontaktních centrech, v terapeutických komunitách, v telefonické 

krizové pomoci atd.   

2.2.4  Církve a náboženské společnosti zakládající účelové zařízení 

 Účelová zařízení registrovaných církví a náboţenských společností upravuje zákon  

č. 3/2002 Sb., o církvích a náboţenských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.    

Orgán registrované církve a náboţenské společnosti můţe zaloţit účelové zařízení 

registrované církve a náboţenské společnosti pro poskytování charitativních sluţeb. Tyto 

účelové zařízení se stávají právnickými osobami. Tato účelová sdruţení mohou podnikat jen 

ve své doplňkové činnosti.  

 Aby mohlo účelové zařízení působící v oblasti sociálních a zdravotnických sluţeb 

vzniknout, musí být nejprve zaloţeno zakládací listinou registrované církve a náboţenské 

společnosti. Zakládací listina obsahuje:  

a) název, sídlo a identifikační číslo zakladatele, 

b) název a sídlo účelového zařízení na území České republiky, 

c) dobu, na kterou se účelové zařízení zakládá, pokud není zaloţeno na dobu neurčitou, 

d) označení jeho statutárního orgánu na území České republiky, 

e) osobní údaje členů statutárního orgánu, 

f) stanovy, 

g) způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření účelového zařízení za 

kalendářní rok, 

h) způsob schvalování změn zakládací listiny. 
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Listinu podepíše člen popřípadě členové orgánu registrované církve, podpisy musí být 

úředně ověřeny. Poté se podává návrh na evidenci účelového zařízení. Jestliţe je vše 

v pořádku, zapíše ministerstvo účelové zařízení do Rejstříku evidovaných právnických osob.  

 Do rejstříku evidovaných právnických osob se zapíše:  

a) název zařízení s uvedením dne a čísla evidence, 

b) sídlo na území ČR,  

c) označení statutárního orgánu na území ČR,  

d) osobní údaje členů statutárního orgánu,  

e) identifikační číslo,  

f) předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, jsou-li 

provozovány,  

g) zrušení evidence, vstup do likvidace a osobní údaje likvidátora, rozhodnutí o úpadku,  

h) identifikační údaje o právním nástupci,  

i) zánik PO,  

j) způsob jednání statutárního orgánu.  

Mezi příjmy, ze kterých účelové zařízení financuje svou činnost, patří příspěvky FO a 

PO, příjmy z prodeje a pronájmu movitého a nemovitého majetku a nehmotného majetku, 

úroky z vkladů, dary, půjčky a úvěry, příjmy z podnikání či jiné výdělečné činnosti a dotace 

od MPSV ČR a od MZ ČR a další.  

Účelové zařízení můţe být zrušeno na základě návrhu orgánu registrované církve a 

náboţenské společnosti nebo ministerstva. Zařízení se zruší i uplynutím doby, na kterou bylo 

zaloţeno. Rozlišuje se zrušení s likvidací či bez likvidace. Účelové zařízení zaniká výmazem 

z Rejstříku evidovaných PO.   

V oblasti sociálních sluţeb si pod pojmem účelové zařízení představíme charity či 

diakonie, které jsou roztříděny podle registrovaných církví a náboţenských společností 

v Rejstříku  evidovaných PO na Ministerstvu kultury ČR. Charita či diakonie provozuje např. 

domovy pro seniory, denní stacionáře, domácí péči, poradny, azylové domy, hospice, 

chráněné dílny a bydlení atd. 

2.2.5  Nadace 

Nadace spolu s nadačními fondy jsou upraveny v zákoně č. 227/1997 Sb., o nadacích a 

nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů.  

Nadace jsou účelová sdružení majetku podle § 18 odst. 2 písm. b) občanského 

zákoníku, která jsou zřízená pro dosaţení obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným cílem 
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se rozumí rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv a humanitárních hodnot, rozvoj 

vzdělání, vědy aj.  

Nadace lze zřídit písemnou smlouvou uzavřenou mezi zřizovateli, zakládací listinou, 

anebo závětí (nadační listina). V případě uzavření smlouvy, musí být podpisy zřizovatelů 

úředně ověřeny, u zakládací listiny nebo závěti musí mít nadační listina podobu notářského 

zápisu. Nadační listina musí obsahovat:  

a) název a sídlo nadace, 

b) název, sídlo a IČ zřizovatele, jedná-li se o PO, nebo celé jméno, rodné číslo a trvalý 

pobyt zřizovatele, jde-li o FO, 

c) vymezení účelu, který musí být ve shodě s obecně prospěšným cílem,    

d) hodnotu majetkového vkladu, jedná-li se o nepeněţitý vklad, musí být oceněn 

znalcem, totéţ platí i pro CP,  

e) počet členů správní rady s uvedením jejich identifikačních údajů a způsobu jednání 

jménem nadace,  

f) počet členů dozorčí rady s uvedením jejich identifikačních údajů,  

g) stanovení pravidla pro omezení celkových nákladů na správu nadace a to buď:  

a. % z ročních celkových výnosů,  

b. % z ročně poskytnutých nadačních příspěvků,  

c. % z nadačního jmění podle stavu k 31. prosinci téhoţ roku.  

h) určení osoby, která má povinnost dohlíţet na majetkové vklady do vzniku nadace, 

i) podmínky pro poskytování nadačních příspěvků. 

Tento obsah nadační listiny neplatí pro zřízení nadace ze závěti.  

 Nadačním jměním se rozumí peněţní prostředky, CP, nemovité a movité věci a jiná 

majetková práva či hodnoty, které jsou zdrojem trvalých výnosů a neváznou na nich zástavní 

práva. Celkové jmění nesmí být niţší neţ 500 000 Kč po celou dobu trvání nadace.  

 Zřizovatel podává návrh zápisu nadace do nadačního rejstříku. K návrhu je přiloţena 

nadační listina, doklad o splacení peněţitého vkladu, doklad o zřízení zvláštního účtu či 

doklad o převzetí nepeněţitého vkladu a výpis z rejstříku trestů všech členů správní či dozorčí 

rady. Nadace vzniká zápisem do nadačního rejstříku, který vede soud určený k vedení 

obchodního rejstříku. V rejstříku jsou uvedeny údaje o názvu, sídle a IČ nadace, 

identifikačních údajích zřizovatelů, účelu nadace, výši nadačního jmění, identifikačních 

údajích členů dozorčí a správní rady, výčet majetku. 
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 Nadace se zruší dosaţením účelu, rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací, 

rozhodnutím soudu a prohlášením konkursu nebo zamítnutím konkursu pro nedostatek 

majetku. Nadace zaniká výmazem z nadačního rejstříku. 

 Nadace se taktéţ vyskytují v oblasti sociálních sluţeb jen výjimečně. Za zmínku stojí 

např. nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci, která se zaměřuje na pomoc seniorům. 

Zajišťuje jim kompenzační pomůcky, pečovatelskou sluţbu, osobní asistenci a zajišťuje domy 

na půl cesty, které jsou zaměřeny pro mladé lidi.    

2.2.6  Zájmová sdružení PO mající právní subjektivitu 

Zájmová sdruţení PO jsou upraveny v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník,  

v § 20 f), g), h), i), j). Zájmová sdruţení PO jsou vţdy právnickými osobami, které mohou být 

vytvořeny k ochraně zájmů svých členů nebo k dosažení jiného účelu, a které ručí za 

nesplnění svých povinností svým majetkem. 

Zájmové sdruţení PO se zakládá písemnou zakladatelskou smlouvou nebo schválením 

účelu zaloţení na ustanovující členské schůzi. Na schůzi se sepíše zápis, který obsahuje 

seznam zakládajících členů s uvedením jejich jména či názvu, bydliště nebo sídla. Seznam 

musí být podepsán všemi členy.  

Aby mohlo být sdruţení zaloţeno, vyţaduje se doloţení stanov, které schvalují 

zakladatelé či členská schůze, a určení osob, které budou oprávněny jednat jménem sdruţení, 

které schválili zakladatelé nebo ustanovující schůze.  

„Stanovy sdružení určí název, sídlo a předmět činnosti sdružení, úpravu majetkových 

poměrů, vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, orgány sdružení a vymezení jejich 

působnosti, způsob zrušení sdružení a naložení s jeho likvidačním zůstatkem. Členství ve 

sdružení lze vázat na určitý členský příspěvek.“
4
  

Sdruţení vzniká zápisem do registru sdružení, který je veden u krajského úřadu 

příslušeného podle sídla sdruţení po doloţení zakladatelské smlouvy nebo zápisu o ustavující 

členské schůzi a stanov sdruţení. V registru musí být uveden název a sídlo sdruţení, předmět 

činnosti a jméno a adresa trvalého pobytu osob, které působí v orgánech sdruţení a jednají 

jeho jménem.  

Sdruţení zaniká výmazem z registru sdruţení, kterému předchází likvidace, jestliţe 

sdruţení nepřechází na právního nástupce.  

  V sociálních sluţbách nalezneme málo těchto organizací, jsou spíš ojedinělé.   

 

                                                 
4
 § 20h, odst. 1 občanského zákoníku  
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3.   Zdroje financování vybrané příspěvkové organizace  

3.1   Charakteristika vybrané příspěvkové organizace  

V této kapitole se budu věnovat příspěvkové organizaci Domov seniorů Hranice. 

Zřizovatelem Domova seniorů je město Hranice, které leţí v Moravské bráně. V Hranicích 

ţije zhruba 19 300 obyvatel. 

Domov seniorů Hranice vznikl v roce 1984. Posláním Domova je hlavně vytvoření 

skutečného „DOMOVA“ pro seniory, rozumí se tím časově neomezená sluţba zaměřená na 

udrţování a podporu fyzických a psycho-sociálních dovedností obyvatel, udrţení a rozvoj 

sociálních kontaktů a dalších psychických potřeb. Záměrem DS Hranice je účinně pomáhat 

městu při uspokojování oprávněných potřeb jeho obyvatel v seniorském věku, pobírajících 

příspěvek na péči.  

Kapacita Domova je 215 lůţek. Domov seniorů je rozdělen na čtyři oddělení a to na 

pečovatelské oddělení, dvě ošetřovatelská oddělení a geriatrické oddělení. Tato příspěvková 

organizace zajišťuje pobytovou sluţbu dle § 49 domov seniorů a § 50 domov se zvláštním 

reţimem zákona o sociálních sluţbách. Domov poskytuje osobám komplexní péči a nahrazuje 

jejich domácí prostředí.  

Od 1. ledna 2003 se jako součást Domova seniorů stala Pečovatelská sluţba Hranice 

dle § 40 zákona o sociálních sluţbách, která zajišťuje terénní sluţbu. Tato péče se týká 

seniorů, zdravotně a tělesně postiţených, i rodin s dětmi. Stanoviště pečovatelské sluţby je 

odloučeno od Domova seniorů v domě s pečovatelskou sluţbou.            

 Celkově v Domově seniorů pracuje 127 zaměstnanců.  

 

3.1.1  Charakteristika domova seniorů 

V domově pro seniory se poskytují pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou 

soběstačnost zejména z důvodu vyššího věku vyţadující pravidelnou pomoc v oblasti 

soběstačnosti a osobní péče. Osoby ţijí v domově proto, ţe jejich tíţivá sociální situace jim 

nedovoluje ţít ve své domácnosti ani za pomoci jiných typů sociálních sluţeb nebo rodiny. 

Osobám, které ţijí v domově seniorů, je zajištěna komplexní péče, pobyt v domově nahrazuje 

domácí prostředí. 

Mezi základní činnosti, které jsou poskytovány v domově seniorů, patří poskytování 

ubytování, stravy, pomoc při běţných úkonech péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, 

aktivizační činnosti a další.  
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3.1.2  Charakteristika domova se zvláštním režimem 

V tomto domově se poskytují pobytové sluţby osobám se specifickými potřebami, 

které vyplývají z jejich onemocnění. Jedná se o osoby, které trpí chronickým duševním 

onemocněním, závislostí na návykových látkách, stařeckou, Alzheimerovou demencí a jinými 

typy demencí, které rovněţ vyţadují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby, ne však 

péči v lůţkovém zdravotnickém zařízení.  

Základní činnosti a úkony jsou srovnatelné s domovy pro seniory.  

 

3.1.3  Charakteristika pečovatelské služby 

Jedná se o terénní a ambulantní sociální sluţbu, která se poskytuje osobám se sníţenou 

soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení a rodinám 

s dětmi, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská sluţba zajišťuje 

úkony v předem dohodnutém časovém úseku zejména v domácnostech osob nebo 

v zařízeních sociálních sluţeb.  

Pečovatelská sluţba poskytuje základní činnosti a úkony, mezi které patří pomoc při 

zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, poskytnutí stravy, 

zajišťování chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 

další. 

3.2   Zdroje financování     

Financování příspěvkové organizace je vícezdrojové. Příspěvková organizace 

disponuje s peněţními prostředky, které získala vlastní činností a s peněţními prostředky, 

které přijala z rozpočtu svého zřizovatele. Taktéţ hospodaří s prostředky svých fondů, 

s peněţitými dary, které ji byly darovány od FO a PO, a dále s peněţními prostředky, které ji 

byly poskytnuty z Národního fondu a ze zahraničí.   

Příspěvková organizace můţe dále disponovat s:  

a) dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU, 

včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů,  

b) dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých 

jsou ČR svěřeny peněţní prostředky z finančních mechanismů Evropského 

hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu  

švýcarsko-české spolupráce. 
5
 

                                                 
5
 § 28 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
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Jestliţe se prostředky, které příspěvková organizace získala z rozpočtu EU, 

z finančních mechanismů Evropského hospodářské prostoru, Norska a programu švýcarsko-

české spolupráce nespotřebují do konce kalendářního roku, převedou se do rezervního fondu. 

Příspěvková organizace musí tyto prostředky, které má uloţeny v rezervním fondu pouţít jen 

na stanovený účel, tzn. na úhradu provozních výdajů. 

Jestliţe příspěvková organizace má zřízenou i doplňkovou činnost a vytváří v ní zisk, 

tak tento zisk můţe pouţívat jen ve prospěch hlavní činnosti. Toto neplatí, kdyţ zřizovatel 

povolí organizaci jiné vyuţití zisku.  

Zřizovatel můţe přikázat příspěvkové organizaci, aby odváděla peněţní prostředky do 

rozpočtu zřizovatele, jestliţe:  

- plánované výnosy jsou vyšší neţ plánované náklady (závazný ukazatel rozpočtu), 

- investiční zdroje jsou větší, neţ jejich potřeba uţití,  

- porušila rozpočtovou kázeň.  

Organizace poruší rozpočtovou kázeň těmito způsoby:  

- pouţije finanční prostředky, které obdrţí z rozpočtu zřizovatele, na jiný účel neţ měly 

být pouţity,  

- převede do svého peněţního fondu větší mnoţství finančních prostředku, neţ stanoví 

zákon nebo neţ rozhodl zřizovatel, 

- pouţije finanční prostředky ze svého peněţního fondu na jiný účel, neţ je uveden 

v zákoně nebo v jiném právním předpisu, 

- pouţije provozní prostředky na účel, na který měly být pouţity prostředky z peněţního 

fondu,  

- překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto překročení 

nekryla do 31. prosince z fondu odměn.
6
  

Při porušení rozpočtové kázně musí příspěvková organizace odvést do rozpočtu 

zřizovatele výši neoprávněně pouţitých prostředků. Musí tak učinit nejpozději do 1 roku ode 

dne, kdy zřizovatel toto porušení zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení došlo.  

Zřizovatel můţe sníţit, ale i prominout odvod do rozpočtu na základě písemné ţádosti 

organizace.  

 

Zdroje financování Domova seniorů Hranice:  

a) úhrada za sociální sluţby v pobytových zařízeních, 

                                                 
6
 § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
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b) příspěvek na péči, 

c) dotace, 

d) stravné, 

e) úhrada zdravotní péče zdravotními pojišťovnami, 

f) úhrada za pečovatelskou sluţbu,  

g) nájemné, 

h) příspěvek na vytvoření účelného pracovního místa,  

i) fondy, 

j) doplatky úhrady nákladů od obcí, 

k) dary, 

l) ostatní.  

3.2.1 Úhrada za sociální služby v pobytových zařízeních 

Mezi pobytové sociální sluţby, u kterých se plně hradí náklady za sociální sluţby, 

patří týdenní stacionáře, domovy pro seniory se zdravotním postiţením, domovy pro seniory, 

domovy se zvláštním reţimem, chráněné bydlení a zdravotnická zařízení ústavní péče.  

Klient v těchto zařízeních hradí náklady za ubytování, stravu a za péči poskytovanou 

v rozsahu, který byl sjednán ve smlouvě o poskytování sociálních sluţeb. 

 

Úhrada za ubytování a stravu 

Maximální výše, kterou klient zaplatí za ubytování a stravu, je stanovena na částku 

180 Kč za den včetně provozních nákladů, které souvisejí s poskytnutím ubytování. Je-li 

poskytována celodenní strava, činí maximální úhrada za stravu 150 Kč, je-li poskytován jen 

oběd, činí úhrada 75 Kč, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. To 

znamená, ţe v těchto částkách jsou zahrnuty i reţijní náklady spojené se sluţbou.  

Výši úhrady za stravu a ubytování si poskytovatelé stanoví ve svých vnitřních 

předpisech, nesmějí však překročit maximální hranici, která je uvedena ve vyhlášce  

č. 505/2006 Sb. Do ceny ubytování se promítá i počet lůţek na pokojích, vybavenost pokoje a 

kvalita bydlení. Do úhrady za stravu se promítá počet jídel, ceny potravin, druhy dietní stravy 

a věk klientů. Klient zaplatí s ohledem na minimální zůstatek svého příjmu stanovenou 

úhradu za stravu a ubytování poskytovateli. 

Minimální zůstatek, který musí klientovi zbýt po úhradě nákladů za stravu a 

ubytování, činí alespoň 25 % jeho příjmů při pobytu v týdenních stacionářích, a alespoň 15 % 

jeho příjmů při pobytu v ostatních pobytových zařízeních. Má-li klient příjem dostatečně 
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vysoký, uhradí celou částku za ubytování a stravu při zachování minimálního zůstatku 15 %  

či 25 % z příjmu. Má-li klient naopak menší příjem, odečte se částka ve výši 15 % či 25 % 

z příjmu a zbytek se pouţije na úhradu nákladu za ubytování a stravu. Zákon o sociálních 

sluţbách dovoluje, aby se v tomto případě dohodl poskytovatel sluţby na spoluúčasti na 

úhradě nákladů s jinými osobami. Dohodu na spoluúčasti lze uzavřít s manţelem 

(manţelkou), dětmi nebo rodiči klienta sociálních sluţeb. Částka, kterou tato osoba doplácí, je 

pouţita celá na úhradu nákladů.
7
  

 

Úhrada za péči  

Klient, kterému je poskytována sociální sluţba v pobytových zařízeních, platí sluţby 

ve výši přiznaného příspěvku na péči. To neplatí u klientů, kteří ţijí v týdenních stacionářích, 

kde zaplatí nejvýše 75 % přiznaného příspěvku na péči.       

Z příspěvku na péči jsou hrazeny základní činnosti, jako jsou pomoc při osobní 

hygieně, vzdělávací činnosti atd. 
8
 

3.2.2 Příspěvek na péči  

Příspěvek na péči je upraven v § 7 - § 30 zákona o sociálních sluţbách. Příspěvek na 

péči je poskytován ve formě státní dávky, která se poskytuje fyzickým osobám, které jsou 

závislé na pomoci jiné osoby. Cílem je umoţnit, aby si osoba zajistila potřebnou pomoc, která 

můţe mít podobu některé sociální sluţby.  

Nárok na příspěvek mají osoby, které potřebují pomoc při péči o vlastní osobu (sebe 

samu) a také jsou zařazeni do některého stupně závislosti. Za dlouhodobě nepříznivý 

zdravotní stav se povaţuje stav, který trvá déle neţ 1 rok a který omezuje duševní, smyslové 

nebo fyzické schopnosti.  

Osobám, které mají nárok na příspěvek, je potřebná pomoc poskytována:  

a) osobou blízkou, 

Za osobu blízkou se povaţují osoby v řadě přímé (např. manţel, manţelka) nebo jiné 

osoby v poměru rodinném (např. neteř, synovec) nebo obdobném poměru (např. druh, 

druţka). 

b) jinou fyzickou osobou, 

      V tomto případě se jedná například o sousedku či souseda.  

                                                 
7
 § 73 odst. 3 a 4 zákona o sociálních sluţbách 

8
 § 73 odst. 2 a 4a § 35 odst. 1 zákona o sociálních sluţbách  
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c) poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů, 

Zde se zapisují fyzické a právnické osoby, kterým byla vydána platná registrace a 

zdravotnické zařízení poskytující sociální sluţby.  

d) speciálními lůžkovými zdravotnickými zařízeními hospicového typu.  

 

K oprávněným osobám, které mají moţnost nároku na příspěvek na péči patří osoby, 

které mají trvalý pobyt na území České republiky, osoby, které mají azyl v České republice, 

cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, ale jejich právo plyne 

z mezinárodní smlouvy, občan EU, pokud je hlášen k pobytu na území ČR a státní příslušníci 

třetích zemí, kterým bylo přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na 

území jiného členského státu EU.   

Závislost se hodnotí na základě schopnosti osoby zvládat 36 stanovených úkonů, které 

se dělí do 2 skupin a to na úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti. Zákon 

rozeznává 4 stupně závislosti.  

V I. stupni jde o lehkou závislost, kdy osoba potřebuje kaţdodenní pomoc nebo dohled 

při více neţ 12 úkonech nebo osoba mladší 18 let při více neţ 4 úkonech.  

Ve II. stupni se jedná o středně těţkou závislost, kdy osoba potřebuje kaţdodenní 

pomoc nebo dohled při více neţ 18 úkonech nebo osoba mladší 18 let více neţ 10 úkonech.   

Ve III. stupni jde o těţkou závislost, kdy osoba potřebuje kaţdodenní pomoc nebo 

dohled při více neţ 24 úkonech nebo osoba mladší 18 let více neţ 15 úkonech.  

Ve IV. stupni se jedná o těţkou závislost, kdy osoba potřebuje kaţdodenní pomoc 

nebo dohled při více neţ 30 úkonech nebo osoba mladší 18 let při více neţ 20 úkonech.    

Mezi úkony péče o vlastní osobu můţeme zahrnout zejména zajištění stravy, osobní 

hygienu, oblékání a pohyb. Jednotlivé úkony jsou specifikovány v Příloze č. 1 vyhlášky  

č. 505/2006 Sb. U některých úkonů je uvedena věková hranice, jestliţe je osoba mladší neţ 

uvedená hranice, tak se k tomuto úkonu nepřihlíţí. Jestliţe není uvedena věková hranice, 

hodnotí se úkon u všech osob.  

Úkony soběstačnosti hodnotí schopnosti osoby účastnit se sociálního ţivota, 

například se hodnotí komunikace, orientace v čase, mimo přirozené prostředí, nakládání 

s penězi atd. Rovněţ tyto úkony nalezneme v Příloze č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb.   

Úkony jsou si rovnocenné pro stanovení stupně závislosti, je důleţitý celkový počet 

nezvládnutých úkonů, u kterých osoba potřebuje pomoc či dohled. Jestliţe osoba je schopna 

daný úkon zvládnout jen částečně, je tento úkon povaţován za úkon, který osoba není 

schopna zvládnout. Jestliţe osoba daný úkon zvládne za pouţití kompenzačních pomůcek, 
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povaţuje se úkon za zvládnutý jen v případech, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 vyhlášky  

č. 505/2006 Sb. Je důleţité, aby neschopnost zvládnout určitý úkon byla důsledkem 

nepříznivého zdravotního stavu.  

Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním ţádosti o přiznání příspěvku a splněním 

všech podmínek. Příspěvek nelze vymáhat zpětně, i kdyby byly splněny podmínky nároku. 

Příspěvek se vyplácí vţdy za celý kalendářní měsíc. Příjemce příspěvku určí způsob výplaty 

v ţádosti o přiznání příspěvku, a to buď v hotovosti, nebo na účet u banky nebo u spořitelního 

nebo úvěrního druţstva.   

 

V průběhu řízení o příspěvek je ţadatel povinen podrobit se sociálnímu šetření a 

vyšetření svého zdravotního stavu lékařem nebo ve zdravotnickém zařízení, které jsou určeny 

okresní správou sociálního zabezpečení. Ţadatel dává písemný souhlas k ověření všech 

potřebných skutečností pro přiznání nároku na příspěvek.  

O příspěvku rozhoduje příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. Kdyţ bude 

ţadateli příspěvek přiznán, musí ţadatel informovat příslušný obecní úřad s rozšířenou 

působností do 8 dnů o tom, kdo a jakým způsobem mu poskytuje potřebnou pomoc. Tuto 

povinnost můţe splnit jiţ při podání ţádosti nebo v průběhu řízení o příspěvku. Příspěvek 

musí příjemce pouţít jen na zajištění potřebné pomoci. Jestliţe jej osoba nepouţije na 

potřebnou pomoc, můţe jej obecní úřad s rozšířenou působností odebrat nebo ustanovit 

zvláštního příjemce, který bude pouţívat příspěvek ve prospěch oprávněné osoby.  

Vzniknou-li příjemci přeplatky na příspěvcích, které byly vyplaceny neprávem nebo 

v nesprávné výši a příjemce vědomě tyto příspěvky přijal, je povinen tyto přeplatky vrátit. 

3.2.3 Dotace 

Na dotace není právní nárok, slouţí pro financování běţných výdajů, které slouţí pro 

poskytování sociálních sluţeb. Účelové dotace vţdy podléhají vyúčtování a případnému 

auditu nebo kontrole krajského úřadu nebo obce. Státní dotace kontroluje nezávislý auditor. 

Krajský úřad je povinen kontrolovat vyuţití dotací na zajištění poskytnutí sociálních sluţeb 

poskytovatelům, kteří jsou zapsáni v registru.  

 

Dotace ze státního rozpočtu 

 Dotace ze státního rozpočtu upravuje § 101 aţ § 105 zákona o sociálních sluţbách.  

Dotace, které jsou poskytnuty ze státního rozpočtu, slouţí na:  
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a) zajištění poskytování sociálních služeb poskytovatelům, kteří jsou zapsáni 

v registru,  

b) zabezpečení osob, kterým byla vypovězena smlouva o poskytování sociálních sluţeb, 

Dotace se poskytuje krajskému úřadu, který je povinen zajistit poskytování sociální 

sluţby osobám, které si nejsou schopny zajistit pokračující sociální sluţby samy.  

c) poskytnutí pomoci osobám, kterým není poskytována sociální sluţba, a jsou v takové 

situaci, jenţ by neposkytnutí sociální sluţby ohroţovalo jejich zdraví nebo ţivot, 

Dotace se poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je povinen 

tuto sluţbu zajistit.  

d) financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních sluţeb. 

Poskytovatelé sociálních sluţeb musejí být zapsáni v registru poskytovatelů. Dotace se 

poskytuje na tyto činnosti:  

a. na podporu sociálních sluţeb, které mají celostátní či nadnárodní charakter, 

b. rozvoj, jedná se zejména o vzdělávání pracovníků, o podporu kvality 

sociálních sluţeb atd.,  

c. mimořádné situace, kterými se rozumí poţár, ţivelná pohroma, ekologická 

nebo průmyslová havárie. 

Na těchto činnostech se mohou podílet programy financování v rámci Strukturálních 

fondů Evropských společenství.          

V ţádosti o dotaci se uvede výše příspěvků na péči uţivatelů sluţby a výše úhrady od 

pojišťoven za zdravotnické úkony. Ţádost o dotaci posuzuje a projednává Dotační komise 

MPSV ČR, která také navrhne výši poskytnuté dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních 

sluţeb. O konečné výši dotace rozhodne ministr práce a sociálních věcí. Rozhodnutí se zašle 

do 10 pracovních dnů krajskému úřadu, který poté vyrozumí ţadatele dotace do 30 

kalendářních dnů.  

MPSV ČR vyplácí dotace ve 3 splátkách: 

a. splátka je ve výši 40 % přiznané dotace a vyplácí se nejpozději do 31. března,  

b. splátka je ve výši 30 % poskytnuté dotace a vyplácí se do 31. května a,  

c. splátka je ve výši zbylých 30 % poskytnuté dotace a je vyplacena do 30. září.  

 Dotace slouţí podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pouze na 

úhradu nákladů:  

a) osobních,  

Mezi osobní náklady se zahrnují odvody sociálního a zdravotního pojištění za 

zaměstnance, které hradí zaměstnavatel a náklady na zaměstnance. 
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b) provozních. 

Mezi tyto náklady patří náklady na drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, 

náklady za sluţby (energie, nájemné, cestovné atd.) a spotřeba materiálu. 

Z dotací se nesmějí platit např. tyto náklady: náklady na finanční leasing, náklady na 

reprezentaci, náklady na pořízení DHM a DNM, náklady na výzkum a vývoj. Tyto náklady 

jsou daňově neuznatelné.    

 

Dotace z rozpočtu obce a kraje        

Na financování běţných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních sluţeb, se 

mohou podílet obce a kraje poskytnutím účelových dotací ze svých rozpočtů. Musí být 

splněna podmínka, ţe poskytovatelé sociálních sluţeb jsou zapsáni v registru. 
9
 

 

Dotace od Olomouckého kraje 

Domov můţe poţádat Olomoucký kraj o neinvestiční dotaci v max. výši 25 000 Kč. 

Ţádost musí být podána v elektronické podobě nejpozději do 15. října 2010. Domov musí mít 

před podáním ţádosti uhrazeny všechny závazky vůči státnímu rozpočtu, správě sociálního 

zabezpečení, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a Olomouckému kraji. O poskytnutí 

dotace rozhodne Rada Olomouckého kraje na základě stanoviska odboru, který se vyjádří 

k věcné stránce, potřebnosti a kvalitě projektu. Dotace je vyplacena na základě uzavřené 

smlouvy mezi Domovem a Olomouckým krajem na běţný účet Domova. Dotace nesmí být 

pouţita na nákup darů, pohoštění a na krytí mezd. Správné vyuţití dotace kontroluje příslušný 

odbor na základě předloţeného vyúčtování dotace.  

 

Dotace od města Hranice 

 Město Hranice schvaluje výši dotace Domovu seniorů na základě předloţeného 

rozpočtu Domova. Domov předloţí rozpočet příjmů a výdajů. Jelikoţ tento rozpočet je 

nevyrovnaný, protoţe se jedná o neziskovou organizaci, poţaduje Domov rozdíl mezi těmito 

předpokládanými příjmy a výdaji po městu ve formě provozní dotace od zřizovatele. Tento 

rozpočet se předkládá na začátku září nejpozději do 31. ledna a příslušná výběrová komise 

zhodnotí výši poţadované dotace, popřípadě zkrátí předpokládané výdaje, které v danou 

chvíli nejsou potřeba a Domov se bez nich obejde. Mezi hlavní faktory, které město 

kontroluje, patří náklady na mzdy a náklady na běžnou údržbu. Jestliţe dojde k domluvě 
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mezi zástupci Domova a města, předloţí výběrová komise návrh na dotaci Radě města, která 

taktéţ můţe provést dílčí korekce. Jestliţe Rada s výší dotace souhlasí, předává návrh 

zastupitelstvu, které schvaluje dotaci. Poté město Hranice informuje o výši přiznané dotace 

Domov seniorů Hranice, který podepíše do 60 dnů smlouvu o poskytnuté dotaci. Domov 

z této dotace nesmí hradit své investiční výdaje a poskytovat prostředky z dotace jiným 

osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojenou s činností, na kterou byla 

dotace poskytnuta. Domov seniorů Hranice musí předloţit městu nejpozději do 30. listopadu 

vyúčtování dotace. Kdyby Domov seniorů na konci roku vykázal kladný výsledek 

hospodaření, který by se nepohyboval v desetitisících, ale např. ve statisících, tak by město 

poţadovalo vrácení dotace zpět na základě § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Domov by musel odvést tuto dotaci na účet města Hranice do 

31. prosince příslušného roku. 

 Domov seniorů můţe poţádat město Hranice i o investiční dotaci, za kterou můţe 

pořídit dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek, který potřebuje pro svou činnost, a na který 

nemá sám dostatek peněz ve svém investičním fondu. Průběh ţádosti a rozhodnutí je shodný 

jako u provozní dotace od města Hranice.     

 

Zvláštní dotace 

Tato dotace je upravena v zákoně č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění 

pozdějších předpisů. Klientem pobytových sluţeb můţe být osoba, která se povaţuje za 

válečného veterána. V takovém případě můţe Ministerstvo obrany ČR poskytnout dotaci 

poskytovatelům pobytových zařízení sociálních sluţeb, ve kterých tyto osoby ţijí. Dotace je 

poskytnuta i manţelkám nebo manţelům válečných veteránů. Ministerstvo obrany můţe 

poskytnout příspěvek těmto osobám na lázeňskou péči či rekreační pobyt.    

Z dotace nelze uhradit náklady spojené s ubytováním a stravou. Jsou pouze hrazeny 

náklady sociální péče, které jsou poskytovány v Domově, na jejichţ úhradu nestačí přiznaný 

příspěvek na péči. Maximální roční výše dotace činí 50 000 Kč na osobu. 

3.2.4 Stravné  

Domov seniorů zajišťuje stravování ve vlastním zařízení závodního stravování. 

Příspěvková organizace můţe zajistit, na základě kolektivní smlouvy, závodní stravování ve 

vlastních stravovacích zařízeních téţ důchodcům, kteří v ní pracovali při odchodu do 

důchodu, a zaměstnancům činným u domova seniorů na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr. Domov důchodců můţe poskytnout stravování i občanům, k jejichţ 
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stravování se zavázal smlouvou o závodním stravování s jinou PO, FO nebo organizační 

sloţkou státu, a zaměstnancům jiných zaměstnavatelů, kteří jsou v Domově na pracovní cestě 

nebo pro něj jinak činní.
10

  

Domov nabízí 3 druhy diet, a to normální, šetřící a diabetickou. Zaměstnanci, občané, 

klienti PS a obyvatelé Domova seniorů si mohou vybrat ze dvou hlavních jídel denně.   

3.2.5 Úhrada zdravotní péče zdravotními pojišťovnami  

Domov jako zařízení pobytových sociálních sluţeb uzavírá se všemi zdravotní 

pojišťovnami, u kterých jsou obyvatelé Domova pojištění, zvláštní smlouvy. Domov seniorů 

Hranice má uzavřenou smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní 

pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR a s Oborovou zdravotní 

pojišťovnou Ke kaţdé smlouvě se dokládá odborná způsobilost zaměstnanců Domova 

poskytujících ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči. Po uzavření smlouvy je Domov 

oprávněn vyúčtovat zdravotní péči příslušné zdravotní pojišťovně. Vyúčtování výkonů je 

prováděno všeobecnou zdravotní sestrou kaţdý měsíc. Kaţdá zdravotní pojišťovna 

přezkoumá vyúčtované výkony a hodnotu bodů, podle toho zašle Domovu příslušnou úhradu 

za poskytnutou zdravotní péči, která je zpravidla menší neţ poţadovaná úhrada, 

s dvouměsíčním zpoţděním.    

3.2.6 Úhrada za pečovatelskou službu 

Osoby, které vyuţívají pečovatelskou sluţbu, hradí jednotlivé úkony v rozsahu 

stanoveném ve smlouvě. Maximální výši úhrady, kterou můţe pečovatelská sluţba poţadovat 

za úkon, stanoví prováděcí právní předpis. Například maximální hranice je stanovena ve výši 

100 Kč za hodinu u pomoci při osobní hygieně, při zvládání běţných úkonů péče o vlastní 

osobu atd. Jestliţe úkon byl poskytován méně neţ 1 hodinu, tak se úhrada poměrně krátí. Za 

praní a ţehlení jednoho kilogramu prádla zaplatí klient maximálně 50 Kč/úkon, za velký 

nákup 100 Kč/úkon a za dovoz a donášku jídla 20 Kč/úkon. Ceník úkonů je uveden  

v Příloze č. 4.  

  Klient pečovatelské sluţby, kterému je strava dováţena autem, platí mimo cenu 

oběda ještě náklady na dopravu, které jsou stanoveny ve výši 11 Kč za oběd.  

Mezi klienty pečovatelské sluţby, kteří nehradí náklady spojené s úkonem s výjimkou 

nákladů na stravu, patří rodiny, kterým se narodily současně 3 nebo více dětí, jestliţe tyto děti 

jsou mladší 4 let věku, dále jsou to účastníci odboje, osobám účastným rehabilitace, 

zařazeným do tábora nucených prací, vojenského tábora nucených prací, anebo 
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centralizačního kláštera s reţimem obdobných táborů nucených prací, pokud v těchto 

táborech strávily 12 měsíců, totéţ platí pro pozůstalé manţele či manţelky těchto osob starší 

70 let. 

3.2.7 Nájemné  

Jelikoţ zřizovatelem Domova je město Hranice, můţe Domov pronajímat nevyuţité 

nebytové prostory jen se souhlasem města, který je uveden ve zřizovací listině. Tyto prostory 

jsou pronajímány fyzickým či právnickým osobám, které v nich provozují své ţivnosti a 

podnikání. Jedná se o kadeřnictví, pedikúru, sklad autoopravny a provoz kantýny. Domov 

pronajímá i střešní plochu provozovateli internetu. Mezi zřizovatelem a ţivnostníkem 

(podnikatelem) je sepsána nájemní smlouva, která je upravena podle občanského zákoníku. 

Výše nájemného se stanoví na základě ceny obvyklé podle místa a času v dané lokalitě. 

3.2.8 Příspěvek na vytvoření účelného pracovního místa  

Domov můţe zaměstnat uchazeče o zaměstnání evidovaného na úřadě práce, kterému 

nebylo moţné zajistit jiné pracovní umístnění (z hlediska profesního nebo územního) či 

zahájení samostatně výdělečné činnosti uchazečem. Domov s úřadem práce sepíše písemnou 

dohodu na dobu určitou na základě, které vyhrazuje pracovní místo uchazeči z úřadu práce. 

Mezi kritéria poskytnutí příspěvku, ke kterým úřad práce přihlíţí, patří:  

a) situace na trhu práce,  

b) doba vyuţití účelného pracovního místa nebo veřejně prospěšné práce, 

c) doba, která je nutná pro zřízení účelného pracovního místa, 

d) předpokládané náklady na zřízení účelného pracovního místa,  

e) společenská účelnost a efektivnost nových pracovních míst. 

Úřad práce může poskytnout Domovu příspěvek, který má podobu:  

a) návratné finanční výpomoci, 

b) příspěvku na úhradu úroků z úvěrů,  

c) jiného účelově určeného příspěvku.  

Domov má právo na příspěvek na částečnou nebo plnou úhradu vyplacených 

mzdových nákladů zaměstnance, včetně sociálního zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, jestliţe je pracovní místo přímo 

vyhrazeno pro konkrétního uchazeče o zaměstnání.   

O výši příspěvku a délce poskytování příspěvku rozhoduje úřad práce s ohledem na 

vývoj situace na trhu práce a s ohledem na účelné vynakládání prostředků státního rozpočtu.  
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3.2.9 Fondy  

Fondy, které vytváří příspěvkové organizace podle § 29 aţ § 33 zákona  

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

Rezervní fond 

Je tvořen z výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho 

výše zřizovatelem. Sníţí se o převody do fondu odměn. Můţeme zde zahrnout i obdrţené 

peněţní dary. Příspěvková organizace tento fond pouţívá k dalšímu rozvoji své činnosti, 

k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, k úhradě sankcí, které ji 

byly uloţeny za porušení rozpočtové kázně a k úhradě ztráty, kterou vykázala v předchozích 

letech. Na základě písemného souhlasu zřizovatele můţe příspěvková organizace tyto 

prostředky pouţít k posílení investičního fondu.   

Investiční fond 

Příspěvková organizace jej vytváří k financování svých investičních potřeb. Je tvořen 

odpisy DHM a DNM, které se provádějí na základě zřizovatelem schváleného odpisového 

plánu, investičními dotacemi z rozpočtu zřizovatele, investičními příspěvky ze státních fondů, 

výnosy z prodeje svěřeného DHM, jestliţe zřizovatel souhlasí s prodejem, dary a příspěvky 

od jiných subjektů, jestliţe jsou pouţitelné k investičním účelům, výnosy z prodeje majetku 

ve vlastnictví příspěvkové organizace a převody z rezervního fondu ve výši stanovené 

zřizovatelem.  

Z investičního fondu jsou hrazeny investiční výdaje, slouţí k úhradě investičních 

úvěrů a půjček, k odvodu do rozpočtu zřizovatele, jestliţe takový odvod zřizovatel nařídil, 

k posílení zdrojů určených na financování údrţby a oprav majetku, který příspěvková 

organizace pouţívá pro svou činnost. Jestliţe zřizovatel dovolí, můţe dojít ke krytí 

investičních potřeb investičním úvěrem nebo půjčkou.  

Fond odměn 

Tvoří se z výsledku hospodaření do výše 80 %, nejvýše do výše 80 % stanoveného 

nebo přípustného objemu prostředků, které jsou určeny na platy. Příspěvková organizace 

provede rozdělení na základě souhlasu zřizovatele.   

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Je tvořen základním přídělem z ročního objemu nákladů na platy a náhrady platů, 

popřípadě na mzdy. Je tvořen nejprve zálohami, a poté se na konci roku zjistí skutečný příděl, 

který se provede v rámci účetní závěrky.   

Zůstatky výše uvedených fondů se po skončení roku převádějí do následujícího 

období.  
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3.2.10 Doplatky úhrady nákladů od obcí 

Město Hranice poţaduje doplatky od obcí, protoţe se rozhodlo, ţe doplácí na ty obce, 

které se nemusejí starat o své staré občany, jelikoţ je umístili do Domova seniorů Hranice a 

odpadla jim finanční starost např. o financování nějakého starobince, či zajištění jiné sociální 

sluţby, kterou tito občané potřebují. Toto se týká pouze obcí, které nespadají pod Hranice.  

Výše platby se v Domově počítá podle výše přijatých dotací za dva uplynulé roky po 

sobě jdoucí průměrem.  

3.2.11 Dary  

Darem se rozumí bezúplatný převod majetku, ať uţ peněţních prostředků, movitých 

věcí, nemovitostí či jiného majetkového prospěchu. Mezi Domovem a dárcem musí být 

sepsána darovací smlouva, kterou upravuje občanský zákoník. Domov musí mít souhlas 

zřizovatele, který je uveden ve zřizovací listině Domova, pro moţnost přijetí daru od FO či 

PO. Dary, které jsou poskytovány Domovu seniorů Hranice, jsou ve formě peněţní, které 

patří do finančních zdrojů, nebo dary ve věcné podobě, které jsou rovněţ výnosy Domova a 

mají své peněţní vyjádření doloţené dárcem. Domov dary pouţívá na pokrytí svých potřeb 

nebo na pokrytí konkrétní věci či sluţby.   

3.2.12 Ostatní  

Mezi ostatní zdroje financování můţeme zahrnout úroky, trţby z prodeje 

krátkodobého hmotného majetku a různé výnosy. 

Domov seniorů Hranice má celkem 4 bankovní účty, jedná se o běţný účet, běţný účet 

fondu kulturních a sociálních potřeb, depozitní účet a příjmový účet. Z kaţdého účtu plynou 

Domovu úroky.  

Trţby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku chápeme jako prodej nábytku, který 

Domov vyřadil ze své evidence a prodává jej zájemcům za předem dohodnuté částky, které 

má uvedeny ve své směrnici. 

Mezi různé výnosy řadíme příjmy z nápojového automatu, úhradu noclehu v Domově 

seniorů osob, které bydlí ve větší vzdálenosti a které přijeli navštívit své příbuzné ubytované 

v Domově. Domov má stanoveny pevné ceny za takovéto ubytování ve svých směrnicích. 

Dále sem řadíme příjmy z poplatků za prodejní místo, jelikoţ domov častokrát navštěvují 

různí prodejci prodávající zejména textil, příjmy z kopírování či sběru papíru a úhradu od 

klientů PS za poškození termojídlonosičů, které jsou jim zdarma půjčeny, a které musí 

v případě poškození uhradit.      
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4. Analýza zdrojů financování vybrané příspěvkové organizace  

Jako základní cíl jsem si vytkla zpracovat analýzu zdrojů financování, jejich vývoj, 

změny a důvody těchto změn v letech 2004 – 2009. Zajímalo mě rovněţ, jaké důvody např. 

vedly město Hranice coby zřizovatele Domova seniorů Hranice k poţadování navrácení 

dotace zpět atd. 

 V této kapitole jsou uvedena účetní data z ročních přehledů Domova senioru Hranice, 

která byla zkontrolována a odsouhlasena auditory. Součástí Přílohy č. 7 – č. 9 jsou pak roční 

přehledy z let 2004, 2007 a 2008.  

Taktéţ byly pouţity údaje přímo z účetnictví Domova, protoţe ještě nebyly k dispozici 

roční přehledy. Jedná se hlavně o rok 2009.  

 

4.1 Úhrada obyvatel za pobyt v Domově seniorů Hranice 

Tab. 4.1 Roční úhrada obyvatel za pobyt v DS  

Rok  
Úhrada za 

pobyt 

2004 14 922 231 

2005 15 722 175 

2006 16 278 245 

2007 17 046 486 

2008 18 033 409 

2009 18 589 811 

Celkem 100 592 357 

 

 Obyvatelé si platí v Domově za ubytování a stravu, která je jim poskytnuta. Budeme 

hovořit o úhradě za pobyt, která bude zahrnovat i ubytování a stravu. Úhradu za stravu a 

ubytování si stanoví Domov ve svých vnitřních předpisech. Tato částka nesmí ale překročit 

hranici uvedenou ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona 

o sociálních sluţbách. 

 Jak můţeme vidět, úhrada za pobyt má rostoucí charakter, který buď to je způsoben 

rostoucími úhradami za ubytování a stravu nebo zvyšující se kapacitou Domova. Kapacitu 

Domova můţeme vyloučit, protoţe v Domově je stále plná kapacita a s rozšířením Domova se 

nepočítá. Víme, ţe se zvyšovala cena jednoho obědu, to se promítlo i do ceny za pobyt 

klienta. Nesmíme však zapomenout, ţe klientovi je poskytována celodenní strava, kterou musí 

uhradit. O ceně stravného bude pojednáno v kapitole 4.4.   
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4.2  Příspěvek na péči a dávky bezmocnosti 

Tab. 4.2 Výše dávky bezmocnosti a výše příspěvku na péči  

 

 

Tab. 4.3 Počet klientů ubytovaných v Domově seniorů v závislosti na výši příspěvku 

Výše 

příspěvku 

na péči 

Počet klientů  

k 31.12.2007 k 31.12.2008 k 31.12.2009 

2000 40 39 40 

4000 36 36 35 

8000 32 32 37 

11 000* 49 49 50 

*od 1.8.2009 se poskytuje 12 000 Kč 

 

 Příspěvek na péči se v roce 2004 – 2006 neposkytoval. Jednalo se o dávky 

bezmocnosti, které se poskytovaly k důchodu, ale které plnily srovnatelnou funkci 

s příspěvkem na péči. V letech, kdy se poskytovaly dávky bezmocnosti, jsou příjmy stabilní.  

Aţ od roku 2007, kdy vešel v platnost nový zákon o sociálních sluţbách, který 

upravoval příspěvek na péči, se vše rapidně změnilo. Nárůst v roce 2007 zapříčinila změna ve 

výši rozdílu dávky bezmocnosti a příspěvku na péči. Dalším rozdílem bylo to, ţe o příspěvek 

na péči mohlo ţádat více nových lidí, kteří této moţnosti vyuţili. Rovněţ mohli zaţádat  

o přiznání vyššího příspěvku.  

V roce 2008 byl nárůst 3x větší oproti roku 2007. Důvodem byl velký počet ţádostí 

podaných „občany důchodového věku“ v roce 2007 u okresní správy sociálního zabezpečení a 

lékařů, kteří tím pádem nestačili vyřizovat a schvalovat ţádosti o příspěvek. Obrat nastal aţ 

v roce 2008, kdy se Domovu vyplácely přiznané příspěvky na péči daného měsíce, ale  

i příspěvky, které se proplácely zpětně za dobu, kdy nový systém zkolaboval a daný příspěvek 

náleţel klientům Domova i za tyto měsíce.  

V roce 2009 se sníţila výše poskytnutého příspěvku na péči. I kdyţ se od 1. 8. 2009 

zvýšil příspěvek na péči poskytnutý ve IV. stupni závislosti a to z 11 000 Kč na 12 000 Kč.    

Rok  

Výše dávky 

bezmocnosti 

Výše 

příspěvku na 

péči 

2004 1 331 355 0 

2005 1 354 312 0 

2006 1 331 248 0 

2007 0 5 856 354 

2008 0 18 676 957 

2009 0 15 431 179 

Celkem 4 016 915 39 964 490 
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V tomto roce docházelo jen k navyšování některých příspěvků na péči z důvodu klientova 

zdraví a soběstačnosti.  

 V tabulce 4.3 je vidět, kolik zhruba klientů Domova seniorů dostávalo příspěvky na 

péči a v jaké výši jim byly poskytnuty. Tato data jsou zpracována vţdy ke konci kalendářního 

roku. Klient, který má poskytnut nejvyšší příspěvek na péči, je zařazen do domova se 

zvláštním reţimem, jeţ má kapacitu 50 lůţek.  

   

4.3 Dotace  

4.3.1 Neinvestiční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR   

Tab. 4.4 Neinvestiční dotace od MPSV ČR  

Rok  

Neinvestiční dotace 

Celkem  pro domov 

seniorů 

pro domov se 

zvl. režimem 
pro PS 

2004 13 676 000  0 0 13 676 000 

2005 14 358 775  0 0 14 358 775 

2006 15 061 000  0 0 15 061 000 

2007 17 593 000  0 1 563 000 19 156 000 

2008 14 377 400  2 100 000 1 574 000 18 051 400 

2009 10 640 000  1 600 000 1 900 000 13 140 000 

Celkem  87 880 175  3 700 000 5 563 000 93 443 175 

 

Od roku 2004 do roku 2006 se jednalo o státní dotaci na jedno lůţko, kterou taktéţ 

poskytovalo MPSV ČR. MPSV ČR určilo optimální skutečné náklady na jedno lůţko. Dotace 

na lůţko se poskytovala jen pro Domov seniorů podle „obloţnosti“. Dotace se nevztahovala 

na Pečovatelskou sluţbu Hranice a na úhradu jejich nákladů. Kaţdým rokem se dotace na 

lůţko zvyšovala. V roce 2004 byla dotace na jedno lůţko 63 608 Kč, v roce 2005 činila 

66 785 Kč a v roce 2006 se zvýšila na 70 052 Kč.  

Po roce 2007, kdy vešel v platnost nový zákon o sociálních sluţbách, byl zaveden 

nový systém do poskytování dotací, změnil se název a podmínky poskytování této dotace. Jiţ 

to není dotace na lůţko poskytovaná Domovu, ale dotace od MPSV ČR, která se poskytuje 

podle potřebnosti i pro Pečovatelskou sluţbu Hranice a Domov seniorů se zvláštním reţimem.  

Od roku 2007 se dotace sniţovala, protoţe MPSV ČR přerozdělovalo méně finančních 

prostředků, které mělo k dispozici. Taktéţ při přerozdělování dotace MPSV ČR bralo v úvahu 

výši poskytnutých příspěvků na péči a úhradu zdravotní péče od zdravotních pojišťoven, které 
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Domovu příslušely. Sníţení dotace musí Domov kaţdým rokem pokrýt z jiných finančních 

zdrojů, které má k dispozici.  

4.3.2 Provozní dotace od města Hranice 

Tab. 4.5 Provozní dotace od města Hranice  

Rok 
Provozní dotace  

Celkem 
pro Domov pro PS  

2004 8 650 294 2 191 000 10 841 294 

2005 7 168 333 2 470 000 9 638 333 

2006 8 935 540 2 802 750 11 738 290 

2007 2 211 500 1 394 500 3 606 000 

2008 0 0 0 

2009 3 700 000 1 500 000 5 200 000 

Celkem  30 665 667 10 358 250 41 023 917 

  

Z této tabulky je patrné, ţe provozní dotace od města Hranice v čase klesala i rostla. 

Rapidní pokles byl způsoben tím, ţe se od roku 2007 změnilo proplácení zdravotní péče, 

nárok na příspěvek na péči a poskytování nových dotací od MPSV ČR. V tomto ohledu tyto 

úhrady pomohly městu Hranice. Domov dostával od města méně peněţních prostředků, které 

potřeboval na svůj provoz. V roce 2008 Domov dokonce celou dotaci od města vracel zpět. 

Hlavním důvodem navrácení peněţních prostředků bylo, ţe Domov obdrţel zpět za rok 2007 

velké finanční částky z příspěvku na péči. Město o navrácení dotace poţádalo na základě 

zákonných důvodů uvedených v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Domovu by na konci roku 2008 vznikl velký hospodářský výsledek, který by musel být 

zdaněn podle zákona o daních z příjmů.  

4.3.3  Investiční a neinvestiční dotace Domova seniorů od města Hranice 

Tab. 4.6 Roční výše investiční a neinvestiční dotace od města Hranice  

Rok  
Výše dotace 

investiční neinvestiční 

2004 0 23 000 

2005 0 0 

2006 0 0 

2007 0 0 

2008 880 000 0 

2009 0 4 510 969 

Celkem  880 000 4 533 969 

 

 O investiční a neinvestiční dotaci rozhoduje město Hranice na ţádost Domova seniorů. 

V roce 2004 dostal Domov neinvestiční dotaci na pořádání výstavy „Podzim ţivota“. Poté 
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několik let neměl ţádnou investiční a neinvestiční dotaci, aţ v roce 2008. V roce 2008 se 

jednalo o dotaci na pořízení nového osobního automobilu pro potřeby klientů Domova 

seniorů. A v roce 2009 město rozhodlo o neinvestiční dotaci potřebnou na výměnu všech oken 

a opravu střechy v areálu Domova. Město má zájem o zkvalitňování a péči svých budov, které 

vlastní a které napomáhají k poskytování kvalitních sociálních sluţeb pro občany.   

4.3.4   Dotace od Krajského úřadu Olomouc 

Tab. 4.7 Výše dotace od Krajského úřadu Olomouc  

Rok  Výše dotace 

2004 0,00 

2005 2 577 667,40 

2006 1 800 710,00 

2007 0,00 

2008 0,00 

2009 0,00 

Celkem  4 378 377,40 

 

 U této dotace se nedá přímo hovořit o dotaci od Krajského úřadu Olomouc. Spíše se 

jedná o dotace od MPSV ČR. V letech 2005 a 2006 MPSV ČR rozdělilo určitou část 

finančních prostředků určených pro poskytovatele sociálních sluţeb. V průběhu roku však 

ministerstvo zjistilo, ţe má ještě další prostředky, které můţe přerozdělit těmto 

poskytovatelům. Ministerstvo tehdy rozdělilo finanční prostředky, které zbyly a zaslalo je na 

příslušné krajské úřady. Poté krajské úřady přerozdělily finanční prostředky od MPSV ČR 

poskytovatelům sociálních sluţeb podle jejich velikosti. A jelikoţ je Domov seniorů Hranice 

druhým největším poskytovatelem v kraji, tak tomu také odpovídala výše dotace. V Domově 

toto navýšení zaúčtovali jako dotaci od KÚ Olomouc.    

4.3.5   Dotace od Ministerstva obrany ČR 

Tab. 4.8 Dotace poskytnuté od Ministerstva obrany ČR  

Rok  Výše dotace 

2004 35 201 

2005 0 

2006 0 

2007 0 

2008 0 

2009 0 

Celkem  35 201 
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 Tato dotace byla poskytnuta Domovu z toho důvodu, ţe v roce 2004 byl jedním 

klientem Domova válečný veterán, nebo jeho manţelka. Oba tito lidé měli nárok na 

nadstandardní sociální péči, která byla zákonitě draţší. Ministerstvo obrany tuto péči 

kompenzuje ve výši dotace na úhradu těchto nadstandardních sluţeb a úkonů.  

 

4.4  Úhrada stravného zaměstnanci, klienty Pečovatelské služby a ostatními       
strávníky  

Tab. 4.9 Úhrada stravného zaměstnanci, klienty Pečovatelské služby a ostatními 

strávníky 

Rok  
Úhrada stravného  

Celkem  
zaměstnanci klienti PS ostatní  

2004 425 258,40 1 116 290,00 78 224,00 1 619 772,40 

2005 430 946,60 1 197 051,00 54 877,50 1 682 875,10 

2006 471 121,00 1 166 499,00 40 439,10 1 678 059,10 

2007 585 365,00 1 421 752,00 56 032,00 2 063 149,00 

2008 595 189,00 1 533 223,00 61 907,00 2 190 319,00 

2009 640 649,00 1 649 652,00 82 698,00 2 372 999,00 

Celkem  3 148 529,00 8 084 467,00 374 177,60 11 607 173,60 

 

 Úhrada zaměstnanců za obědy má rostoucí charakter. Příčina je v tom, ţe zaměstnanců 

Domova je pořád stejně a rostou jen náklady na oběd. Jen málokdy se stane, ţe Domov přibírá 

nové zaměstnance, spíše jen nahrazuje jejich místa po uvolnění. Zaměstnancům Domov 

přispívá na obědy. Částka je poskytována z fondu kulturních a sociálních potřeb.   

 U úhrady klientů PS vidíme taktéţ rostoucí charakter  kromě roku 2006, který je 

vysvětlen u úhrady od klientů Pečovatelské sluţby Hranice za dovoz a za úkony. V ostatních 

letech zájemců o oběd rostlo a také se zvyšovala cena za oběd, a tím se i zvyšovaly úhrady 

spojené s obědem.  

 U úhrady ostatních osob musíme vzít v úvahu zvýšení ceny oběda. Nemůţeme však 

vycházet z počtu osob, protoţe v kaţdém roce byl tento počet odlišný.   

S rostoucími náklady na oběd má spojitost i vyšší sazba daně z přidané hodnoty. Jelikoţ 

Domov není plátcem DPH, nemůţe si uplatnit nárok na odpočet daně a tato daň vstupuje do 

ceny potravin. Taktéţ do ceny oběda vstupují mzdy kuchařů a kuchařek, spotřeba energie a 

různé další náklady spojené s kuchyní a potravinami.       
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4.5  Úhrada zdravotní péče zdravotními pojišťovnami  

Tab. 4.10 Úhrada od zdravotních pojišťoven za zdravotní péči 

Rok 
Zdravotní pojišťovna  

Celkem 
VZP  ZPMV ČR OZP Vojenská ZP 

2004 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 0 

2007 6 805 001,00 277 760,52 24 692,80 107 853,00 7 215 307,32 

2008 6 004 749,68 185 332,01 10 213,74 78 074,92 6 278 370,35 

2009 2 051 504,54 20 902,35 6 680,62 60 790,47 2 139 877,98 

Celkem  14 861 255,22 483 994,88 41 587,16 246 718,39   15 633 555,65 

 

Mezi zdroje příjmů patří od roku 2007 úhrada od pojišťoven, kdy vešla v platnost 

novela zákona o sociálních sluţbách a ustanovení zákona č. 109/2006 Sb., kterým se doplňuje 

zákon o veřejném zdravotním pojištění. Nejvíce příjmů z úhrady zdravotní péče má Domov 

od Všeobecné zdravotní pojišťovny, neboť je u ní pojištěno nejvíce obyvatel domova.  

V průběhu let se měnila výše těchto úhrad, zejména to bylo zapříčiněno změnou 

hodnoty bodu nebo počtem obyvatel Domova pojištěných u těchto pojišťoven. Pojišťovny si 

taktéţ uvědomovaly, ţe vyplácejí mnoho peněţních prostředků za úhradu zdravotní péče 

v oblasti sociálních sluţeb a snaţily se sniţovat tyto výdaje. Tomu také přizpůsobovaly své 

podmínky a poţadavky pro poskytování placené zdravotní péče. Nakonec se pojišťovnám 

podařilo sníţit poskytnutou úhradu pro Domov seniorů o více neţ 1/3 oproti roku 2007. 

Největší změna nastala v proplácení rehabilitací, které jiţ pojišťovny od roku 2009 

neproplácejí. Tyto rehabilitace zapříčinily sníţení v celkovém součtu o 2/3 peněţních 

prostředků. Lze jen doufat, ţe pojišťovny dále nebudou sniţovat úhradu Domovu a budou 

proplácet zhruba tolik peněţních prostředků jako v roce 2009.       

4.6  Úhrada klientů Pečovatelské služby Hranice za dovoz obědů a za úkony 

Tab. 4.11 Úhrada klientů za dovoz obědů a za poskytnuté úkony  

Rok 

Úhrada klientů  

Celkem  za dovoz 

obědů 
za úkony  

2004 334 407 58 412 392 819 

2005 355 217 68 512 423 729 

2006 308 423 59 559 367 982 

2007 365 054 111 115 476 169 

2008 385 440 133 905 519 345 

2009 390 918 184 351 575 269 

Celkem  2 139 459 615 854 2 755 313 
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 Úhrada klientů PS za dovoz obědů má rostoucí charakter kromě roku 2006. Je to 

způsobeno hlavně tím, ţe od roku 2004 stále přibývá důchodců, kteří si nejsou schopni sami 

vařit, a tudíţ odebírají obědy od PS, včetně dopravy domů. Výše úhrady za jeden dovoz oběda 

je 11 Kč. Tato cena je stanovena pro všechny stejně. Výše dovozu je stejná od roku 2004. 

Domov můţe zvýšit tuto úhradu, ale tím se stane pro některé klienty PS oběd drahý. Mohlo 

by se stát, ţe klienti přestanou vyuţívat této sluţby a poohlédnou se po jiném poskytovali, 

který by jim zajistil obědy, popřípadě dovoz obědů, levněji.  

 Úhrada za poskytnuté úkony se taktéţ v letech zvyšuje kromě roku 2006. Taktéţ je to 

způsobeno nárůstem ţadatelů o sluţby, které pečovatelská sluţba nabízí. Ceník těchto 

poskytnutých úkonů si pečovatelská sluţba stanoví sama, nesmí však překročit stanovené 

limity, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. Ceník Pečovatelské sluţby Hranice je 

uveden v Příloze č. 4.  

 V roce 2006 byl pokles úhrady za dovoz obědů a úhrady za poskytnuté úkony. Bylo to 

způsobeno rapidním odlivem klientů PS. Někteří z těchto klientů zemřeli, odešli do Domova 

seniorů nebo nevyuţívali sluţby. I kdyţ v tom samém roce přibylo klientů pečovatelské 

sluţby. Tento nárůst klientů však nestačil k přiblíţení se stavu na začátku roku 2006. To 

znamenalo, ţe tento rok byl slabším rokem z hlediska úhrad za dovoz obědů a za úkony. 

4.7  Příjmy z nájmů nebytových prostor 

Tab. 4.12 Roční příjmy z nájmů nebytových prostor   

Rok  
Roční příjmy 

z nájmů 

2004 262 237,50 

2005 241 629,26 

2006 249 942,56 

2007 254 613,00 

2008 253 112,81 

2009 242 693,00 

Celkem  1 504 228,13 

 

 Nájmy nebytových prostor tvoří stabilní zdroj příjmů Domova. Domov pronajímá 

většinu nebytových prostor v suterénu. Cenu nebytového prostoru stanoví zřizovatel, tedy 

město Hranice, na základě velikosti prostoru a ceny obvyklé v dané lokalitě a čase. Dá se říct, 

ţe cena nájmu není měněna a zůstává pořád na stejné rovině. Pro Domov tak plynou peněţní 

prostředky z prostor, které nevyuţívá, navíc. Prostředky poté můţe pouţít na uskutečnění 

svých potřeb.     
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4.8  Příspěvek od úřadu práce na vytvoření účelného pracovního místa 

Tab. 4.13 Výše poskytnutého příspěvku na vytvoření účelného pracovního místa 

Rok  

Výše příspěvku  

Celkem  
pro domov pro PS 

2004 32 706 0 32 706 

2005 77 529 31 320 108 849 

2006 16 971 0 16 971 

2007 0 0 0 

2008 0 0 0 

2009 151 252 0 151 252 

Celkem  278 458 31 320 309 778 

  

Z této tabulky je patrné, ţe kromě let 2007 a 2008 byl poskytován příspěvek na účelné 

pracovní místo od úřadu práce. Výše příspěvků je nestabilní v čase, je taktéţ otázkou, kolik 

bylo takto zaměstnáno osob z úřadu práce a jak velký příspěvek úřad práce Domovu poskytl. 

V Domově se tento příspěvek poskytoval na úhradu mzdových nákladů spojených se 

zaměstnancem či zaměstnanci z úřadu práce. Pro Domov je to velká pomoc, protoţe nemusí 

platit nového zaměstnance ze svých prostředků určených na mzdové náklady. Mohlo by totiţ 

dojít  k tomu, ţe tyto peněţní prostředky by někde mohly chybět a Domov by byl donucen 

k propouštění zaměstnanců.     

4.9  Doplatky nákladů na pobyt od obcí 

Tab. 4.14 Doplatky nákladů na pobyt od obcí 

Rok  
Roční výše 

doplatků 

2004 687 855 

2005 716 312 

2006 579 248 

2007 351 496 

2008 194 734 

2009 111 440 

Celkem  2 641 085 

 

 Obce, které nepatří pod město Hranice, nechtějí platit své závazky za své ubytované 

obyvatele v Domově. Proto tyto doplatky mají klesající charakter. V ţádném zákoně totiţ není 

uvedeno, ţe obce, které nepatří pod města, by měly doplácet za své občany ubytované 

v Domově. Mnoho obcí, které mají ubytované své občany v Domově seniorů, tak nehodlá 

platit tyto závazky. Pro některé obce by to bylo zničující, protoţe jsou malé a mají malé 

rozpočty. Domov nechce tyto peníze vymáhat, protoţe by to byl „běh na dlouhou trať“ a 
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výsledek by byl nejistý. V průběhu let některým obcím odpadla povinnost hradit doplatky 

nákladů z důvodu úmrtí občana. I to má za následek klesající charakter těchto doplatků. 

4.10 Přijaté neinvestiční finanční dary 

Tab. 4.15 Přijaté neinvestiční finanční dary  

Rok  
Roční výše 

darů 

2004 18 000 

2005 127 500 

2006 20 000 

2007 85 000 

2008 82 500 

2009 75 000 

Celkem  408 000 

 
 Dary jsou poskytovány Domovu většinou od fyzických osob, který mají v Domovu 

ubytované příbuzné. S tímto zdrojem financování nemůţe Domov počítat, protoţe nikdy neví, 

zda něco dostane a kolik dostane finančních prostředků. Samozřejmě je Domov rád za kaţdý 

dar, který mu byl poskytnut. Domov z přijatých finančních darů uspokojí část svých potřeb 

nebo konkrétní věci či sluţby.  

4.11 Ostatní příjmy Domova seniorů Hranice 

Tab. 4.16 Ostatní příjmy Domova seniorů Hranice  

Rok  

Ostatní příjmy 

Celkem  úroky z 

bank.účtů 

tržby z 

prodeje 

majetku 

různé 

výnosy 

2004 3 664,36 10 730,00 81 460,58 95 854,94 

2005 1 632,82 17 170,00 98 338,36 117 141,18 

2006 1 331,27 11 970,00 97 167,30 110 468,57 

2007 2 975,00 14 235,00 90 233,00 107 443,00 

2008 2 662,45 5 620,00 120 657,60 128 940,05 

2009 3 033,50 4 190,00 138 530,00 145 753,50 

Celkem  15 299,40 63 915,00 626 386,84 705 601,24 

 
 Mezi ostatní příjmy byly zařazeny úroky z bank. účtu, trţby z prodeje majetku a různé 

výnosy.  

 U úroků z bankovních účtů pozorujeme nestabilní charakter. Výše úroků závisí na 

úročení v bance daného bankovního účtu a také na peněţních prostředcích na nich uloţených 

a úročených. Domov jiţ nemá ani ţádné termínované vklady, kde by byl úrok vyšší a tím 

pádem i příjmy vyšší. Bankovní úroky nemůţe nijak ovlivnit.  
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 U trţeb z prodeje majetku se jedná zejména o prodej nábytku, který byl vyřazen 

z evidence Domova a který je nepotřebný pro další pouţití. Domov stanovil ceník za 

jednotlivé kusy nábytku. Tento nábytek si většinou kupují zaměstnanci Domova. Postupem 

času jiţ o tento majetek není zájem a zůstává v Domově.  

 U různých výnosů pozorujeme rostoucí charakter. Sem se účtují různé malé částky 

spojené např. se zaplacením prodejního místa, se sběrem papíru, z výnosů z nápojového 

automatu nebo ubytováním hostů, kteří přijeli z daleka za svými příbuznými.  

 Domov nikdy neodhadne, kolik bude z těchto ostatních zdrojů plynout příjem.     

4.12 Celkové zhodnocení zdrojů financování z hlediska jejich struktury za  
   rok 2009  

Graf 4.1. Procentní vyjádření zdrojů financování Domova seniorů za rok 2009 
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 V roce 2009 měl Domov největší příjem od svých obyvatel, kteří platili za ubytování a 

stravu. Tato úhrada představovala skoro 30 % z celkového mnoţství přijatých peněţních 

prostředků.  

Dalším významným zdrojem příjmů byly přijaté příspěvky na péči, které tvořily 

bezmála 25 % z celkových příjmů Domova. V zákoně o sociálních sluţbách je stanoveno, ţe 

Domovu seniorů náleţí celý tento příspěvek na péči. Plyne to z toho, ţe obyvatelům ţijících  

v Domově je poskytována nezbytná péče a pomoc, kterou tito lidé potřebují.  
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Úhrada za pobyt klientů v Domově a příspěvky na péči tvoří více jak polovinu všech 

zdrojů Domova. V konečném důsledku to znamená, ţe Domovu plyne největší část zdrojů od 

klientů ubytovaných v Domově. Úhrady za pobyt klientů můţe Domov navýšit, ale jen do 

max. částky, která je stanovena ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. Příspěvek na péči Domov 

neovlivní, protoţe jeho výše je stanovena zákonem o sociálních sluţbách.   

 Třetím nejdůleţitějším zdrojem financování Domova je poskytnutá neinvestiční dotace 

od MPSV, která tvořila necelých 21 % všech zdrojů v roce 2009.    

 Mezi méně významné zdroje financování z hlediska procentní výše můţeme zahrnout 

provozní dotaci od města Hranice, která tvořila 8,30 %. Dále neinvestiční dotaci od města 

Hranice, která se podílela 7,20 % na všech zdrojích. Kdybychom vzaly v úvahu celkové 

finanční prostředky, které město Hranice Domovu poskytlo, tak by podíl dotace od města na 

celkových zdrojích Domova činil 15,50 %.  

 Hranici 3 % přesahují úhrady za stravné od zaměstnanců, klientů PS a ostatních 

strávníků a úhrady zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči klientům Domova.  

 Ostatní zdroje financování jsou zanedbatelné z hlediska jejich procentního vyjádření. 

Samozřejmě pro Domov i tyto zdroje představují finanční pomoc, kterou potřebují pro svůj 

bezproblémový provoz. Je také důleţité si uvědomit, ţe procentní vyjádření těchto 

jednotlivých zdrojů nedosahuje ani 1 %, ale v penězích tyto zdroje představují částky od 

necelých 600 000 Kč do 75 000 Kč. Po součtu těchto jednotlivých zdrojů se dostaneme na 

částku přes 1,25 mil. Kč, coţ představuje podíl přes 8 % na celkových zdrojích Domova.  
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5. Závěr  

V roce 2007 došlo k průlomovému okamţiku, kdyţ vešel v platnost nový zákon o 

sociálních sluţbách. Tento zákon měnil prostředí sociálních sluţeb. Měl napomoci tomu, aby 

sociální sluţby byly poskytovány znevýhodněným občanům, kteří potřebovali dostatečnou 

ochranu. Sociální sluţby se tak staly dostupnějšími a jejich hlavním úkolem je napomáhat 

těm, jeţ se ocitli v nepříznivé ţivotní situaci.  

V zákoně se objevil i nový pojem příspěvek na péči, který umoţňuje, aby si občan 

mohl za své peněţní prostředky zvolit mezi poskytovali sociálních sluţeb. Taktéţ se změnilo i 

poskytování dotací od MPSV ČR, které jsou důleţitým zdrojem financování poskytovatelů 

sociálních sluţeb.  

Ve své práci se věnuji sociálním sluţbám, které prošly změnou po roce 2007, kdy 

vešel v platnost nový zákon o sociálních sluţbách, velkými změnami. Pokusila jsem se také 

nastínit stručný přehled neziskových organizací podle právní formy, které poskytují sociální 

sluţby.   

 Hlavním tématem mé práce bylo tedy popsat a analyzovat zdroje financování 

v Domově seniorů Hranice, které vyuţívá pro svůj stabilní chod. Systém financování si podle 

mého zasluhuje největší pozornost.  

V průběhu let si můţeme všimnout, ţe některé zdroje financování ustupují do pozadí a 

některé naopak rostou a dosahují nemalých částek. Například největší nárůst si můţeme 

zaznamenat u příspěvku na péči. Na začátku roku 2007 se ukázalo velkým problémem 

administrativní zajištění schvalování ţádostí o příspěvek na péči. Nepostačovala kapacita 

posudkových lékařů, nebylo ani jasné vymezení odpovědných úředníků. To mělo za následek 

nevyplacení příspěvků v roce 2007, tyto příspěvky byly přiznány aţ v roce 2008, kdy se 

vyplácely i za rok 2007. Tato vyplacená výše příspěvků v roce 2008 měla za následek vrácení 

přiznané provozní dotace od města Hranice. Došlo by totiţ k vysokému výsledku 

hospodaření, který by musel být zdaněn a daň zaplacena. Domov by tak přišel o další peněţní 

prostředky ze svého rozpočtu.   

Ve své analýze jsem se samozřejmě věnovala i dotační politice. Představuje totiţ 

důleţitou část peněţních prostředků Domova. Nevýhodou dotací je kaţdoroční podávání 

ţádosti o jejich poskytnutí. Domov si tak nikdy není jist, jestli dostane takovou dotaci, o 

kterou ţádá a kterou potřebuje na krytí svých nákladů. Slabinu spatřuji také v tom, ţe chybí 

právní úprava udílení dotací a kritéria hodnocení.   
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Další novinkou od roku 2007 je proplácení poskytnuté zdravotní péče Domovu 

zdravotními pojišťovnami. Zdravotní pojišťovny na základě zaslaných měsíčních vyúčtování 

zdravotní péče vypočítávaly celkovou úhradu, kterou poté zaplatily Domovu. Pro zdravotní 

pojišťovny to znamenalo nemalé finanční náklady, které způsobily značný odliv peněţních 

prostředků. Kaţdým rokem tak zdravotní pojišťovny omezovaly proplácené úkony a 

sniţovala se i hodnota jednoho bodu. Pro Domov tyto skutečnosti mohly znamenat existenční 

problémy. Domov byl nucen si zajistit jiné finanční prostředky ve formě dotace od města 

Hranice.   

Dalšími zdroji, které má Domov k dispozici jsou fondy, jeţ Domov tvoří podle zákona 

č. 250/2000 Sb., o územních rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, úhrada od klientů 

PS a DS, úhrada za stravné, dary, příspěvky od ÚP na vytvoření účelného pracovního místa, 

příjmy z nájemného, příjmy z doplatků nákladů obcí a ostatní příjmy. Tyto další zdroje tvoří 

nemalou část příjmů Domova. Napomáhají k udrţení stability provozu a zkvalitňování 

poskytovaných sluţeb. 

Podle mého názoru, Domov seniorů Hranice vyuţívá svých zdrojů financování 

efektivně. Kaţdým rokem dosáhne malého zisku, který slouţí pro další jeho potřeby a rozvoj. 

Domov neovlivní výši poskytnutých dotací nebo poskytnutých příspěvků, ale můţe ovlivnit 

příjem z příspěvku na péči uţivatelů, kterým nabídne ubytování v Domově seniorů Hranice. 

Variabilní je rovněţ výše úhrady za stravné a výše úhrady klientů za poskytnuté sluţby a 

ubytování, ale jen do max. výše stanovené ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních sluţbách.      
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Seznam zkratek  

 

CP   cenný papír 

ČR   Česká republika 

DHM   dlouhodobý hmotný majetek  

DNM   dlouhodobý nehmotný majetek 

DPH   daň z přidané hodnoty 

DS    domov seniorů  

EU   Evropská unie 

FO    fyzická osoba 

IČ    identifikační číslo 

KÚ   krajský úřad 

MO ČR  Ministerstvo obrany ČR 

MPSV ČR  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MZ ČR  Ministerstvo zdravotnictví ČR 

OPS   obecně prospěšná společnost 

OZP   Oborová zdravotní pojišťovna 

PO   právnická organizace 

PS     pečovatelská sluţba 

ÚP   úřad práce  

VZP   Všeobecná zdravotní pojišťovna 

ZP   zdravotní pojišťovna 

ZPMV ČR  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 

 

 



 

Přílohy  

 

Příloha č. 1 – Smlouva o poskytování sociální sluţby 

Příloha č. 2 – Zřizovací listina Domova seniorů Hranice 

Příloha č. 3 – Organizační schéma Domova seniorů Hranice 

Příloha č. 4 – Přehled úhrad Pečovatelské sluţby Hranice za sociální sluţby od 1. ledna 2007  

Příloha č. 5 – Ceník fakultativních sluţeb v Domově seniorů Hranice 

Příloha č. 6 – Poskytovaná péče uţivatelům s ohledem na výši přiznaného příspěvku na péči 

Příloha č. 7 – Přehled plnění výnosů Domova za rok 2004 

Příloha č. 8 – Přehled plnění výnosů Domova za rok 2007 

Příloha č. 9 – Přehled plnění výnosů Domova za rok 2008 

 

 

 


