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1 ÚVOD 

Téma bakalářské práce je „Financování a analýza hospodaření Oblastní charity“. Práce se 

zaměřuje především na Oblastní charitu Uherské Hradiště. K tomuto tématu jsem se dostala 

díky odborné praxi, kterou jsem absolvovala přímo na Oblastní charitě v Uherském Hradišti. 

Jelikož jsem měla praxi již na střední škole a to v ziskové organizaci, přišlo mi být zajímavé, 

podívat se, jak funguje nevýdělečný sektor. Chtěla jsem si rozšířit obzory – obzvlášť 

v tom, jak neziskové organizace účtují, kde získávají finanční prostředky, jaké mají náklady, 

jak fungují zaměstnanci, atd.  

V druhé části je popsána právní úprava církví a církevních organizací. Církve a 

náboženské společnosti jsou součástí nevýdělečných organizací, takže část kapitoly věnuji 

jejich rozdělení, jejich cílům a důvodům jejich vzniku. Krátce popisuji i možné zdroje jejich 

finančních příjmů a jejich funkce. 

Popis právní úpravy církví a náboženských společností tvoří větší díl druhé části. A to 

z důvodů toho, že se zabývám financováním charity, která bezprostředně patří pod církevní 

organizaci. Proto je vhodné první znát, co jsou to církevní organizace, jakými zákony se řídí, 

jak mohou vzniknout, jaký je jejich nejčastější účel a jak mohou být financovány.  

Třetí kapitola je zaměřená na Oblastní Charitu Uherské Hradiště. Na její popis a hlavně 

její finanční zdroje za rok 2011. Je zde popsáno, jak jsou tyto finanční zdroje získávány a 

ukázán jejich vývoj od roku 2000.  

 Ve čtvrté kapitole jsou popsány jednotlivé střediska Oblastní Charity Uherské Hradiště, 

jaký je jejich účel, jejich hospodaření v roce 2011, které je srovnáváno s rokem 2010. 

Případné rozdíly ve výsledcích hospodaření jsou odůvodněny a vysvětleny.  

Cílem práce je zhodnotit zdroje financování, a to v zásadě jestli využívají veškeré možné 

prostředky. Zda existují finanční zdroje, které by Oblastní Charita Uherské Hradiště mohla 

využívat a zda splňuje podmínky pro jejich získání. Cílem je také analýza hospodaření 

Oblastní Charity Uherské Hradiště. 
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2 PRÁVNÍ ÚPRAVA CÍRKEVNÍCH ORGANIZACÍ 

  Tato kapitola je zaměřena na církevní organizace. Pro lepší pochopení této 

problematiky je vysvětlen nejdříve pojem neziskové organizace a jejich rozdělení, neboť 

církevní organizace jsou jejich nedílnou součástí. 

2.1 Nezisková organizace 

 Nezisková organizace není právně jasný pojem, v právním řádu České republiky je 

nezisková organizace naprosto neznámým pojmem.  Většinou je prezentován tak, že se jedná 

o různé typy sdružení a organizací, které nespadají do ziskového sektoru. Právě neziskovost 

organizací často bývá považována za hlavní charakteristiku, s tím, že tyto organizace netvoří 

zisk. Což není až taková pravda.  Nevýdělečná (nezisková) organizace zejména vznikla za 

účelem vykonávání veřejně prospěšné činnosti, tudíž dosahují zisku k dosažení cíle, ale není 

to jejich cíl. 

 „Neziskovostí také můžeme rozumět skutečnost, že jakýkoliv zisk těchto organizací 

nesmí být rozdělen mezi zakladatele, členy orgánů nebo pracovníky, ale musí se využít pro 

další činnost neziskových organizací. 

1.1.1  Rozdělení neziskových organizací 

 V České republice se ustálilo několik základních vymezení neziskových organizací. 

Podle širšího vymezení se za neziskové organizace považují subjekty, které jsou: 

 institucionalizované, mají jistou organizační skutečnost bez ohledu na to, zda jsou 

formálně nebo právně registrovány; 

 soukromé, jsou odděleny od státní správy a ani jí nejsou řízeny; 

 neziskové, mohou svou činnosti vytvářet zisk, který musí být použit na cíle, pro které 

byla organizace založena, tedy vytvořený zisk nesmí být přerozdělen mezi vlastníky 

nebo vedení organizace; 

 samosprávné a nezávislé, jsou schopny řídit samy sebe, tzn. jsou vybaveny vlastními 

postupy a strukturami, které umožňují kontrolu vlastních činnosti; 

 dobrovolné, jsou založeny na dobrovolné účasti na svých činnostech (například 

výkonem neplacené práce vykonávané pro organizaci).
1
 

 

 

 

 

                                                 
1
 Takáčová (2010) 
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Dalším rozdělením neziskových organizací může být: 

 Státní neziskové organizace 

 Organizační složky státu, 

 Územní samosprávné celky, 

 Příspěvkové organizace, 

 Státní fondy, 

 Nestátní neziskové organizace – tj, organizace, které nebyly založeny státem 

územními samosprávními celky, ale jejich vznik je legislativně upraven zvláštními 

právními předpisy: 

 Církevní organizace, 

 Občanská sdružení, 

 Obecně prospěšné služby, 

 Nadace, nadační fondy.
2
 

„Podle poznatků z teorie a praxe se jeví jako nejvhodnějším rozdělením organizací 

působících v neziskovém sektoru do pěti skupin s následujícími typologickými znaky:“ 

 neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním posláním 

vzájemně prospěšné činnosti (občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, 

sdružení bez právní subjektivity), 

 neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním 

veřejně prospěšné činnosti (obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, 

politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti), 

 neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek a příspěvkových 

organizací státu a samosprávných územních celků, s globálním posláním veřejné 

správy a veřejně prospěšné činnosti (územní samosprávné celky, příspěvkové 

organizace, Ústavní soud ČR apod.), 

 neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně 

prospěšné činnosti (Český rozhlas, Česká televize, veřejné vysoké školy apod.), 

 neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim 

podobných, (jde o výjimečné případy neziskových organizací) s možností globálního 

poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti.
3
 

 

                                                 
2
 Takáčová (2010) 

3
 Stejskal (2010) 
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 Ve vztahu k předchozím rozdělením a členění lze říci, že neziskové organizace mají 

následující charakteristické rysy: 

a) společné pro všechny druhy nevýdělečných organizací: 

- jsou právnickými osobami, 

- nejsou založeny za účelem podnikání, 

- nejsou založeny za účelem produkce zisku, 

- uspokojují potřeby občanů a komunit, 

- mají možnost být financovány z veřejných rozpočtů. 

b) společné pro nestátní nevýdělečné organizace: 

- mají ze zákona povolenou svoji autonomii, 

- na principu dobrovolnosti je bráno členství, 

- Tvoří většinou neformální struktury, ale vždy v rámci legislativy, podle které byly 

založeny a podle které provozují svoji činnost.
4
 

 

2.1.1 Důvod vzniku a poslání neziskových organizací 

  Příčinou vzniku neziskových organizací se stalo právo sdružování. Jde o 

snahy určité skupiny lidí žijících a spolupracujících na daném území organizovat a tvořit 

společenské užitečné věci a aktivity, případně se podílet na veřejné politice. 

 Nevýdělečné organizace mohou pomáhat státu naplňovat jeho poslání. Některé 

činnosti by sám nebyl schopen realizovat tak efektně nebo v dostatečné míře. Nereaguje na 

požadavky společnosti tak rychle jako neziskové organizace. Ty jsou přímo spojeny 

s aktuálními potřebami občanů. Proto aktivity neziskových organizací často předcházejí 

reakcím veřejné správy. Neziskové organizace v rámci těchto aktivit přicházejí i s novými 

prvky, službami, a podporují tak inovační proces v oblastech prospěšným občanům.  

Účast občanů na řízení a správě neziskových organizací pomáhá rozvíjet lidský 

potenciál a působit výchovně na samotné občany. V neziskových organizacích se lidé 

vychovávají a motivují pro společně, veřejně prospěšné potřeby a cíle, učí se občanské 

uvědomělosti a sounáležitosti. 
5
 

 Poslání nevýdělečné organizace nebo-li vymezení základního účelu a tomu 

odpovídajícího předmětu činnosti, vymezení hlavní a vedlejší činnosti, obecně prospěšných 

služeb a cílů, musí být jasné a definované ve zřizovacích listinách, stanovách, zakládacích 

listinách, stanovách, zakládacích smlouvách či zakládacích listinách, v zákonech. 

                                                 
4
 Rektořík a kolektiv (2010) 

5
 Stejskal (2010) 
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2.1.2 Finanční zdroje neziskových organizací 

 Zdroje příjmů těchto subjektů mohou být různé podle typu organizace: příjmy ze 

státního rozpočtu republiky, příjmy od orgánů místní samosprávy, finančních prostředků 

Evropské unie, příspěvky na provoz nebo investice od zřizovatele, dotace, granty, dary, 

příjmy z hlavní nebo vedlejší činnosti – příjmy z podnikání, které snižují závislost na 

veřejných zdrojích, avšak platí pravidlo, že získané finance musí být použity ve prospěch 

hlavní činnosti.
6
 

Neziskové organizace mohou být členěny podle toho, jak jsou financovány a to na: 

 organizace financované z veřejných rozpočtů, 

 organizace financované z části z veřejných rozpočtů – na příspěvek mají legislativní 

nárok, 

 organizace financované z různých zdrojů, 

 organizace financované především z výsledků realizace svého podnikání.
7
 

 

2.1.3 Funkce neziskového sektoru 

„Funkcí neziskového sektoru je hned několik: 

 funkce ekonomická - tento sektor má zanedbatelný národohospodářský význam svým 

začleněním do koloběhu výrobních faktorů, zboží a služeb, kdy působí např. jako 

producent a spotřebitel statků, zaměstnavatel atd., 

 funkce sociální, která zahrnuje: 

 funkci servisní – výkon a poskytování specifických statků 

 funkci participační – uspokojování potřeby sdružovat se, aktivně se podílet na 

činnosti dané organizace a zapojovat se i do života společnosti, 

 funkce politická, která zahrnuje: 

 funkci ochranářskou – chrání jednotlivce i skupiny obyvatel před porušováním 

základních lidských práv, 

 funkci demokratizační – má mimořádný přínos k rozvoji demokracie, dává 

lidem možnost ovlivnit veřejnou politiku i veřejné mínění“
8
 

 

                                                 
6
 Urbancová, Kryšková (2008) 

7
 Rektořík a kolektiv (2010) 

8
 Stejskal (2010) 
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2.2 Církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby 

„Základní normou problematiky církví je Listina základních lidských práv a svobod. 

Určuje, že stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat na výlučnou 

ideologii, nesmí tedy preferovat žádné náboženské vyznání ani ateismus. Zadruhé pak 

zmiňuje právo na svobodu svědomí a náboženského vyznání, nikdo nesmí být trestán za své 

přesvědčení.“
9
 

Další významnou právní normou je zákon č. 3/2002Sb., o svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů 

(zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů upravuje: 

a) postavení církví a náboženských společnosti, 

b) vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a náboženských 

společností a církevních právnických osob, 

c) působnost Ministerstva kultury ČR ve věcech církví a náboženských společnosti.
10

 

 

Zákon vymezuje v § 3a církve a náboženské společnosti jako: 

dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými 

obřady a projevy víry, založené za účelem vyznání určité náboženské víry, ať veřejně nebo 

soukromě, a zejména s tím spojené shromažďování, bohoslužby a vyučování a duchovní 

služby. 

 

2.2.1 Vznik církví a náboženských společností 

„Církve a náboženské společnosti vznikají dobrovolným sdružováním fyzických osob, 

spravují své záležitosti, zejména ustanovují a ruší své orgány, ustanovují a odvolávají své 

duchovní a zřizují a ruší církevní a jiné instituce podle svých předpisů nezávisle na státních 

orgánech. Stát, kraje a obce nemohou provádět náboženskou činnost nebo protináboženskou 

činnost. Název církve a náboženské společnosti nesmí být zaměnitelný s jinou již 

registrovanou církví a náboženskou společností.“
11

 

Církev a náboženská společnost se stává právnickou osobou registrací na Ministerstvu 

kultury, které vede: 

 rejstřík registrovaných církví a náboženských společností (Příloha č. 1) 

 rejstřík svazů církví a náboženských společností 

                                                 
9
 Bachmann (2011, str. 45) 

10
 Růžičková (2009) 

11
 Takáčová (2010) 
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 Ekumenická rada církví v České republice, 

 Vojenská duchovní služba, 

 rejstřík církevních právnických osob. (Příloha č. 2) 

 

Rejstříky jsou veřejnými seznamy, část z nich je neveřejná kvůli ochraně osobních údajů. 

Církve a náboženské společnosti, které vznikají před účinností zákona č. 308/1991 Sb., o 

svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, mají danou 

povinnost do jednoho roku od účinnosti zákona doplnit nově požadované údaje pro registraci. 

Až registrací získává oprávnění vykonávat náboženskou a další činnost, získávat finance ze 

státního rozpočtu v souladu se zvláštním předpisem na financování jejich činností.
12

 

 

 Podle zákona č.3/2002 Sb. návrh na registraci církve a náboženské společnosti podávají 

Ministerstvu kultury nejméně tři fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, mají způsobilost 

k právním úkonům a jsou občany České republiky nebo cizinci s trvalým pobytem v České 

republice (tzv. přípravný výbor). Členové přípravného výboru určí, kdo z jeho členů je 

zmocněn jednat jménem přípravného výboru. Podpisy členů přípravného výboru musí být 

úředně ověřeny. 

 

Návrh na registrací církve a náboženské společnosti dle § 10 Zákona č. 3/2002 Sb. obsahuje 

tyto náležitosti:  

a) základní charakteristiku církve a náboženské společnosti, jejího učení a poslání, 

b) zápis o založení církve a náboženské společnosti na území České republiky, 

c) v originále podpisy nejméně 300 zletilých občanů České republiky nebo cizinců 

s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské 

společnosti, s uvedením jejich osobních údajů a s uvedením totožného textu na 

každém podpisovém archu, který uvádí plný název církve a náboženské společnosti 

sbírající podpisy pro účel její registrace a z něhož je patrné, že podpisový arch je 

podepisován pouze osobou hlásící se k této církvi a náboženské společnosti, 

d) základní dokument 

 

V základním dokumentu církve a náboženské společnosti musí být dle § 10 odst. 3 zákona č. 

3/2002 Sb. uvedeno: 
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 název církve a náboženské společnost, který se musí lišit od názvu právnické osoby, 

která již na území ČR působí nebo již o registraci požádala, 

 poslání církve a náboženské společnosti a základní články její víry, 

 sídlo církve a náboženské společnosti, 

 označení orgánu církve a náboženské společnosti, který jedná jejím jménem na území 

ČR jako statutární orgán, uvedení způsobu jeho jednání a ustanovováni a odvolávání, 

délku funkčního období jeho členů, popřípadě označení dalších orgánů církve a 

náboženské společnosti a orgánů řeholních institucí, které jsou oprávněny podávat 

návrhy podle zákona o církvích a náboženských společnostech, rozsah oprávnění a 

způsob jednání jménem církve a náboženské společnosti, 

 osobní údaje členů orgánů, jsou-li členové statutárního orgánu v době podání návrhu 

ustanoveni, 

 organizační strukturu církve a náboženské společnosti, včetně výčtu všech typů 

právnických osob, které budou navrhovány k evidenci v souladu se zákonem o 

církvích a náboženských společnostech, způsob jejich zřizování a rušení, včetně 

případného uvedení právního nástupce při jejich zániku, označení jejich statutárních 

orgánů, způsob jejich ustanovování a odvolávání, délku funkčního období členů 

statutárních orgánů, 

 způsob ustavování a odvolávání duchovních, seznam používaných označení 

duchovních v církvi a náboženské společnosti, 

 způsob schvalování změn základního dokumentu a dokumentů církve a náboženské 

společnosti a jich změn, které jsou přikládány k základnímu dokumentu, nebo z nichž 

jsou uváděny údaje do základního dokumentu, 

 začlenění církve a náboženské společnosti do struktur církve a náboženských 

společnosti mimo území ČR, 

 zásady hospodaření církve a náboženské společnosti, zejména získávání finančních 

prostředků, včetně rozsahu oprávnění osob a orgánů a jiných institucí církve a 

náboženské společnosti, 

 způsob naložení s likvidačním zůstatkem, který vyplyne z likvidace církve a 

náboženské společnosti, 

 práva a povinnosti osob hlásících se k církvi a náboženské společnosti 
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Registrace je nutná i ke změnám základního dokumentu církve a náboženské společnosti, 

ke změnám zakladatelské smlouvy svazu církví a náboženských společností, jeho názvu, sídla 

a stanov. Nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, musí podat církev a 

náboženská společnost návrh na registraci změn Ministerstvu kultury. Musí obsahovat úplné 

znění těch částí textu, kterých se změny týkají. Ovšem registrovat změny se nemusí při změně 

orgánů registrované církve a náboženské společnosti, statutárních orgánů svazu církví a 

náboženských společností. Nemusí být registrovány ani změny osobních údajů členů orgánů a 

statutárních orgánů. Takové změny se jen evidují. Ministerstvo kultury provede zápis o změně 

do 5 pracovních dnů ode dne doručení úplné žádosti o změny údajů do Rejstříku 

registrovaných církví a náboženských společností nebo Rejstříku registrovaných církví a 

náboženských společností.
13

 

 

Registrované církve a náboženské společnosti mohou navrhnout k evidenci: 

a) orgán registrované církve a náboženské společnosti, řeholní a jinou církve instituci 

osob hlásících se k církvi a náboženské společnosti založené za účelem vyznávaní víry 

b) účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založení církví a 

náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb. 

Evidencí se stávají právnickými osobami podle zákona o církvích a náboženských 

společnostech. 

Ostatní právnické osoby založené registrovanou církví a náboženskou společností, 

které nejsou evidovány podle zákona o církvích a náboženských společnostech se mohou stát 

právnickými osobami registrací nebo zápisem podle zvláštních právních předpisů (Občanský 

zákoník, Obchodní zákoník, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěných společnostech ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění 

pozdějších předpisů).
14

 

Návrh na evidenci tzv. evidované právnické osoby je podáván do 10 dnů ode dne 

založení právnické osoby. Ministerstvo kultury provede evidenci církevní právnické osoby 

zápisem do Rejstříku evidovaných právnických osob do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

návrhu. 

Církve a náboženské společnosti nemohou vznikat a vyvíjet činnost, pokud je jejich 

činnost v rozporu s právními předpisy a jejíchž učení nebo činnost ohrožuje práva, svobody a 
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rovnoprávnost osob nebo pokud ohrožuje demokratické základy státu, jeho suverenitu, 

nezávislost a územní celistvost a: 

 „je v rozporu s ochranou veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejného 

zdraví, principy lidskosti a snášenlivosti a bezpečnosti osob, 

 popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro 

jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské 

vyznání nebo sociální postavení, rozněcuje nenávist nesnášenlivost z těchto 

důvodů, podporuje násilí nebo porušování právních předpisů, 

 omezuje osobní svobodu osob, zejména tím, že využívá psychický a fyzický 

nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému a 

ekonomickému poškozování těchto osob a jejich rodinných příslušníků, 

k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje 

nezletilých a omezování jejich práva na vzdělání, zabraňuje nezletilým přijmout 

zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo  

 je utajována vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura 

církve a náboženské společnosti.“
15

 

 

2.2.2 Účel a působení církví a náboženských společností 

Církve a náboženské společnosti vykonávají obecně prospěšnou činnost – 

charitativní, sociální a zdravotnickou. Vedle toho mohou podnikat a mít jinou výdělečnou 

činnost evidovaných právnických osob. Tyto činnosti mohou být pouze doplňkovou činností.  

 Dle § 11 zákona č. 3/2002 Sb. k  výkonu zvláštních práv musí mít církev a 

náboženská společnost oprávnění. Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv 

může podat registrovaná církev a náboženská společnost, která je registrována ke dni podání 

návrhu nejméně 10 let. Návrh na přiznání zvláštních práv musí mít podpisy tolik občanů 

hlásící se k dané církvi a náboženské společnosti, kolik je 1 promile obyvatel ČR (to je kolem 

10 tisíc podpisů) 

Podle § 6 Zákona č.308/1991 Sb. se oprávnění vztahuje na právo: 

 vyučovat a vychovávat své duchovní i laické pracovníky ve vlastních školách a 

jiných zařízeních i na bohosloveckých VŠ,  

 vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního předpisu, 
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 pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské 

bohoslužby v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, 

trest odnětí svobody, zabezpečovací detence, ochranné léčení a ochranná výchova, 

 být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení 

církví a náboženských společností,  

 konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního 

předpisu, 

 zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu, 

 zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem práva 

obdobného zpovědnímu tajemství. 

Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti pro poskytování služeb 

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

navrženo k evidenci, se zakládá listinou registrované církve a náboženské společnosti. 

Zakládací listina musí být podepsána členem nebo členy orgánu vytvořeného účelového 

zařízení, které poskytuje obecně prospěšné služby za předem stanových a pro všechny 

uživatele stejných podmínek. Kromě zakládací listiny musí mít účelové zařízení schváleny 

stanovy a mají povinnost vypracovávat výroční zprávu, která obsahuje: 

 přehled činností a vztah k čelu založení zařízení, 

 účetní závěrku a její zhodnocení, 

 peněžní příjmy a výdaje, 

 rozsah výnosů v členění podle zdrojů, 

 vývoj a konečný stav fondů, 

 stav a pohyb majetku, 

 veškeré výdaje rozčleněné podle obecně prospěšných činností, vedlejších doplňkových 

činností a vlastních činností (správy).
16

 

Ale ne vždy církve a náboženské společnosti působí v sociálních službách pouze jako 

církevní právnické osoby. Snaží se o rozvoj duchovních hodnot, podílejí se na rozvoji 

občanských hodnot a zapojují se ve veřejných institucích kde: 

 vykonávají duchovenskou službu: 

 v místech vazby či výkonu trestu odnětí svobody – vězňům poskytují 

duchovní služby, individuální rozhovory, pořádají přednášky a besedy 

s etickou tématikou, ale i přípravou odsouzených k jejich propuštění, 
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 ve složkách ozbrojených sil a Policie ČR – hlavně podporovat lidský rozměr 

každého vojáka a policisty. Nabízet pomoc při krizi a těžkostech, které vznikají 

během výkonu služby, ale i v osobním a rodinném životě. O péči příslušníků, 

kteří prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním služebních úkolů, 

 

 Zakládají a dohlížejí na fungování církevních škol – podle zákona č. 561/2004 Sb. 

mohou církve a náboženské společnosti zakládat církevní školy – mateřské, základní, 

střední a vyšší odborné ale i soukromé církevní vysoké školy. Církevní školy dostávají 

od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR stejné prostředky jako školy 

státní s výjimkou výdajů na pořízení a zhodnocení dlouhodobého majetku.  

 Vyučují náboženství na státních školách - náboženská výchova je brána jako 

vedlejší nepovinný předmět, který přednášejí zástupci církví a náboženských 

společností.  

 Dohlíží na ochranu kulturních památek – důležitá úloha církví a náboženských 

organizací, neboť velká část památek je ve vlastnictví církevních institucí, je ochrana 

před poškozením nebo odcizením a údržba na vlastnících.  

 

2.2.3 Zdroje příjmů církví a náboženských společností 

Hospodaření církví a náboženských společností se řídí zákonem č. 218/1949 Sb., o 

hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších 

předpisů. Zástupci a správci církevního majetku musí sestavovat rozpočty a závěrečné účty 

a předkládat je ke schválení Státnímu úřadu pro věci církevní, jak vyplývá z § 9 odst. 1 

uvedeného zákona.  

K naplňování cílů církve a náboženské společnosti používají různé prostředky. Zdrojem 

financování mohou být: 

- příspěvky fyzických a právnických osob, 

- výnosy z vlastního majetku, z prodeje či pronájmu, 

- úroky z vkladů, 

- dary a dědictví, 

- sbírky a příspěvky z části výtěžků podle zákona, 

- půjčky a úvěry, 

- příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti, 

- dotace.  
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Ze státního rozpočtu stát poskytuje církvím a náboženských společnostem, kterým bylo 

přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv, stanovenou úhradu osobních požitků 

duchovních, kteří působí jako zaměstnanci církví a náboženských společností v duchovní 

správě, v církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních, jestliže o to 

církev nebo náboženská společnost zažádá. Celková úhrada těchto nákladů je dán státním 

rozpočtem schvalovaným pro kalendářní rok.
17

  

Výdaje na činnost registrovaných církví a náboženských společností jsou členěny na tři 

závazné ukazatele: 

1. platy duchovních včetně pojistného, 

2. provozní náklady církví a náboženských společností, 

3. opravy církevního majetku. 

 

Osobní požitky duchovních tvoří: 

a) základní plat, 

b) hodnostní přídavek, 

c) odměna za vyšší výkon. 

 

Podle obecných předpisů mají nárok na náhradu cestovních, stěhovacích a jiných výloh 

duchovní, kteří mají nárok na osobní požitky. Také mají nárok na poskytování sociálních 

dávek a penzijního zabezpečení, podle obdobných předpisů platných pro státní zaměstnance. 

Zástupci a správci církevního majetku jsou povinni sestavovat rozpočty a závěrečné účty a 

předkládat je Státnímu úřadu pro věci církevní ČR ke schválení. Věcné náklady a rozpočty se 

vytvářejí podle skutečných potřeb. Podrobnosti stanoví Státní úřad pro věci církevní v dohodě 

s Ministerstvem financí.
18

 

„Kritériem pro rozdělování na platy duchovních a pojistného byl od roku 2000 do roku 

2010 počet duchovních jednotlivých církví a náboženských společností. Dne 12. ledna 2011 

byla zástupci církví a náboženských společností a ministrem kultury J. Besserem uzavřena 

„Deklarace shody o výkony hospodářského zabezpečení církví a náboženských společností 

státem v letech 2011-2014“. U církví a náboženských společnostech, které mají právo být 
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financovány ze státního rozpočtu. Vzájemná dohoda ustálila výši prostředků na platy 

duchovních na částku 1,348 mld. Kč.
19

 

 

Tab. 2.1 – Souhrnný přehled financování církví a náboženských společností ze státního 

rozpočtu v letech 2008-2011 v tis. Kč 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Počet duchovních 4 600 4 755 4 869 4 892 

Platy duchovních včetně pojistného
 
 1 245 000 1 276 000 1 331 505 1 348 000 

Provozní náklady CNS  83 000 85 000 83 050 74 745 

Opravy církevního majetku 23 740 25 740 24 453 22 008 

Výdaje na činnost registrovaných CNS 

CELKEM 
1 351 740 1 386 740 1 439 008 1 444 753 

 

Zdroj: www.mkcr.cz – Financování církví a náboženských společností 

2.2.4 Zánik církví a náboženských společností 

Církev a náboženská společnost zaniká zrušením registrace v seznamu církví a 

náboženských společností. „Ministerstvo kultury zahájí řízení o zrušení registrace církve a 

náboženské společnosti anebo řízení o zrušení registrace svazu církví a náboženských 

společností: 

a) na základě žádosti registrované církve a náboženské společnosti o zrušení její 

registrace anebo na základě žádosti svazu církví a náboženských společností o zrušení 

jeho registrace, 

b) dojde-li ke zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení církví a 

náboženských společností je zcela nepostačující, nebo dojde k zamítnutí insolvenčního 

návrhu proto, že majetek církve nebo náboženské společnosti nebo svazu církví a 

náboženských společností nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

c) vyvíjí-li registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských 

společností činnost v rozporu s právním řádem, 

d) pokud nebyly po dobu delší než dva roky ustanoveny orgány registrované církve a 

náboženské společnosti nebo statutární orgány svazu církví a náboženských 
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společností nebo dosavadním orgánům a statutárním orgánům skončilo funkční období 

před více než dvěma roky a nedošlo k ustanovení nových.“
20

 

Ministerstvo kultury zruší evidenci evidované právnické osoby (dle zákona o církvích a 

náboženských společnostech): 

 na návrh orgánů registrované církve a náboženské společnosti, 

 z vlastního podnětu, 

 z vlastního rozhodnutí, 

 po zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení, 

 po uplynutí doby, na kterou byla založena, 

 pokud účelové zařízení neposkytuje obecně prospěšné služby.
21

 

 

 Dle § 24 Zákona č. 3/2002 Sb. zrušení probíhá s likvidací, anebo bez likvidace.  Do 5 

pracovních dnů od skončení likvidace oznámí tuto skutečnost likvidátor Ministerstvu kultury. 

Zrušení s likvidací se nevyžaduje, dochází-li ke zrušení registrace církve a náboženské 

společnosti na základě její žádosti a přechodu všech jejích práv a závazků je průkazně 

doložen písemným závazkem jiné registrované církve a náboženské společnosti o převzetí 

všech těchto práv a závazků.  

Dojde-li k zániku církve a náboženské společnosti s likvidací, datum jejího výmazu 

z evidence je totožné s datem ukončení její likvidace. Zaniká-li církev a náboženská 

společnost bez likvidace a není-li na ni podán návrh na konkurz, je datum jejího zrušení 

totožné s datem jejího výmazu z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností. 
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3 ZDROJE FINANCOVÁNÍ OBLASTNÍ CHARITY 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

Působení Charity v České republice se váže už k 19. století, kdy se začala rozvíjet 

myšlenka, jak pomoci lidem v nouzi, nemocným a postiženým. Snaha o začlenění lidí se 

zdravotním či mentálním postižením do společnosti se v posledních letech rozrůstá. Charita 

vytváří tyto podmínky prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb. Pro výkony služeb 

existuje několik zdrojů financování a každý lze získat jiným způsobem. 

 Kapitola je tedy zaměřena na popsání Charity České republiky, Arcidiecézní charity 

Olomouc, do které spadá působnost Oblastní charity Uherské Hradiště. Jsou zde rozebrány 

její zdroje financování, způsob získávání, jejich výše a obsah.   

3.1 Charita České republiky 

Charita České republiky (CHČR) je právnická osoba dle Kodexu kanonického práva 

(kánon 312 a 313). Odvozuje svou právní subjektivitu podle římskokatolické církve, která je 

registrovaná v České republice zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 

postavení církví a náboženských společností. Je partnerem OSN, Generálního ředitelství 

ECHO při Evropské unii, je členem konfederace 162 národních charit sdružených do Caritas 

Internationalis a dalších mezinárodních neziskových organizacích. 

Hlavní činností charity ČR je pomáhat na celém území České republiky prostřednictvím 

zdravotních a sociálních služeb. Služby se řídí Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 

Sb. a souvisejícími předpisy. 

Sociální služby, které jsou přesně definovány zákonem o sociálních službách a 

zahrnují: 

- sociální poradenství, 

- služby sociální péče, 

- služby sociální prevence. 

Ostatní služby sociálního a zdravotního charakteru (nevycházejí zcela ze zákona o 

sociálních službách) zahrnují: 

- hospice – lůžková zařízení, které zajišťují péči o velmi nemocné osoby, 

- charitní služby – především humanitární sklady, půjčovný kompenzačních, 

pomůcek, chráněné dílny a mateřská centra, 

- humanitární pomoc, 

- pomoc cizincům v nouzi na území ČR. 
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 Zaměstnanci charity se řídím platným kodexem organizace, který popisuje, jak se má 

pracovník chovat. 

Charita České republiky je rozdělena na šest diecézních (DCH) a dvě arcidiecézní 

(ACH) charity. Dalším částí je Česká katolická charita – Domovy duchovních a řeholnic. 

Každou DCH a ACH zastupuje ředitel a prezident. Všechny charity mají svou právní 

subjektivitu. Základní složkou ACH a DCH jsou farní, oblastní a městské charity. Mohou 

existovat i charity dobrovolné, které organizují jednorázové charitní akce a sbírky, malé 

charity s jedním či několika zaměstnanci až po velké farní, oblastní a městské, které mají i 

více než sto pracovníků.  

Národní centrála charitní sítě a sídlem statutárního zástupce – ředitele Charity ČR,  je 

Sekretariát CHČR. Poskytuje informace všem charitám, zajišťuje spolupráci s ministerstvy, 

podílí se na přípravě, vyhodnocení a propagaci veškerých charitních akcí, především 

Tříkrálové sbírky. Spravuje veškerá sbírková konta a spolupracuje s centrálami Caritas 

Europa a Caritas Internationalis.  

 

3.2 Oblastní charita Uherské Hradiště 

Zřizovatelem Oblastní charity Uherské Hradiště (OCH UH) je Arcibiskupství 

olomoucké, její činnost spadá pod Arcidiecézní Charitu Olomouc (ACHO). V ACHO 

působí více než 49 farních a oblastních charit, jež spravují přes 100 charitních zařízení a 

služeb, v nichž pracuje více než 500 pracovníků a více než 1000 dobrovolníků. ACHO je 

koordinačním střediskem, které je odpovědné za všechny charity v celé arcidiecézi a přitom 

musí respektovat subjektivitu jednotlivých složek.  

Svoji činnost OCH UH zahájila v září roku 1991 na základě Zřizovacího dekretu 

(Příloha č. 3) jako samostatná církevní právnická osoba založena podle § 6 Zákona č. 

308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností         

a také § 20 odstavce 3 č. 3/2002 Sb. V roce 2007 se stala rozhodnutím Krajského úřadu Zlín 

(Příloha č. 4) OCH UH provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení. OCH UH 

poskytuje služby v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci a musí dodržovat stanovy 

dané Arcidiecézní charitou Olomouc (Příloha č.5).  
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Činnosti OCH UH lze shrnout do tzv. 5 P: 

- Pečuje, 

- Pomáhá, 

- Podporuje, 

- Poskytuje, 

- Pořádá. 

 

Oblastní charita Uherské Hradiště má zřízeno 17 středisek (Příloha č. 6): 

- Sociální poradna s azylovým bydlením 

- Azylový dům Sv. Vincence 

- Centrum denních služeb 

- Centrum osobní asistence 

- Centrum Svaté Sáry 

- Denní centrum Sv. Ludmily 

- Dobrovolnické a humanitární centrum 

- Domácí pečovatelská služba 

- Domov pokojného stáří Boršice 

- Odlehčovací služba Boršice 

- Domácí zdravotní péče 

- Charitní domov Hluk 

- Odlehčovací služba Hluk 

- Středisko Labyrint 

- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP 

- Občanská poradna 

- Obchodní činnost 

Jako fakultativní (doplňková) činnost ke střediskům je provozována přeprava osob se 

zdravotním handicapem a půjčovna kompenzačních pomůcek.  

OCH UH zaměstnává k 31. 12. 2011 198 pracovníků včetně dohod o provedení práce a 

pracovní činnosti. 
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 K zajištění služeb pro obyvatele regionu Uherskohradišťska používá vícezdrojové 

financování, kde hlavními zdroji jsou: 

- dotace od státu a státní správy, 

- příspěvky měst a obcí, ve kterých jsou služby poskytovány, 

- finanční prostředky poskytnuté z fondů Evropské unie, 

- příspěvky českých a zahraničních nadací, 

- úhrady za služby od zdravotních pojišťoven, 

- přímé platby od klientů, kteří využívají služby OCH UH, 

- sponzorské dary, 

- příspěvky jednotlivců. 

 

3.3 Zdroje financování 

3.3.1 Výnosy z vlastní činnosti 

Výnosy z vlastní činnosti jsou především tržby za poskytované služby (účtovány na účtu 

„602“). Výkony jednotlivých středisek mohou být hrazeny: 

-  klientem,  

- zdravotními pojišťovnami, 

- zdroji z veřejné zakázky.  

Dalším výnosem z vlastní činnosti jsou výnosy z reklamy, kterou OCH UH poskytuje. 

 

 Výnosy z poskytovaných služeb hrazeny klientem 

Každý typ poskytované sociální služby je definován zákonem č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Poskytovaná služba je zdokumentována na výkazu o poskytnuté službě 

(pravidelný měsíční výkaz klienta), důležitý je souhlas klienta s vykázanou péčí (podpis 

výkazu) a prostřednictvím platných sazeb organizace pro konkrétní druh služby je výkon 

vyúčtován, tedy předepsán k úhradě. Maximální sazba za typ poskytnuté péče, tj. za 

jednotlivé úkony, popřípadě za den pobytu v zařízení stanoví, Úhradová vyhláška č. 505. 

Každá nově vzniklá služba je podmíněna registrací na Krajském úřadě Zlín. 

 

Výnosy z poskytovaných služeb hrazeny zdravotními pojišťovnami 

Nositelem výkonů zdravotní péče je ošetřující lékař. Péče je zprostředkována zdravotní 

sestrou. Zdravotní sestry i ošetřovatelky musí splňovat odbornost 925 – domácí zdravotní 

péče zdravotních sestřiček a odbornost 913 – péče v domovech. Provedené výkony jsou 
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vyúčtovány zdravotní pojišťovně, která na základě prověření, provede úhradu. Cena výkonů 

je dána úhradovou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.  

 

Výnosy z poskytovaných služeb hrazeny ze zdrojů veřejné zakázky 

Jiným zdrojem příjmů za poskytovanou službu klientovi je sociální služba hrazená Ze 

zdrojů veřejné zakázky Evropského sociálního fondu. Od roku 2009 jsou výnosy ve vztahu 

k výsledovce chápány jako poskytovaná služba. Příjmy z veřejné zakázky plynou 

z Evropského sociální fondu, prostředky se však nečerpají přímo, ale jsou spravovány 

Krajským úřadem Zlín.  

Tyto veřejné zakázky jsou uskutečněné na základě smlouvy mezi veřejným zadavatelem 

tedy Krajským úřadem Zlín a jedním či více dodavateli, kteří poskytují sociální službu. 

Veřejné zakázky jsou dány zákonem č. 137/2006 Sb.  

Krajský úřad Zlín zveřejňuje výzvy pro poskytovatele většinou na domovských 

webových stránkách. Oznámení je uveřejněno tak, aby potenciální kandidáti měli rovnocenné 

příležitosti. Zadávací podklady jsou souhrny dokumentů, údajů a požadavků vymezujících 

námět veřejné zakázky. Podklady podrobněji vysvětlují informace zveřejněné na webových 

stránkách. Pokud OCH UH splňuje požadavky zadavatele, jsou jí přiznány finanční zdroje na 

poskytování služby zadané ve veřejné zakázce.  

V průběhu roku, na který byla smlouva o poskytování služeb v rámci veřejné zakázky 

podepsána, se průběžně provádí vyúčtování formou Monitorovacích zpráv (Příloha č.7). 

Monitorovací zpráva popisuje průběh sociální služby, podmínky plnění, vyčísluje vynaložené 

náklady a zaznamenává podmíněné indikátory stanovené smlouvou.  

 

Výnosy z reklamy 

Výnosy z reklamy pro OCH UH byly v letech 2000-2005 reklamy na štítu budovy pro 

obchod „ČERVENÁK“. V roce 2011 se příjmy z reklamy objevují ve formě reklam 

smluvních partnerů na provozovaných automobilech OCH UH. Smlouvy o reklamě jsou 

většinou sepsány na dobu 5ti let.  
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Tab. 3.1 – Výnosy z poskytnutých služeb v Kč v letech 2000-2011 

VÝNOSY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB v Kč 

Rok 
Hrazené 

klienty 

 Hrazené zdr. 

pojišťovnami 

Hrazené ze 

zdrojů veřejné 

zakázky  

Výnosy z reklamy Celkem 

2000 420 777 2 069 371   15 000 2 505 148 

2001 675 014 1 781 082   25 000 2 481 096 

2002 867 500 2 271 146   329 3 138 975 

2003 1 027 225 2 608 829   30 000 3 666 054 

2004 1 040 904 3 293 974   15 000 4 349 878 

2005 1 383 003 3 540 578   15 000 4 938 581 

2006 5 579 795 3 896 998   0 9 476 793 

2007 8 858 365 4 046 415   0 12 904 780 

2008 14 906 133 4 263 982   0 19 170 115 

2009 17 511 336 5 322 288 1 512 414 0 24 346 038 

2010 26 762 761 5 458 909 9 304 772 0 41 526 442 

2011 29 978 244 5 676 055 11 021 193 46 707 46 722 199 

 

Zdroj: Výroční zprávy Oblastní charity Uherské Hradiště v letech 2000-2010, účetní výkazy, 

vlastní zpracování 

 

Výnosy z vlastní činnosti v letech 2000-2011 mají rostoucí tendenci. Největší nárůst je 

zaznamenán ve výnosech za služby hrazené klienty a to v roce 2006, kdy tyto výnosy vzrostly 

téměř o 303 %. V roce 2008, kdy byl nárůst proti roku 2007 o více než 68 % a také v roce 

2010, kdy tržby z vlastní činnosti, hrazené klienty vzrostly o  částku 9 251 425 Kč. Nárůst 

celkových výnosů z vlastní činnosti od roku 2009 nebylo jen díky zvyšováním sazeb za 

službu, ale také zapojením OCH UH do veřejných zakázek. Do roku 2005 byly největšími 

zdroji výnosů z vlastní činnosti příjmy z od zdravotních pojišťoven. Po tomto roce byl zrod 

mnoha středisek zaměřených více na sociální péči. 
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Graf 3. 1. - Procentuální vývoj tržeb za služby hrazené klienty k celkovému objemu výnosů za 

poskytované služby. 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zprávy Oblastní charity Uherské Hradiště v letech 2000-2010, účetní výkazy, 

vlastní zpracování 

 

 

Výnosy z poskytovaných služeb, které jsou hrazeny klienty, měly od roku 2005 

rostoucí tendenci a jejich procentní podíl na výnosech z vlastní činnosti rostl jako tyto příjmy. 

Do roku 2005 se tento procentní podíl pohyboval mezi 15-30 %, po té v roce 2008 dosáhl na 

svůj vrchol 77,76 % a od roku 2009 se pohybuje ve výši cca 60-70%. 
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Graf 3.2 – Výnosy z vlastní činnosti v roce 2011 

 

 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity z roku 2011, vlastní zpracování 

 

Největší podíl na tržbách z vlastní činnosti mají v roce 2011 výnosy za poskytované služby 

hrazené klienty a výnosy hrazené ze zdrojů veřejné zakázky. 

 

3.3.2 Dotace 

Dotace (účtovány ve skupině „69“) jsou přidělovány na základě žádostí, kde je formou 

plánovaných rozpočtů vyjádřen požadavek na poskytované finanční zajištění služeb. Výše 

přidělené dotace je sdělena formou rozhodnutí, tj. konečnou přidělenou část dotace, která je 

smluvně, písemnou formou potvrzena. Na základě smlouvy je OCH UH povinna dodržet její 

obsah a řádně ji v daném termínu vyúčtovat na předepsaných formulářích. Z titulu dotací je 

Oblastní charita Uherské Hradiště povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem a to 

obecně od celkového objemu dotace na organizaci nad 1 milion Kč.  

OCH UH získává dotace: 

- Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), 

- Krajského úřadu Zlín (KÚ Zlín), 

- Ministerstva vnitra, 

- Evropského sociálního fondu (ESF) a Společného regionálního operačního 

programu (SROP). 

 

64,16% 

12,15% 

23,59% 

0,10% 

Výnosy z vlastní činnosti v roce 2011 

hrazené klienty

hrazené zdr. pojišťovnami

hrazené ze zdrojů veřejné zakázky

výnosy z reklamy



28 

 

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vydává každý rok Metodiku pro 

poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti 

podpory poskytování sociálních služeb. Dotace je zaměřena na poskytování financí na 

běžné výdaje, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným 

střednědobým plánem a pro jednotlivé druhy sociálních služeb. V Metodice je uváděno 

několik základních a důležitých bodů, podle kterých se řídí každá organizace.  

 

Přehled vyhlašovaných programů 

- Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či 

regionální charakter.  

- Program podpory B – podpora sociálních služeb, které mají celostátní či 

nadregionální charakter. 

Oblastní charita Uherské Hradiště spadá do programu A. 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 

- dotace jsou poskytovány na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb.,  o rozpočtových 

pravidlech, 

- o dotaci může žádat pouze poskytovatel, který je zapsán v registru poskytovatelů 

sociálních služeb, 

- podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky 

Dotace ze státního rozpočtu není poskytována na provoz fakultativních činností, jelikož 

tyto služby si klient hradí sám. Je poskytnuta pouze na úhradu osobních a provozních nákladů 

spojených s výkonem sociální služby. Podmínkami jsou definovány i náklady, které se z této 

dotace hradit nesmí např. finanční leasing, náklady na reprezentaci, zahraniční cesty aj.  

Žádost OCH UH o poskytnutí dotace 

- podává prostřednictvím aplikace OKslužby v elektronické podobě, 

- je přijímána ve dvou termínech dotačního řízení (řádný a mimořádný) a v každém 

termínu se podává pouze jedna žádost za organizaci tj. souhrnná za všechny služby. 

- obsahuje přesně definované údaje, které je OCH UH povinna vyplnit. 

Každá sociální služba má své registrační číslo, což je nezaměnitelný, jedinečný kód 

v rámci celého objemu dotace MPSV v rámci ČR. Posouzení žádosti je prováděno samostatně 

v případě každé služby a jsou uvedeny kritéria na kladné posouzení. Při návrhu na výši dotace 

je přihlíženo ke skutečnostem, zda může být sociální služba financována i z jiných zdrojů.  
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Výstupem posouzení žádosti je souhrnná žádost o poskytnutí dotace (Příloha č. 8). Tuto 

žádost projednává Dotační komise, kde jsou členy zástupci MPSV, Ministerstva 

zdravotnictví, Úřadu vlády, Komise pro sociální záležitosti Asociace krajů ČR, zástupce 

Svazu měst a obcí ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Odborového svazu zdravotnictví 

a sociální péče ČR.  

Pokud je dotace OCH UH uznána (Příloha č. 9) splácí se ve třech splátkách a výších: 

- 1. splátka – 40% nejpozději do 31. března roku, na který byla dotace poskytnuta, 

- 2. splátka – 30 % nejpozději do 31. května roku, na který byla dotace poskytnuta, 

- 3. splátka – 30% nejpozději do 30. Září roku, na který byla dotace poskytnuta. 

Za podmínek, že dotace od MPSV je ve výši 3 mil. Kč a více musí být předložen do            

31. srpna následujícího roku odboru sociálních služeb a sociálního začleňování: 

a) výrok auditora, 

b) vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV. 

Oblastní charita je povinna vést přidělenou dotaci v účetnictví odděleně a jednotlivé 

originály účetních dokladů označovat tak, aby bylo zřejmé, že jde o výdaj hrazený z dotace 

MPSV.  Veškeré dokumenty musí být uchovány pro kontrolu, která postupuje podle zákona č 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě. 

 

Dotace od Ministerstva vnitra 

Dotace je poskytována zejména na podporu a rozšíření působnosti dobrovolnické 

činnosti. Tudíž dotace, kterou Ministerstvo vnitra poskytuje od roku 2007 je vyúčtováno 

v hospodaření střediska Dobrovolnické a Humanitární centrum. 

 

Dotace Evropského sociálního fondu a Společného regionálního operačního programu 

Jedná se o účelově zaměřené dotační tituly z prostředku ESF a SROPu, které jsou 

přiděleny na základě žádostí pro služby, splňující podmínky konkrétních výzev programů 

ESF či SROPu. Tyto dotace plynuly OCHA UH přímo z těchto fondů, od roku 2009 plynou 

tyto příjmy přes veřejné zakázky Krajského úřadu Zlín 
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Tab. 3.2 – Dotace v Kč v letech 2000-2011 

DOTACE v Kč 

Rok MPSV KÚ ZLÍN 
Min. 

vnitra 
ESF a SROP CELKEM 

2000 872 800       872 800 

2001 2 555 520       2 555 520 

2002 2 216 900 327 000     2 543 900 

2003 3 045 700 417 000     3 462 700 

2004 2 633 800 1 034 786     3 668 586 

2005 1 456 900 2 192 000   130 490 3 779 390 

2006 662 200 10 227 000   4 793 374 15 682 574 

2007 8 856 000 354 390 79 092 5 613 783 14 903 265 

2008 14 030 900 1 740 000 59 000 86 163 15 916 063 

2009 15 560 000 170 000 108 000   15 838 000 

2010 12 051 667 709 000 39 000   12 799 667 

2011 11 154 000 608 000 76 000   11 838 000 

 

Zdroj: Výroční zprávy Oblastní charity Uherské Hradiště v letech 2000-2010, účetní výkazy, 

vlastní zpracování 

 

Rozdíly dotace MPSV v letech 2005-2007 jsou vyvolány převodem kompetencí 

rozdělování dotací MPSV na Krajský úřad Zlín a v návaznosti na to je viděn ve stejném 

období nárůst dotací Krajského úřadu. MPSV tento systém nakonec vyhodnotilo jako 

nevhodný a v roce 2008 opět o přiznání finančních zdrojů rozhodovalo MPSV. 

S rostoucím počtem poskytovaných služeb rostou i finanční prostředky poskytované 

z těchto zdrojů – jak je vidět po roce 2005, kdy byl největší rozmach vzniku nových středisek.  

Velký rozdíl v dotacích ESF a SROPu v letech 2007 a 2008 je dán tím, že v roce 2007 byly 

z těchto zdrojů financovány čtyři střediska a v roce 2008 pouze jedno. 
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Graf. 3.3 – Procentní podíl dotací na celkových příjmech v letech 2000-2011 

 

 

Zdroj: Výroční zprávy Oblastní charity Uherské Hradiště v letech 2000-2010, účetní výkazy, 

vlastní zpracování 

 

Do roku 2006 byl procentní podíl dotací na celkových výnosech rostoucí. Od roku 

2007 má procentní podíl dotací klesající charakter a to z důvodu vyšších výnosů za služby.  

 

3.3.3 Příspěvky a dary  

V případě poskytnutí darů je dárcům po zúčtování kalendářního roku vystaveno potvrzení o 

přijatém daru. Tyto částky lze odečíst ze základu daně z příjmů.  

Podle § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. lze od základu daně, pokud je to fyzická osoba 

(FO), odečíst hodnotu darů, pokud hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze 

základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. 

V případě právnických osob (PO) musí hodnota darů činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze 

snížit maximálně o 5% základu daně.  
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Získávané přijaté příspěvky plynou především od: 

- Města Uherské Hradiště 

- Města Staré Město 

- Obce Hluk 

- Obce Kunovice 

- Nadací, 

- Tuzemských jednotlivců a podnikatelů 

- Tříkrálové sbírky 

 

Tab. 3.3 – Přijaté příspěvky od obcí a měst v Kč v letech 2000-2011 

Přijaté příspěvky od obcí a měst v Kč 

Rok Uh. Hradiště Staré Město Hluk Kunovice Obce regionu Celkem 

2000 230 000 0     90 313 320 313 

2001 240 000 180 000     46 457 466 457 

2002 230 000 150 000     37 919 417 919 

2003 233 500 50 000     15 000 298 500 

2004 232 000 50 000     12 000 294 000 

2005 684 646 50 000     67 981 802 627 

2006 850 000 50 000   10 000 0 910 000 

2007 87 300 50 000 280 000 18 000 0 435 300 

2008 1 327 650 50 000 450 000 20 000 0 1 847 650 

2009 1 098 200 50 000 0 20 000 0 1 168 200 

2010 1 041 600 50 000 100 000 20 000 68 000 1 279 600 

2011 1 017 100 50 000 100 000 20 000 63 000 1 250 100 

 

Zdroj: Výroční zprávy OCH UH 2000-2010, účetní výkazy – vlastní zpracování 

 

Zvýšené příspěvky od Města Uherské Hradiště v roce 2005 vznikly jako podpora 

projektu Sociální poradny s azylovým bydlením, ktera fungovala v objektu města. Od tohoto 

roku se díl příspěvku nese nadále. Od roku 2008 se příspěvek rozšířil i na další služby 

Oblastní charity Uherské Hradiště. Příspěvky Města Staré Město, jakož i Obce Kunovice, jsou 

sjednány ve stejné výši.  V roce 2007 začaly plynout OCH UH příspěvky od obce Hluk, které 

jsou vázány na vznik Charitního domova a Odlehčovací služby Hluk. 

 

 

 



33 

 

Tříkrálová sbírka 

Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila v roce 2000 

Charita Česká republika. Nejprve Arcidiecézní charita Olomouc v roce 2000 a o rok později 

v ostatních charitách. V těchto letech začala za spolupráce farností, obecních a městských 

úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku (TKS).  

Sbírka probíhá podle přesných pravidel. Skupinka koledníků je rozpoznána podle 

průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní charitou. Kasička musí být 

úředně zapečetěna. Po odpečetění každé kasičky se vypisuje výčetkový list (Příloha č. 10) 

Tříkrálová sbírka se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a je 

povolována na 3 roky. Všechny peněžní prostředky z TKS jsou vedeny na speciálním účtu. 

V okamžiku přijetí všech příspěvků z regionu na tento účet Oblastní charitě Uherské Hradiště 

může připadnout až 58 % příspěvků. Tuto část smí čerpat prostřednictvím záměrů na čerpání 

TKS. Každý záměr je popsán v dokumentu (Příloha č. 11) zdůvodňující účel, rozsah a typy 

nákladů předpokládané na využití prostředků sbírky. Po schválení záměru uvolní Arcidiecézní 

charita finanční prostředky k čerpání.  

Záměry na využití prostředků sbírky jsou zaměřeny buď na provoz středisek Oblastní charity 

UH (do účtové skupiny „68“ účtovány výsledkově) nebo na přímou pomoc čerpanou 

prostřednictvím fondových účtů. 

 

Tab. 3.4 – Počet obcí a částky vybrané OCH UH v letech 2007-2011 (od roku 2001 viz 

příloha č. 12) 

ROK 2007 2008 2009 2010 2011 

počet zapojených obcí 46 44 46 45 46 

hodnota sbírky celkem 1 646 096 1 607 499 1 781 750 1 840 816 1 927 014 

 

Zdroj: účetní výkazy a výroční zprávy OCH UH v letech 2000-2011 – vlastní zpracování 

 

Do organizace Tříkrálové sbírky se zapojují všechny obce regionu. Výše vybraných částek 

rok od roku neustále roste. Z celkové částky si 42 % ponechává zřizovatel OCH UH 

(Arcidiecézní charita Olomouc) a až 58 % je ponecháno OCH UH.  
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Tab. 3.5  – Rozdělení příjmů z TKS v letech 2007-2011 (od roku 2001 viz příloha č. 13)  

ČERPÁNÍ 2007 2008 2009 2010 2011 
 n

a
 p

ro
v
o
z 

st
ře

d
is

ek
 Chráněná dílna 0 220 050 605 560 0 0 

Centrum osobní asistence 22 000 0 0 0 0 

Středisko humanitární pomoci 120 000 120 000 51 500 32 600 107 160 

Domácí pečovatelská služba 0 14 299 0 0 19 270 

Dobrovolnické centrum 0 0 147 400 0 0 

Přeprava osob s handicapem 122 000 0   0 0 

Občanská poradna 0 0 48 240 0 0 

Centrum denních služeb 0 0 0 0 47 000 

  Celkem 264 000 354 349 852 700 32 600 173 430 

  
  
fo

n
d

y
  

Přímá pomoc 180 000 180 000 130 000 130 000 220 000 

Investiční záměry OCH UH 330 000 398 000 0 905 000 654 240 

ACHO -nouzový fond TKS 60 304 0 0 73 0 

Zahraniční humanitární pomoci 120 431 0 50 715 0 70 000 

CELKEM POUŽITO 58% 954 735 932 349 1 033 415 1 067 673 1 117 670 

Zdroj: Účetní výkazy OCH UH 2000-2011, vlastní zpracování 

 

Zdroje z Tříkrálové sbírky jsou rozděleny dle záměrů, které schvaluje Arcidiecézní 

charita Olomouc. V roce 2010 na provoz jednotlivých středisek bylo použito pouze 32 600 

Kč, zůstatek finančních prostředků putovalo na investice OCH UH a přímou pomoc. Částky 

poskytnuté na jednotlivá střediska nebo fondy se v jednotlivých letech mění dle potřeb 

finančních prostředků.  

Tab. 3.6 – Přijaté příspěvky v Kč v letech 2000-2011 

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY V KČ 

Rok Nadace Dary FO a PO Tříkrálová sbírka Celkem 

2000 618 306 562 0 307 180 

2001 23 136 903 372 346 375 1 272 883 

2002 0 1 021 003 296 000 1 317 003 

2003 250 203 926 400 125 000 1 301 603 

2004 9 000 875 375 591 735 1 476 110 

2005 90 000 1 121 034 730 000 1 941 034 

2006 209 514 1 880 712 640 000 2 730 226 

2007 230 728 1 649 412 264 000 2 144 140 

2008 151 860 1 834 742 354 349 2 340 951 

2009 248 500 260 721 852 700 1 361 921 

2010 264 500 121 878 32 600 418 978 

2011 231 604 1 180 095 173 430 1 585 129 

Zdroj: Výroční zprávy OCH UH 2000-2010, účetní výkazy 2011, vlastní zpracování 
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Nadace regionu poskytují peněžní prostředky na základě smlouvy o darování, kde je 

přesně popsáno, na co je příspěvek poskytnut. Zejména jde o zdravotní pomůcky nebo 

vzdělávací programy např. vzdělávací program „Finance hrou“. Tyto finanční prostředky 

poskytují nadace: 

- „Rozvoj občanské společnosti“, 

- „Děti-kultura-sport“, 

- „Zdraví pro Moravu“ 

- „Divoké husy“. 

 

Do darů fyzických a právnických osob se zahrnují nejen finančních prostředky od 

těchto osob, ale i zdroje získané fundraiserem. V OCH UH je fundraiser externí osoba, která 

získává peněžní prostředky. S fundraiserem je sepsána smlouva a jeho odměna za získání 

finančních zdrojů je provize ve výši 30 % ze získaného příspěvku. V roce 2011  byla z tohoto 

zdroje získána částka 568 200 Kč.  

 

3.3.4 Ostatní výnosy 

Jedná zejména o úroky z vkladů, výnosy z prodeje majetku, které jsou nahodilé a 

souvisejí s restrukturalizací Oblastní charity, a další „ostatní“ výnosy jako přijaté pojistné 

náhrady, výnosy z krátkodobého finančního majetku a zprostředkování dovozu stravy 

klientům do středisek.  

Tab. 3.7 – Ostatní výnosy v Kč v letech 2000-2011 

Ostatní výnosy v Kč 

Rok Úroky 
Prodej 

majetku 
Ostatní Celkem 

2 000 0 289 250 185 895 475 145 

2 001 5 016 28 000 16 031 49 047 

2 002 11 997 105 850 51 166 169 013 

2 003 2 410 0 9 148 11 558 

2 004 17 166 6 337 714 257 737 760 

2 005 17 243 68 000 0 85 243 

2 006 27 730 690 0 28 420 

2 007 47 945 5 775 4 338 58 058 

2 008 54 898 0 129 741 184 639 

2 009 71 622 328 399 191 468 591 489 

2 010 94 598 5 102 751 742 851 442 

2 011 99 858 97 000 838 322 1 035 180 

Zdroj: Výroční zprávy OCH UH 2000-2010, účetní výkazy - vlastní zpracování 
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V roce 2009 vzrostly výnosy z prodeje majetku, byl prodán majetek Chráněné dílny, 

která v tomto roce ukončila svou činnost pod OCH UH. V roce 2011 byl prodán, po ukončení 

leasingu, automobil původně používám Chráněnou dílnou.  

Největší částí „ostatních“ výnosů je zprostředkování stravy, zejména do pobytových 

center.  

 

Graf 3.4 – Vývoj dotací, výnosů za služby a příspěvků v tis. Kč v letech 2000-2011 

 

Zdroj: Účetní výkazy, Výroční zprávy Oblastní charity Uherské Hradiště v letech 2000-2010 

 

Oblastní Charita Uherské Hradiště má dostatek finančních zdrojů. Největšími jsou 

výnosy z vlastní činnosti, které jsou závislé na využívání služeb klienty, splnění podmínek 

veřejných zakázek a výši sazeb za poskytované zdravotní služby dané v úhradové vyhlášce 

Ministerstva zdravotnictví.  

Stoupající tendenci má dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, je to stabilní peněžní 

zdroj. Výše dotace je závislá na množství poskytovaných služeb, které se řídí zákonem o 

sociálních službách.  Transformace sociálních služeb dochází v roce 2007, kdy nabyl účinnost 

tento zákon (zákon č. 108/2006 Sb.) Některé služby středisek jsou poskytovány bezplatně, 

tudíž nese veškerou tíhu nákladů OCH UH, a proto žádá o tento zdroj. Všeobecně lze říci, že 

velikost žádaných dotací se odvíjí od výnosů za poskytované služby. Pokud tyto příjmy 

pokryjí náklady, není potřeba dotací.  
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Získané příspěvky jsou v posledních letech také v nemalých částkách. Stabilním zdrojem 

příspěvků je zdroj od Města Uherské Hradiště, který má od roku 2008  rostoucí tendenci. 

Zdroje z Tříkrálové sbírky jsou závislé na vybrané výši a schválených záměrů, které povolují 

čerpat z těchto prostředků. 

„Ostatní“ výnosy nejsou zcela vysoké jako dotace nebo tržby za služby, ale na celkové 

výši zdrojů OCH UH mají také svůj podíl.  
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4 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ OBLASTNÍ CHARITY 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

Analýza hospodaření OCH UH je zaměřena na hospodaření jednotlivých středisek, srovnání 

nákladů, výnosů, výsledku hospodaření v letech 2010-2011, vysvětlení činností jednotlivých 

středisek a také vysvětlení hospodářských výsledků v jednotlivých letech celé OCH UH.  

 K uvádění stále účetně sledovaných středisek a současně zdrojích financování, které 

mohou být podmíněny odděleným vedením dat, byl zaměněn i účetní program Vema za 

program Gemco a Perm. K tomuto kroku OCH UH přistoupila z důvodů možnosti širšího 

členění jednotlivých dat. Variabilita účetního programu vzhledem k různorodosti zdrojů a 

jejich vyúčtování je důležitým základním stavebním pro zjištění výsledků hospodaření 

jednotlivých středisek.  

 

4.1   Sociální poradna s azylovým bydlením  

Sociální poradna s azylovým bydlením (SPAB), nabízí zajištění základních potřeb žen, 

můžu i párů bez přístřeší ve věku od 18 do 70 let – ubytování, stravu, bezpečné prostředí a 

také získání stabilizovaného ekonomického poměru. Vzhledem ke společnosti je cílem 

zmírnění dopadů bezdomovectví ve Zlínském kraji. 

 Pro uživatele SPABu je k dispozici 10 dvoulůžkových pokojů a 1 pokoj 

jednolůžkový (karanténní). 

 Za sociální službu uživatel nic nehradí. Provádí platbu pouze za ubytování a to 2.700 

Kč za měsíc. Tento poplatek zahrnuje: platby za ubytování, vodu, elektřinu, použití pračky a 

sušičky, vývoz septiku, poskytnuté čistící a hygienické prostředky. 

 Mimo režijní pracovníky se na přímé činnosti podílí 1 vedoucí pracovník, 2 sociální 

pracovníci a 4 pracovníci v sociálních službách.  
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Tab. 4.1 – Výnosy a náklady Sociální poradny s azylovým bydlením v Kč v letech 2010-2011 

SOCIÁLNÍ PORADNA S AZYLOVÝM BYDLENÍM 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 63 047 95 872 52,06% 

502 - Spotřebované energie 432 327 382 979 -11,41% 

  51 - Služby 279 974 279 871 -0,04% 

  52 - Osobní náklady 3 037 487 3 036 040 -0,05% 

  53 - Daně a poplatky 1 955 4 394 124,76% 

  54 - Finanční náklady 23 232 19 712 -15,15% 

  58 - Poskytnuté příspěvky 2 330 0 -100,00% 

NÁKLADY CELKEM 3 840 352 3 818 868 -0,56% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

- od klientů 608 463 664 293  -78,54% 

- veřejná zakázka 2 486 393 2 577 873  3,68% 

  64 - Ostatní výnosy 8 278 8 907  7,60% 

  68 - Přijaté příspěvky 539 600 539 600  0,00% 

  69 - Dotace 0 0  0,00% 

VÝNOSY CELKEM 3 642 734 3 790 673  4,06% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -197 618 -28 195 85,73% 

 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 

 

Osobní náklady tvoří 79,5 % celkových nákladů roku 2011. 

Zvýšení výsledku hospodaření o 85,73 % v roce 2011 proti roku 2010 bylo způsobeno 

nárůstem výnosů v oblasti poskytovaných služeb, především nárůstem měsíční sazby za 

klienta z 2.400 Kč na 2.700 Kč a také vyššími příjmy ze zdrojů veřejné zakázky a to o 91.480 

Kč. Nová sazba 100 Kč/den, která je dána Zákonem o sociálních službách na rok 2012, by 

měla ztrátu ještě více eliminovat.  

Od 1. 10. 2009 do 30. 6. 2012 je ve středisku realizována veřejná zakázka „Zajištění 

sítě sociálních služeb typu azylové domy pro osoby bez přístřeší ve Zlínském kraji“. Díky této 

realizaci je SPAB financován velikým poměrem z Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Krajského úřadu Zlín. Výrazné jsou přijaté příspěvky Města Uherského 

Hradiště, které jsou shodné jak v roce 2010, tak i v roce 2011 
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4.2   Azylový dům Sv. Vincence 

Posláním azylového domu je poskytnutí přístřeší, pomoc při řešení aktuální situace 

(jednorázově podat jídlo, teplo a oděv), stabilizace sociální situace, prevence přenosných 

chorob. Základní činností služby je poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pro přípravu 

stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při obnovení kontaktu s rodinou, pomoc při uplatňování 

práv a aktivy, které jsou nad rámec základní činnosti (např.: pomoc při hledání nového 

pracovního místa). Kapacita této služby je 30 lůžek. 

Služba je určena pouze pro muže ve věku od 18 až do 80 let, kteří jsou plně mobilní a 

soběstační, bez zabezpečení, navracející se s psychiatrických léčeben, výkonu trestu.  

Na přímé péči se podílí 1 vedoucí pracovník, jeden sociální pracovník a 4 pracovníci 

v sociálních službách.  

 

Tab. 4.2 – Výnosy a náklady Azylového domu Sv. Vincence v Kč v letech 2010-2011  

AZYLOVÝ DŮM SV. VINCENCE 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles 

 v roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 122 791 149 537 21,78% 

502 - Spotřebované energie 258 807 385 549 48,97% 

  51 - Služby 385 889 320 193 -17,02% 

  52 - Osobní náklady 2 247 450 2 336 811 3,98% 

  53 - Daně a poplatky 4 193 4 240 1,12% 

  54 - Ostatní náklady 27 328 116 528 326,41% 

  58 - Poskytnuté příspěvky 8 005 0 -100,00% 

NÁKLADY CELKEM 3 054 463 3 312 857 8,46% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

- od klientů 724 595 552 573  -23,74% 

- veřejná zakázka 2 300 206 2 226 935  -3,19% 

  64 - Ostatní výnosy 8 188 6 952  -15,10% 

  68 - Přijaté příspěvky 50 000 244 404  388,81% 

  69 - Dotace 0 0  0,00% 

VÝNOSY CELKEM 3 082 989 3 030 864  -1,69% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 28 526 -281 993 -1088,55% 

 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 
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Největšími náklady jsout osobní, které tvoří 70,54 % celkových nákladů střediska za rok 

2011. 

Zúčtované energie z období roku 2010 byly o cca 130.000 Kč nižší, než období roku 

2011. Odchylka byla způsobena špatným výpočtem dohadné položky k energiím. Výnosy za 

poskytované služby naopak v roce 2011 klesaly, výnosy za poskytované služby hrazené 

klienty se v roce 2011 snížily o 172.022 Kč proti roku 2010 a také příjmy ze zdrojů veřejné 

zakázky poklesly o 3,19 %. Tyto skutečnosti měly vliv na snížení výsledku hospodaření roku 

2011 cca o 310.000 Kč proti roku 2010. 

Od října roku 2009 do prosince roku 2011 bylo středisko financováno ze zdrojů 

veřejné zakázky „Zajištění sítě sociálních služeb typu azylové domy pro osoby bez přístřeší 

ve Zlínském kraji, příspěvky získané fundraiserem (na které se váží vyšší „ostatní náklady“, 

neboť fundraiser požaduje provizi a to ve výši 30% získaných prostředků) a příspěvkem 

Města Staré Město.  

 

4.3   Centrum denních služeb pro seniory 

Centrum denních služeb se řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a 

prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Poslání centra je poskytovat ambulantní službu, která 

má za účel zajistit pomoc a podporu seniorům i jejich rodinným příslušníkům a pečujícím 

osobám. Služba je určena seniorům od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost, chronické 

onemocnění nebo zdravotní postižení a k jejich životu je potřebná další osoba, a seniorům 

kteří mají zájem o zapojení do nabízených aktivit střediska.  

Základní činností služby je pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovně-

vzdělávacích, aktivizačních programů a další. Centrum denních služeb má dvě pracoviště: 

- v Uherském Hradišti, kde je denní kapacita 10 uživatelů, 

- v detašovaném pracovišti v Boršicích tuto službu může využívat 5 uživatelů 

denně. 

Služba je placená. Uživatel centra si volí poskytování úkonů a činností dle své potřeby. 

Přímou péči provádí 4 pracovníci v sociálních službách a 1 vedoucí pracovník, který 

vykonává práci i sociálního pracovníka.  
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Tab. 4.3 – Výnosy a náklady Centra denních služeb pro seniory v Kč v letech 2010-2011 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles 

 v roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 153 489 142 099 -7,42% 

502 - Spotřebované energie 38 099 30 843 -19,05% 

  51 - Služby 210 247 174 018 -17,23% 

  52 - Osobní náklady 1 105 956 1 176 237 6,35% 

  53 - Daně a poplatky 30 3 308 10926,67% 

  54 - Ostatní náklady 25 236 29 406 16,52% 

NÁKLADY CELKEM 1 533 057 1 555 911 1,49% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

- od klientů 287 303 271 008  -5,67% 

  64 - Ostatní výnosy 77 206 65 736  -14,86% 

  68 - Přijaté příspěvky 88 000 47 000  -46,59% 

  69 - Dotace 1 200 000 1 136 000  -5,33% 

VÝNOSY CELKEM 1 652 509 1 519 744  -8,03% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 119 452 -36 167 -130,28% 

 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 

 

Osobní náklady roku 2011 tvoří 75,60 % celkových nákladů 

Struktura nákladů v roce je obdobná jako v roce 2010. Výrazné je pouze snížení 

nákladů na přijaté služby v roce 2011 o 36.229 Kč a naopak zvýšení osobních nákladů o 

70.281 Kč. V oblasti výnosů došlo v roce 2011 ke snížení zdrojů: z MPSV o 64.000 Kč a 

získaných příspěvků o 41.000 Kč proti roku 2010. Tyto rozdíly měly za následek pokles 

hospodářského výsledku roku 2011 o 130,28 %.  

Eliminovat ztrátu by mohlo i větší využívání služby, která v současnosti není 100% 

naplněna, (zejména ve středisku v Boršicích). Dále zvýšení ceny za poskytovanou službu, 

která je pod hranicí stanovenou Zákonem o sociálních službách. Nízká úroveň ceny služby je 

volena z důvodu získávání klientely. 

Středisko je spolufinancováno dotací MPSV a příspěvků z Tříkrálové sbírky.  
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4.4   Centrum osobní asistence 

Posláním Centra osobní asistence je pomoci žít v přirozeném sociálním prostředí lidem, 

kteří jsou zdravotně postižení nebo mají problémy se soběstačností. Střediskem je nabízen 

komplex služeb prostřednictvím osobního asistenta, který pomáhá s úkony, jež díky 

zdravotnímu postižení klient není schopen zvládnout sám.  

Cílovou skupinou jsou osoby bez omezení věku, tzn. děti, dospělý i senioři. Osobní 

asistence je poskytována v domácím i mimo domácí prostředí v regionu Uherského Hradiště a 

blízkého okolí. Služby jsou poskytovány denně, včetně svátků a v případě potřeby i v nočních 

hodinách.  

Služba je hrazena dle ceníků Oblastní charity Uherské Hradiště. Mimo režijní pracovníky 

se na přímé činnosti střediska podílí 1 vedoucí pracovník a 6 pracovníků v sociálních 

službách. 

 

Tab. 4.4 – Výnosy a náklady Centra osobní asistence v Kč v letech 2010-2011 

CENTRUM OSOBNÍ ASISTENCE 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 16 121 19 296 19,69% 

502 - Spotřebované energie 34 720 21 818 -37,16% 

  51 - Služby 142 192 92 810 -34,73% 

  52 - Osobní náklady 1 224 914 1 456 059 18,87% 

  53 - Daně a poplatky 0 78 78 Kč 

  54 - Ostatní náklady 10 028 53 511 433,62% 

NÁKLADY CELKEM 1 427 975 1 643 572 15,10% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

- od klientů 334 990 459 831  37,27% 

  64 - Ostatní výnosy 60 355 37 147  -38,45% 

  68 - Přijaté příspěvky 50 000 122 282  144,56% 

  69 - Dotace 1 050 000 864 000  0,00% 

VÝNOSY CELKEM 1 495 345 1 483 260  -0,81% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 67 370 -160 312 -337,96% 

 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 
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Podíl osobních nákladů v roce 2011 je 88,59 %. 

Díky poptávce po službách Centra osobní asistence, dochází v roce 2011 k navýšení 

počtu pracovníků a tím i nárůst osobních nákladů o 18,87 % proti roku 2010, ale také nárůst 

výnosů od klientů o 125.000 Kč. Ani tato skutečnost nezapříčinila, že se výsledek 

hospodaření v roce 2011 zlepšil, neboť dotace od Ministerstva práce a sociálních věci se 

snížila o 96.000 Kč a dotace od Krajského úřadu v roce 2011 byla dokonce nulová, což 

způsobilo, že se objem dotací snížil o dalších 90.000 Kč. Tyto poklesy zapříčinili, že se 

středisko hospodaří se ztrátou ve výši 160.312 Kč.  

 Centrum osobní asistence bylo v roce 2011 spolufinancováno dotací Ministerstva 

práce a sociálních věci, získanými příjmy od fundraisera (na které se váží vyšší „ostatní 

náklady“, neboť fundraiser požaduje provizi a to ve výši 30% získaných prostředků) a  

příspěvkem Města Staré Město.  

 

4.5   Centrum Sv. Sáry 

Centrum Sv. Sáry  vzniklo 1. 7. 2010. Služby, které poskytuje, se řídí Zákonem č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, Zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a je 

registrována na Krajském úřadě Zlín jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. 

Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost a při práci podléhají Zákonu č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů.  

Středisko poskytuje uživatelům ambulantní nebo terénní služby, které jsou určeny pro 

uživatele z regionu Uherského Hradiště, které se nacházejí v obtížné rodinné a životní situaci. 

Cílovou skupinou jsou hlavně neúplné rodiny s dětmi do 18 let, rodiny zatížené 

zdravotním handicapem a rodiny s dětmi s výchovnými a výukovými problémy. Využívat 

službu mohou 2 uživatelé denně v ambulantní formě a v terénní formě 3 uživatelé za den.  

Střediska má 1 vedoucího pracovníka vykonávajícího i práci sociálního pracovníka 3 

pracovníky v sociálních službách.  
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Tab. 4.5 – Výnosy a náklady Centra Sv. Sáry v Kč v roce 2011 

CENTRUM SVATÉ SÁRY 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 132 569 127 245 -4,02% 

502 - Spotřebované energie 8 311 24 356 193,06% 

  51 - Služby 112 997 182 452 61,47% 

  52 - Osobní náklady 512 927 1 497 472 191,95% 

  53 - Daně a poplatky 200 50 -75,00% 

  54 - Ostatní náklady 771 1 653 114,40% 

NÁKLADY CELKEM 767 775 1 833 228 138,77% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

- veřejná zakázka 750 827 1 760 546  134,48% 

  64 - Ostatní výnosy 218 260  19,27% 

  68 - Přijaté příspěvky 0 0  0,00% 

  69 - Dotace 0 0  0,00% 

VÝNOSY CELKEM 751 045 1 760 806  134,45% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -16 730 -72 422 -332,89% 

 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 

 

Největší částkou nákladů jsou osobní náklady, roku 2011 činí 81,6 % celkových nákladů.  

Úroveň nákladů a výnosů v roce 2010 zobrazuje skutečnost, že středisko vzniklo 

k 1. červenci 2010 a hlavním zdrojem příjmů, jakož i v roce 2011, jsou finanční prostředky 

z  veřejné zakázky. Záporný hospodářský výsledek této služby, který je vykázaný v obou 

letech, je zapříčiněný tím, že ne všechny náklady související se službou je možné hradit ze 

zdrojů veřejné zakázky a náklady, které nejsou hrazeny z finančních prostředků veřejné 

zakázky tvoří tyto záporné výsledky hospodaření. 

Zdroje pro tento projekt jsou v období 1. 7. 2011 – 30. 6. 2012 poskytovány z finančních 

prostředků veřejné zakázky KÚ Zlín „Zajištění sítě služeb typu sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji“. V dalších letech bude Centrum sv. Sáry financováno i 

z dotací MPSV. 
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4.6   Denní centrum Sv. Ludmily 

Nabízené služby se řídí Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Služby Denního 

centra Sv. Ludmily jsou poskytovány osobám starším 18 let s mentálním nebo 

kombinovaným postižením v pásmu lehké až středně těžké mentální retardace.  

Středisko umožňuje kontakt se sociálním prostředím a začleňováním klientů do běžného 

života. Hlavní činností jsou aktivizační, vzdělávací, terapeutické a výchovné činnosti  

v zařízení s individuálním přístupem ke každému klientovi. Kapacita služby je 16 klientů.  

Nabízené služby jsou zpoplatněné dle Vyhlášky č. 505/2006. Sazby jsou určeny, za 

hodinu, den či úkon (úkon = 5 min).  

Na přímé činnosti, mimo režijní pracovníky, se podílí 1 vedoucí pracovník vykonávající 

práci sociálního pracovníka, 2 sociální pracovníci a 1 pracovník v sociálních službách. 

 

Tab. 4.6  – Výnosy a náklady Denního centra Sv. Ludmily v Kč v letech 2010-2011 

DENNÍ CENTRUM SVATÉ LUDMILY 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 191 207 131 153 -31,41% 

502 - Spotřebované energie 118 431 152 881 29,09% 

  51 - Služby 180 746 167 497 -7,33% 

  52 - Osobní náklady 1 045 249 1 204 136 15,20% 

  53 - Daně a poplatky 1 747 986 -43,56% 

  54 - Ostatní náklady 62 455 186 589 198,76% 

  55 - Odpisy dlouh. majetku 16 860 39 027 131,48% 

NÁKLADY CELKEM 1 616 695 1 882 269 16,43% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

- od klientů 302 156 351 974  16,49% 

  64 - Ostatní výnosy 63 958 103 705  62,15% 

  68 - Přijaté příspěvky 133 402 243 682  82,67% 

  69 - Dotace 1 000 000 900 000  -10,00% 

VÝNOSY CELKEM 1 499 516 1 599 361  6,66% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -117 179 -282 908 -141,43% 

 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 
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Osobní náklady tvoří 63,97 % celkových nákladů roku 2011.  

V roce 2010 byly pro poskytování služeb využívány 2 místnosti, v roce 2011 vzrostla 

plocha využitá pro danou službu na 5 místností, proto mohla být navýšena i kapacita služby 

na 16 klientů. Tato skutečnost zapříčinila zvýšení výnosů za poskytnutou službu. Výrazným 

zvýšením „ostatních výnosů“, přijatých příspěvků a zvýšením výnosů za poskytované služby 

však středisko nedosáhlo v roce 2011 lepšího výsledku hospodaření. Bylo dosaženo ještě větší 

ztráty, než v roce 2010 a to především z důvodů navýšením nákladů cca o 270.000 Kč a 

snížením dotace MPSV o 100.000Kč.  

Náklady na odpisy jsou na středisko zúčtovány z odpisů přístavby, která byla 

využívána pro účely služeb denního centra.  

Středisko je spolufinancováno z velké části dotací Ministerstva práce a sociálních věci, 

zdrojů od fundraisera (na které se váží vyšší „ostatní náklady“, neboť fundraiser požaduje 

provizi a to ve výši 30% získaných prostředků) a příspěvku od Města Uherské Hradiště. 

 

4.7 Dobrovolnické a humanitární centrum 

Dobrovolnické centrum 

 Posláním je pomáhat prostřednictví dobrovolníků tam, kde je potřeba pomoci.  

Humanitární centrum  

 Humanitární centrum zajišťuje nebo zprostředkovává pomoc lidem v České republice i 

v zahraničí, kteří se ocitli v sociální nouzi nebo jiné krizové situaci, která bývá způsobena 

živelnou pohromou, ztrátou zaměstnání aj.   

Středisko je rozděleno na: 

- přímou pomoc  lidem v nouzi v ČR i v zahraničí formou materiální popřípadě 

finanční z fondů Tříkrálové sbírky,  

- humanitární sklad, 

- terénní sociální práci v krizových situacích, 

- organizování Tříkrálové sbírky v uherskohradišťském regionu, 

- organizování dalších sbírek a benefičních akcí. 

Ve středisku jsou zaměstnáni 2 pracovníci zajišťující činnost dobrovolníků a humanitárního 

skladu.  
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Tab. 4.7 Výnosy a náklady Dobrovolnického a humanitárního centra v Kč v letech 2010-2011 

DOBROVOLNICKÉ A HUMANITÁRNÍ CENTRUM 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 46 234 38 315 -17,13% 

502 - Spotřebované energie 1 610 0 -100,00% 

  51 - Služby 85 948 64 130 -25,39% 

  52 - Osobní náklady 300 124 283 863 -5,42% 

  53 - Daně a poplatky 100 0 -100,00% 

  54 - Ostatní náklady 4 781 3 061 -35,98% 

  58 - Poskytnuté příspěvky 27 000 0 -100,00% 

NÁKLADY CELKEM 465 797 389 369 -16,41% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

- od klientů 20 000 0  -100,00% 

  64 - Ostatní výnosy 880 0  -100,00% 

  68 - Přijaté příspěvky 97 504 156 941  60,96% 

  69 - Dotace 124 000 147 000  18,55% 

VÝNOSY CELKEM 242 384 303 941  25,40% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -223 413 -85 428 61,76% 

 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 

 

Osobní náklady se na celkových nákladech roku 2011 podílejí 72,90 % 

Středisko je dlouhodobě ztrátové a výsledek hospodaření je závislý výhradně na získaných 

zdrojích. Jedním ze zdrojů je dotace od Ministerstva vnitra, která má zajistit rozvoj 

dobrovolnické činnosti v České republice.  

Činnosti humanitárního skladu je finančně závislá na drobných darech fyzických osob a 

zdrojů z Tříkrálové sbírky, které podléhají schválením plánovaného záměru čerpání na dané 

období od Arcidiecézní charity Olomouc.  

Výsledek hospodaření -85 428 Kč, který proti roku 2010 vzrostl o 61,76 %, je zapříčiněný 

nižšími náklady o 16,41 % a vyššími výnosy o 25,40%.  
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4.8 Domácí pečovatelská služba 

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Posláním 

střediska je poskytování pomoci a podpory seniorům, lidem s chronickým onemocněním a 

zdravotním postižením a rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. 

Klienti za využívání péče hradí dle Sazebníku pečovatelských úkonů. Úhrada za většinu 

úkonů je 100 Kč za hodinu. Do ceny se započítává i cesta pracovníka k uživateli. Skupinám 

osob, které jsou uvedeny v § 75 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je služba 

poskytována bezplatně (např. účastníci odboje, političtí vězni atd.).  

Domácí pečovatelskou službu vykonává pracovní tým, který se skládá z 1 vedoucího, 3 

sociálních pracovnic, 1 administrativní pracovnice, 36 pracovnic přímé péče a 2 

pedikérky.  

 

Tab. 4.8 – Výnosy a náklady Domácí pečovatelské služby v Kč v letech 2010-2011 

DOMÁCÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 430 392 551 620 28,17% 

502 - Spotřebované energie 91 514 53 619 -41,41% 

  51 - Služby 502 153 506 799 0,93% 

  52 - Osobní náklady 8 440 374 8 578 295 1,63% 

  53 - Daně a poplatky 12 076 14 578 20,72% 

  54 - Ostatní náklady 728 318 525 069 -27,91% 

NÁKLADY CELKEM 10 204 827 10 229 980 0,25% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

- od klientů 4 594 501 4 545 317  -1,07% 

  64 - Ostatní výnosy 684 929 624 023  -8,89% 

  65 - Výnosy z prodeje dl. majetku 100 0  -100,00% 

  68 - Přijaté příspěvky 282 500 500 851  77,29% 

  69 - Dotace 4 870 000 4 367 000  -10,33% 

VÝNOSY CELKEM 10 432 030 10 037 191  -3,78% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 227 203 -192 789 -184,85% 

 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 
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Osobní náklady tvoří 83,85 % celkových nákladů roku 2011. 

V případě jedné obce je využití zaměstnance pro pečovatelské úkony pouze částečné, a 

proto byla sepsána dohoda o přeúčtování částečných osobních nákladů na tuto obec.  

Poskytovaná služba tohoto střediska je náročná, poskytována ve 46 obcí regionu a 

rozptyl uživatelů vyžaduje dlouhé přejezdy. Náročnost terénu a rozptyl výkonových pracovišť 

způsobuje velké výkyvy ve využití pracovní doby, snižuje procento výnosů z přímé péče ve 

vztahu k celkové pracovní době. Požadovány jsou i fakultativní služby tohoto střediska a to 

půjčování kompenzačních pomůcek a pedikúry.  

V roce 2011 došlo k poklesu výnosů o 394.839 Kč oproti roku 2010, jedná se 

především o snížení výnosů za poskytnuté služby o 49.184 Kč a snížení objemu dotací cca o 

503.000 Kč. Tyto rozdíly zapříčily, že v roce 2011 středisko hospodařilo se ztrátou 192.789  

Kč.  

 Středisko je spolufinancováno dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského 

úřadu Zlín, ze zdrojů Tříkrálové sbírky, přijatými příspěvky od fyzických osob, nadací a 

Města Uherské Hradiště. 

 

4.9   Domov pokojného stáří a Odlehčovací služba Boršice 

4.9.1 Domov pokojného stáří 

Posláním domova je poskytnutí podpory seniorům (65 let a více), kteří jsou 

v nepříznivé situaci, nechtějí zůstat sami v domácím prostředí a poskytnutí klidného bydlení. 

S uživatelem je sepsána smlouva na dobu neurčitou.  

V domově je 15 jednolůžkových pokojů, které mají své sociální zařízení, 5 

dvoulůžkových a 2 třílůžkové. Domov nabízí celoroční pobyt, včetně stravy a zajišťuje 

ošetřovatelské, pečovatelské a zdravotnické úkony pro uživatele dle jeho potřeby 

Mimo režijní pracovníky se na přímé činnosti podílí 1 vedoucí pracovník 

vykonávající i práci sociální pracovníka, 3 zdravotní sestry a 14 pracovníků v sociálních 

službách. 
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Tab. 4.9 – Výnosy a náklady Domova pokojného stáří Boršice v Kč v letech 2010-2011 

DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ BORŠICE 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 1 492 546 1 357 875 -9,02% 

502 - Spotřebované energie 427 526 618 109 44,58% 

  51 - Služby 515 154 471 328 -8,51% 

  52 - Osobní náklady 4 382 219 4 526 196 3,29% 

  53 - Daně a poplatky 3 818 8 395 119,88% 

  54 - Ostatní náklady 88 323 14 427 -83,67% 

  55 - Odpisy dlouh. majetku 45 304 52 605 0,00% 

  58 - Poskytnuté příspěvky 1 900 0 -100,00% 

NÁKLADY CELKEM 6 956 790 7 048 935 1,32% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

- od klientů 2 573 294 2 906 206  12,94% 

- zdrav. pojišťovny 1 091 223 1 022 815  -6,27% 

- příspěvek na péči 1 928 850 2 691 693  39,55% 

  64 - Ostatní výnosy 22 324 29 611  32,64% 

  65 - Výnosy z prodeje dl. majetku 4 000 0  -100,00% 

  68 - Přijaté příspěvky 1 415 188 106  13193,71% 

  69 - Dotace 1 699 000 1 615 000  -4,94% 

VÝNOSY CELKEM 7 320 106 8 453 431  15,48% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 363 316 1 404 496 286,58% 

 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 

 

Za rok 2011  64,21 % z celkových nákladů tvoří náklady osobní. 

V roce 2011 byl objem dotací nižší, proto středisko reagovalo na tuto skutečnost 

zvýšením sazby za pobyt. Vzrostly výnosy za poskytnuté služby hrazené klienty, také 

důslednost ve vybírání příspěvku na péči a v několika případech jeho zpětné přiznání 

uživateli, způsobil nárůst výnosů hrazené z příspěvků na péči cca o 760.000 Kč. Aktivní 

nárůst se objevil i u přijatých příspěvků, 100.000 Kč bylo věnováno na pořízení sušičky a cca 

88.000 Kč bylo poskytnuto nadací na dovybavení domova polohovacími postelemi. Toto 

zvýšení výnosů zapříčinilo, že v roce 2011 je výsledek hospodaření o 286,58% vyšší než 

v roce 2010. Mimo výnosy za poskytnuté služby je hlavním zdrojem finančních prostředků za 

rok 2011 dotace Ministerstva práce a sociálních věcí v částce 1.615.000 Kč 
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4.9.2 Odlehčovací služba Boršice 

Struktura a rozsah služeb se řídí § 44 – odlehčovací služba zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách Posláním odlehčovací služby je poskytování pobytu, podpory a 

individuální pomoci seniorům anebo osobám se zdravotním postižením ve věku od 27 do 65 

let v situaci kdy pečující osoby potřebují nezbytný odpočinek, musí podstoupit léčbu anebo 

lidem, kteří žijí osaměle a po určitou dobu potřebují zvýšenou péči. 

Odlehčovací služba poskytuje ubytování ve 2 jednolůžkových, 1 dvoulůžkovém a 1 

vícelůžkových pokojích. Doba poskytnutí služby je maximálně 6 týdnů. Kapacita je 8 

lůžek. V každé smlouvě na dobu určitou jsou přesně specifikovány poskytované služby, 

způsob a výše úhrady za pobyt.  

Přímá péče o klienty je zajištěna dílem úvazků pracovníku Domova pokojného stáří 

Boršice zajišťující péči v počtu 0,05 úvazku vedoucího, 0,1 úvazku sociálního pracovníka, 

3,25 úvazku pracovníků v sociálních službách a 0,15 úvazku aktivizačního pracovníka.  

 

Tab. 4.10 – Výnosy a náklady Odlehčovací služby Boršice v letech 2010-2011 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA BORŠICE 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles v 

roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 318 209 465 726 46,36% 

502 - Spotřebované energie 63 068 179 140 184,04% 

  51 - Služby 6 489 45 107 595,13% 

  52 - Osobní náklady 458 995 911 820 98,66% 

  53 - Daně a poplatky 0 92 92 Kč 

  54 - Ostatní náklady 104 320 1 331 -98,72% 

  58 - Poskytnuté příspěvky 100 000 0 -100,00% 

NÁKLADY CELKEM 1 051 081 1 603 216 52,53% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles v 

roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

- od klientů 899 614 796 625  -11,45% 

- příspěvek na péči 729 250 487 339  -33,17% 

  64 - Ostatní výnosy 2 755 2 710  -1,63% 

  68 - Přijaté příspěvky 37 500 25 750  -31,33% 

  69 - Dotace 203 000 234 000  15,27% 

VÝNOSY CELKEM 1 872 119 1 546 424  -17,40% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 821 038 -56 792 -106,92% 

 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 
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Osobní náklady za rok 2011 tvoří 56,87 % z celkových nákladů. 

Registrací je pevně stanoveno, kolik pracovních úvazků musí služba obsahovat, aby 

splňovala podmínky Zákona o sociálních službách. V případě Oblastní charity Uherské 

Hradiště je kapacita 8 lůžek a registrace předepisuje 3,5 úvazku personálu v přímé péči.  

Změnou poměrů rozúčtování nákladů mezi trvalým pobytem a odlehčovací službou, 

kdy v roce 2010 bylo rozděleno 100 % pracovníků na 85 % pracovníků Domova pokojného 

stáří a 15% Odlehčovací služby, se vzhledem k registraci v roce 2011 muselo pozměnit 

rozdělení pracovníků na 80 % Domova pokojného stáří a 20 % Odlehčovací služba. Zejména 

tato povinnost zapříčinila v roce 2011 nárůst mzdových nákladů o 450.000 Kč, což je skoro 

dvojnásobek úrovně roku 2010. Odlehčovací služba se tak stává v roce 2011, v závislosti na 

registraci a zvýšením nákladů o cca 50%, ztrátovou.  

Středisko je spolufinancováno ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí, přijatými 

příspěvky nadací a fyzických osob.  

. 

4.10 Domácí zdravotní péče 

Domácí zdravotní péče je nestátní zdravotnické zařízení, které je registrováno u Krajského 

úřadu Zlín. Posláním střediska je pomáhat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní situaci., 

navazovat a doplňovat péči ústavní.  

Služba je poskytována denně, včetně svátků na základě žádosti praktického či ošetřujícího 

lékaře, který určuje rozsah a četnost. Tým, který péči poskytuje se skládá z kvalifikovaných 

pracovníků, majících osvědčení k poskytování péče bez odborného dohledu.  

Domácí zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.  

Tým střediska tvoří 1 vrchní sestra, 7 zdravotních sester a 1 administrativní 

pracovník.  

Díky zřízení tohoto střediska je OCH UH nestátní zdravotnické zařízení a daňové přiznání 

z daně z příjmů odvádí za celek (sečítá se ztráta a zisk jednotlivých středisek). Na druhou 

stranu musí díky této registraci platit silniční daň za všechny automobily, které jsou  

využívány v OCH UH.  
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Tab. 4.11 – Výnosy a náklady Domácí zdravotní péče v Kč v letech 2010-2011 

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 301 608 338 608 12,27% 

502 - Spotřebované energie 42 170 64 117 52,04% 

  51 - Služby 298 728 407 103 36,28% 

  52 - Osobní náklady 3 114 651 3 144 681 0,96% 

  53 - Daně a poplatky 10 793 8 422 -21,97% 

  54 - Ostatní náklady 90 254 27 628 -69,39% 

  55 - Odpisy dlouh. majetku 36 23 -36,11% 

NÁKLADY CELKEM 3 858 240 3 990 582 3,43% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

- zdrav. pojišťovny 4 245 299 4 030 727  -5,05% 

  64 - Ostatní výnosy 9 183 13 484  46,84% 

  68 - Přijaté příspěvky 73 173 17 841  -75,62% 

  69 - Dotace 0 65 000  65 000 Kč 

VÝNOSY CELKEM 4 327 655 4 127 052  -4,64% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 469 415 136 470 -70,93% 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 

 

Nejvyššími náklady jsou osobní, které tvoří 78,80 % z celkových nákladů roku 2011. 

Zdravotní péče je závislá na indikaci ošetřujícím lékařem a úhradách zdravotních 

pojišťoven. Zdravotní sestra provede indikované výkony za bodové ohodnocení a dle ceny 

bodu je nárokovaná úhrada u zdravotní pojišťovny klienta. V závislosti na úhradové vyhlášce 

zdravotní pojišťovny, se meziročně projevují výkyvy tržeb a ty se odráží ve výsledku 

hospodaření.  

Téměř veškeré výnosy z poskytnutých služeb tvoří příjmy od zdravotních pojišťoven, 

které jsou v roce 2011 o 241.572 Kč nižší než v roce 2010 a také přijaté příspěvky, které jsou 

nižší o 75,62 % než v roce 2010. Především tyto skutečnosti měly za následek pokles 

hospodářského výsledku v roce 2011 o 70,93% proti roku 2010. 

Středisko je spolufinancováno příspěvky fyzických osob a výjimečně byla v roce 2011 

poskytnuta dotace Krajského úřadu Zlín ve výši 65 000 Kč na Mobilní hospicovou jednotku a 

její vybavení. Služby Mobilní hospicové jednotky byly v minulosti již několikrát na 
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individuální požádání poskytnuty tímto střediskem. Nejde však o službu kontinuální nýbrž 

nahodilou.  

4.11 Charitní domov Hluk – domov pro seniory a Odlehčovací služba Hluk 

4.11.1 Charitní domov Hluk – domov pro seniory 

Zařízení poskytuje komplex pobytových služeb – ubytování, poskytnutí stravy, 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu aj. Odborná ošetřovatelská péče je 

zajištěna prostřednictvím zdravotních sester a dalšími pracovnicemi sociální péče. Provoz je 

nepřetržitý během celého roku. 

Domov pro seniory je určen pro osoby neschopné soběstačnosti, s omezenou 

pohyblivostí, chronickou nemocí, demencí anebo pro ty, které nemají rodinu, či jim rodina 

odmítá poskytnout péči. Kapacita domova je 26 lůžek. 

Mimo režijní pracovníky se na přímé péči podílí 1 vedoucí pracovník, 2 zdravotní 

sestry, 1 sociální pracovník a 12 pracovníků v sociálních službách.  

Tab. 4.12 – Výnosy a náklady Charitního domova Hluk v Kč v letech 2010-2011 

CHARITNÍ DOMOV HLUK 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 1 130 029 1 200 697 6,25% 

502 - Spotřebované energie 256 289 266 598 4,02% 

  51 - Služby 270 567 170 411 -37,02% 

  52 - Osobní náklady 3 706 630 4 491 399 21,17% 

  53 - Daně a poplatky 4 144 4 144 0,00% 

  54 - Ostatní náklady 13 749 15 620 13,61% 

  55 - Odpisy dlouh. majetku 44 976 89 952 100,00% 

  56 - Úroky 32 132 15 308 -52,36% 

NÁKLADY CELKEM 5 458 516 6 254 129 14,58% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

- od klientů 1 867 088 2 409 875  29,07% 

- zdrav. pojišťovny 139 792 623 892  346,30% 

- příspěvek na péči 2 034 746 2 186 134  7,44% 

  64 - Ostatní výnosy 9 320 12 204  30,94% 

  68 - Přijaté příspěvky 125 000 22 176  -82,26% 

  69 - Dotace 1 220 000 1 171 000  0,00% 

VÝNOSY CELKEM 5 395 946 6 425 281  19,08% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -62 570 171 152 373,54% 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 
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Dílem 71,81 % z celkových nákladů roku 2011 jsou vyčísleny osobní náklady.   

Výsledek hospodaření roku 2011 je zisk, který je o 373,54 % vyšší než v roce 2010 a to 

hlavně z důvodů nárůstu výnosů za poskytované služby hrazené klienty a zdravotními 

pojišťovnami. Zvýšení vzniklo na základě nárůstu kapacity o 2 lůžka - na 26 lůžek. Proto 

snížení dotace oproti roku 2010 cca o 49.000 Kč nemělo vliv na snížení hospodářského 

výsledku.  

Středisko je mimo dotace MPSV spolufinancováno příspěvky od fyzických osob. 

 

4.11.2 Odlehčovací služba Hluk 

Odlehčovací služba Hluk poskytuje shodné služby jako Odlehčovací služba v Boršicích.  

Kapacita zařízení jsou 3 lůžka. 

Přímá péče o klienty je zajištěna dílem úvazků pracovníků Charitního domova Hluk 

zajišťující péči v počtu 0,05 úvazku vedoucího, 0,05 úvazku sociálního pracovníka, 2,00 

úvazku pracovníků v sociálních službách a 0,2 úvazku aktivizačního pracovníka.  

 

Tab. 4.13 – Výnosy a výdaje Odlehčovací služby Hluk v letech 2010-2011 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA HLUK 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles v 

roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 101 109 140 633 39,09% 

502 - Spotřebované energie 35 001 32 873 -6,08% 

  51 - Služby 8 256 24 429 195,89% 

  52 - Osobní náklady 496 224 515 702 3,93% 

  53 - Daně a poplatky 0 241 241 Kč 

  54 - Ostatní náklady 459 1 237 169,50% 

NÁKLADY CELKEM 641 049 715 115 11,55% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles v 

roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

- od klientů 215 134 224 381  4,30% 

- příspěvek na péči 133 716 164 701  23,17% 

  64 - Ostatní výnosy 1 699 2 879  69,45% 

  68 - Přijaté příspěvky 0 100 000  100 000 Kč 

  69 - Dotace 230 000 299 000  30,00% 

VÝNOSY CELKEM 580 549 790 961  36,24% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -60 500 75 846 225,37% 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 
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Osobní náklady tvoří 72,11 % celkových nákladů roku 2011. 

V případě Odlehčovací služby Hluk bylo od zahájení této služby již správně nastaveno 

rozúčtování odpovídajícího podílu pracovníků v přímé péči na tuto službu. Ale i při získání 

vyšší dotace o 69.000 Kč, se tato služba včetně mírného zvýšení nákladů jeví i nadále 

ztrátovou, proto oproti roku 2010 byl přijatý příspěvek z Obce Hluk v hodnotě 100.000 Kč 

celý zúčtován ve prospěch této služby. To zapříčinilo, že středisko nemá výsledek 

hospodaření ve ztrátě.  

 

4.12 Labyrint 

Labyrint, centrum sociální rehabilitace, nabízí služby osobám s duševním 

onemocněním (většinou psychotickým) starším 18 let. Pracovníci usilují o začlenění uživatelů 

do většinové společnosti, motivují a podporují k nezávislosti, samostatnosti. Služba je 

poskytována ve formě terénní i ambulantní. 

Uživatelům jsou poskytovány veškeré činnosti bezúplatně. Od 1. 3. 2010 až do 31. 5. 

2012 je zde realizována veřejná zakázka „Zajištění sítě sociálních služeb typu sociální 

rehabilitace poskytované formou ambulantní a terénní formě pro osoby se zdravotním 

postižením ve Zlínském kraji II“ a projekt „Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském 

kraji“. Obojí spolufinancováno Evropským sociálním fondem prostřednictvím veřejné 

zakázky Krajského úřadu Zlín. 

Zaměstnance tvoří 1 vedoucí pracovník, 2 sociální pracovníci a 4 pracovníci 

v sociálních službách.  
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Tab. 4.14 – Výnosy a náklady Labyrintu v Kč v letech 2010-2011 

LABYRINT 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 344 781 303 280 -12,04% 

502 - Spotřebované energie 129 877 46 815 -63,95% 

  51 - Služby 268 351 204 533 -23,78% 

  52 - Osobní náklady 2 072 372 2 629 652 26,89% 

  53 - Daně a poplatky 267 0 -100,00% 

  54 - Ostatní náklady 23 644 16 046 -32,14% 

  55 - Odpisy dlouh. majetku 4 047 7 285 80,01% 

NÁKLADY CELKEM 2 843 339 3 207 611 12,81% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

od klientů 11 255 655  -94,18% 

veřejná zakázka 2 462 278 3 162 673  28,45% 

  64 - Ostatní výnosy 23 064 14 033  -39,16% 

  68 - Přijaté příspěvky 37 000 7 750  -79,05% 

  69 - Dotace 201 667 0  -100,00% 

VÝNOSY CELKEM 2 735 264 3 185 111  16,45% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -108 075 -22 500 79,18% 

 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 

 

Osobní náklady roku 2011 tvoří 81, 98 % veškerých nákladů tohoto účetního období.  

Hlavním zdrojem příjmů v roce 2010 i 2011 byly především zdroje z veřejné zakázky. 

Hospodářský výsledek této služby je zapříčiněný tím, že ne všechny náklady vznikající se 

službou je možné hradit ze zdrojů veřejné zakázky. Náklady, které jsou z pohledu využití 

zdrojů veřejné zakázky neuznatelné, tvoří záporný hospodářský výsledek v obou letech. 

V roce 2010 byla ztráta větší, protože některé náklady byly zpětně vyřazeny z uznatelných 

nákladů jako neopodstatněné.  
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4.13 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP 

Pro zařízení TULiP bylo uděleno Krajským úřadem Zlín pověření k výkonu sociálně-

pracovní ochrany dětí. Služba provozuje a nabízí bezpečný prostor k navázání a udržování 

kontaktu s mladými lidmi, poskytuje informace a vytváří podmínky pro sociální začlenění a 

snaží se o změnu ve způsobu života dětí a mládeže ve věku od 12-26 let. Tato cílová skupina 

dává přednost pasivnímu stylu života, tráví volný čas na ulici a je ohrožena sociálním 

vyloučením ze společnosti. Vytvořený klub, jehož kapacita je 15 klientů a 5 klientů v rámci 

terénní služby má za úkol oslovit cílovou skupinu a pracovat s ní tak, aby nedocházelo k 

jejímu vyloučení ze společnosti.  

Ve středisku je realizován projekt „Tu je líp“. Od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2011 byla 

realizovaná veřejná zakázka „Zajištění sítě sociálních služeb typu nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež ve věku 15 – 26 let ve Zlínském kraji“. Toto věkové rozpětí představuje cca 75 

% klientely tohoto zařízení.  

Službu obstarávají 4 sociální pracovníci a 1 vedoucí pracovník. 

 

Tab. 4.15 – Výnosy a náklady TULiPu v Kč v letech 2010-2011 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ TULiP 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 95 294 212 440 122,93% 

502 - Spotřebované energie 0 0 0,00% 

  51 - Služby 313 749 311 282 -0,79% 

  52 - Osobní náklady 1 514 279 1 519 731 0,36% 

  53 - Daně a poplatky 0 26 26 Kč 

  54 - Ostatní náklady 3 919 41 850 967,87% 

NÁKLADY CELKEM 1 927 241 2 085 329 8,20% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

- veřejná zakázka 1 329 025 1 324 199  -0,36% 

  64 - Ostatní výnosy 2 765 4 116  48,86% 

  68 - Přijaté příspěvky 59 157 99 772  68,66% 

  69 - Dotace 460 000 537 000  16,74% 

VÝNOSY CELKEM 1 850 947 1 965 087  6,17% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -76 294 -120 242 -57,60% 

 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 
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Osobní náklady roku 2011 tvoří 72,88 % celkových nákladů.  

Z pohledu zdrojů z veřejné zakázky v obou srovnávaných letech jsou tyto příjmy 

obdobné. V roce 2011 z hlediska dotací bylo dosaženo o cca 77.000 Kč více než v roce 2010. 

V roce 2011 vzrostla úroveň hlavně materiálových nákladů a na toto středisko byl zúčtován i 

větší díl režijních mezd, to způsobilo hlubší pokles výsledku hospodaření v roce 2011 cca o 

44.000 Kč.  

Středisko je financováno mimo jiné dotací Ministerstva práce a sociálních věcí 

částkou 402.000 Kč, dotací Zlínského kraje 135.000 Kč a přijatými příspěvky získaných 

fundraiserem. 

 

4.14 Občanská poradna  

Občanská poradna poskytuje informace, rady a pomoc všem lidem, kteří jsou ve 

špatné sociální situaci nebo je možné, že taková situace nastane a nedokáží ji řešit sami. 

Cílem poradny je znalost práv a povinností každého klienta, znal dostupné služby aj. Poradci 

jsou speciálně vyškolení v oblasti právních norem. Poradna poskytuje maximálně 40 

konzultací týdně, jedna konzultace by neměla přesáhnout 45 minut. Služby tohoto střediska 

jsou poskytovány bezplatně.  Poradenství zajišťuje 1 sociální pracovník a 1 sociální 

pracovník pověřený vedením Občanské poradny.  
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Tab. 4.16 – Výnosy a náklady Občanské poradny v Kč v letech 2010-2011 

OBČANSKÁ PORADNA 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 23 592 5 469 -76,82% 

502 - Spotřebované energie 16 929 8 050 -52,45% 

  51 - Služby 72 055 86 125 19,53% 

  52 - Osobní náklady 658 960 577 203 -12,41% 

  53 - Daně a poplatky 50 36 -28,00% 

  54 - Ostatní náklady 3 459 3 238 -6,39% 

NÁKLADY CELKEM 775 045 680 121 -12,25% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

- pro asociaci obč. poraden 10 500 59 560  467,24% 

  64 - Ostatní výnosy 1 837 960  -47,74% 

  68 - Přijaté příspěvky 132 500 52 350  -60,49% 

  69 - Dotace 542 000 498 000  -8,12% 

VÝNOSY CELKEM 686 837 610 870  -11,06% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -88 208 -69 251 21,49% 

 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 

 

Osobní náklady tvoří 84,87 % celkových nákladů roku 2011.  

V roce 2011 byla na tuto službu poskytnuta nižší dotace o 44.000 Kč. Nižší dotaci 

odpovídá vyúčtování nižší úrovně osobních nákladů podmíněné personálními změnami. 

Výnosy za poskytované služby pro Asociaci občanských poraden má rostoucí tendenci, ale 

ani to nezapříčiní, že středisko hospodaří se ziskem, neboť získané prostředky stále 

nepokrývají veškeré náklady. 

Středisko je z velké části financováno dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí a 

příspěvky od Města Uherské Hradiště. 
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4.15 Obchodní činnost 

Za obchodní činnost jsou považovány služby přepravy osob se zdravotním handicapem 

(která je fakultativní službou za podmínek, kdy je služba poskytována ve spojitosti s výkonem 

služby konkrétního střediska a objevují se ve výsledovkách daného střediska podle využití 

klientů) a půjčovny kompenzačních pomůcek, pokud uživatel služby není klientem žádného 

střediska Oblastní charity Uherské Hradiště a využití služeb je nahodilé.  

 

Tab. 4.17 – Výnosy a náklady obchodní činnosti v Kč v letech 2010-2011 

OBCHODNÍ ČINNOST 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 150 254 111 866 -25,55% 

502 - Spotřebované energie 2 288 7 576 231,12% 

  51 - Služby 184 418 118 626 -35,68% 

  52 - Osobní náklady 0 76 800 76 800 Kč 

  53 - Daně a poplatky 4 676 3 484 -25,49% 

  54 - Ostatní náklady 18 616 14 687 -21,11% 

  55 - Odpisy dlouh. majetku 72 624 97 341 0,00% 

  58 - Poskytnuté příspěvky 0 1 900 1 900 Kč 

NÁKLADY CELKEM 432 876 432 280 -0,14% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby: 144 820 152 475  5,29% 

  64 - Ostatní výnosy 10 787 11 454  6,18% 

  65 - Výnosy z prodeje dl. majetku 1 002 97 000  9580,64% 

  68 - Přijaté příspěvky 65 000 230 295  254,30% 

  69 - Dotace -979 5 000  610,73% 

VÝNOSY CELKEM 221 609 496 224  123,92% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -211 267 63 944 130,27% 

 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 

 

V roce 2011 došlo k poklesu nákladů a naopak zvýšení výnosů o 123,93 % proti roku 

2010. Nejvýrazněji vzrostly přijaté příspěvky a výnosy z prodeje dlouhodobého majetku, kdy 

došlo k prodeji automobilu.  S těmito výnosy středisko hospodaří se ziskem 63.944 Kč.  
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Tab. 4.18 – Výsledky hospodaření jednotlivých středisek v Kč ve vybraných letech 

Středisko / ROK 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

Agentura podp. zaměst.     0 -14 304 -66 618   

Azylový dům sv. Vincence -72 323 -19 991 -104 177 71 848 153 756 -281 993 

ESF -Azylové domy       -6 967     

Centrum osobní asistence         -62 476 -160 312 

Centrum svaté Sáry           -72 422 

Centrum denních služeb        -65 251 34 775 -36 166 

Denní centrum sv. Ludmily 41 349 -9 129 -23 597 34 412 50 542 -282 908 

Dobrovolnické centrum       -44 -105 044 
-85 428 

Humanitární sklad -9 421 -1 961 -19 552 -659 -102 742 

Domácí pečovatelská 

služba 
-69 147 -134 -192 063 -1 150 661 428 -192 789 

Domácí zdravotní péče -85 102 318 031 15 094 -376 868 518 136 469 

Domov pokojného stáři 

Boršice  
    -9 443 609 687 679 729 1 404 496 

Charitní domov Hluk       -133 731 229 298 171 151 

Chráněná dílna -40 353 -27 128 -27 714 -22 112 -709 096   

Labyrint         -57 646 -350 936 -22 500 

NZDM  TULiP -49 303 -2 669 -139 149 -633 -108 391 -120 242 

Občanská poradna       -1 623 -142 812 -69 251 

Obchodní činnost 24 433 55 892 8 087 2 234 -77 233 63 943 

Odlehčovací služba Boršice        -154 095 76 133 -56 792 

Odlehčovací služba Hluk          -163 947 75 846 

Přeprava osob se zdrav. 

hand. 
    2 287 -14 327 -228 303   

SPAB     -6 720 132 084 105 680 -28 195 

Velehradská 246       -3 938 0 -25 140 

HV OCH UH  -259 867 312 911 -496 947 373 407 742 261 417 767 

  středisko neexistuje 

     

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity, vlastní zpracování 

 

Z porovnání hospodaření jednotlivých středisek není na první pohled zřejmá vývojová 

tendence. Skutečnost je taková, že hospodaření středisek ovlivňuje několik faktorů. V první 

řadě objem finančních zdrojů na dané období. Výsledek může být podstatně ovlivněn i 

provozními záležitostmi – aktuálně vzniklé náklady (opravy, změny provozní budovy), ale 

hlavně nárůst či pokles klientů, popřípadě zaměstnanců zainteresovaných v daném projektu. 

Jak jde vidět v předešlých tabulkách, osobní náklady tvoří největší část celkových nákladů 

každého střediska.  
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První rok vzniku je každé středisko ztrátové, neboť zdroje financování nepokryjí 

náklady související s nově poskytovanou službou. Díky velkým peněžním prostředků 

z  fundraisingu, které se přerozdělují na konci roku, se OCH UH snaží zvýšit hospodářský 

výsledek ztrátového střediska. Z pohledu OCH UH je důležitý výsledek hospodaření za celou 

organizaci. Hlavně pobytové centra, které dosahují vysokého zisku (např. Domov pokojného 

stáří v roce 2011 dosáhl zisku ve výši 1 404 496 Kč), pokrývají ztráty středisek, které mají 

záporný výsledek hospodaření. 

Rozdíly jsou dány nejvíc poskytnutými zdroji financování, neboť sociální politika je 

každý rok zaměřená na jiný typ sociální služby, proto jednotlivé střediska nejsou dlouhodobě 

finančně udržitelná jen v zisku.  

Všeobecně je třeba říci, že OCH UH z hlediska vývoje, má zájem jednotlivé služby 

rozvíjet, doplňovat návaznými sociálními službami a to i za cenu záporného výsledku 

hospodaření vytvořené služby. Rozhodující vliv na udržení služby má plán Krajského úřadu 

Zlín a také územních samosprávních celků, které v závislosti na něm mají zájem podílet se na 

jejich financování a další podpoře těchto služeb.  

Neziskový sektor, tím i Oblastní charita Uherské Hradiště, se stává závislým na využití 

části státní podpory, která je od roku 2006 poskytována jako „Příspěvek na péči. Z pohledu 

OCH UH je chybou případná nedostatečná informovanost veřejnosti o účelu poskytování 

příspěvku na péči (v posledních letech se OCH UH snaží informovat své klienty o této 

možnosti a pomáhá jim s vyřízením všech dokumentů). V případě pobytových zařízení spadá 

tato částka plně ve prospěch domovů v Boršicích a Hluku. Ostatní služby nemohou tento 

příspěvek na péči přímo nárokovat a veřejnost se neztotožnila s myšlenkou uplatnit 

poskytnutou částku na úhradu sociálních služeb.  
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4.16   Hospodaření Oblastní charity Uherské Hradiště jako celku 

 

Tab. 4.18 – Výnosy a náklady Oblastní charity Uherské Hradiště v letech 200-2011 

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

NÁKLADY  
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

501 - Spotřebované nákupy 5 113 272 5 391 731 5,45% 

502 - Spotřebované energie 1 956 965 2 275 324 16,27% 

  51 - Služby 3 837 914 3 626 713 -5,50% 

  52 - Osobní náklady 34 318 810 37 962 097 10,62% 

  53 - Daně a poplatky 44 048 52 474 19,13% 

  54 - Ostatní náklady 1 224 993 1 071 593 -12,52% 

  55 - Odpisy dlouh. majetku 183 847 311 372 69,36% 

  56 - Úroky 32 132 15 308 -52,36% 

  58 - Poskytnuté příspěvky 143 135 1 900 -98,67% 

NÁKLADY CELKEM 46 855 116 50 708 512 8,22% 

VÝNOSY 
2010 2011 Nárůst/pokles  

v roce 2011 Kč Kč 

  60 - Výnosy za služby:       

- od klientů 12 401 861 13 130 124 5,87% 

- veřejná zakázka 9 537 988 11 318 252 18,66% 

- zdrav. pojišťovny 5 458 908 5 676 056 3,98% 

- příspěvek na péči 4 826 562 5 529 867 14,57% 

  64 - Ostatní výnosy 987 745 938 181 -5,02% 

  65 - výnosy z prodeje majetku 5 102 97 000 1801,22% 

  68 - Přijaté příspěvky 1 771 752 2 598 800 46,68% 

  69 - Dotace 12 798 688 11 838 000 -7,51% 

VÝNOSY CELKEM 47 788 606 51 126 279  6,98% 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 933 490 417 767 -55,25% 

 

Zdroj: Účetní výkazy Oblastní charity Uherské Hradiště, vlastní zpracování 

 

V roce 2011 se zvýšily náklady o 3.853.396 Kč oproti roku 2010. Nejvýraznější 

položkou zvýšených nákladů v roce 2011 jsou osobní náklady, neboť některé poskytované 

služby byly rozšířeny a to vyvolalo vytvoření dalších pracovních míst.  

V roce 2011 dochází ke zvýšení výnosů za služby, přijatých příspěvků a dotací 

Ministerstva vnitra. Tyto zdroje byly schopny pokrýt značný nárůst nákladů, ale přesto OCH 

UH. v roce 2011 hospodaří se ziskem o cca 55% nižším než v roce 2010. Tento pokles byl 

způsoben především snížením dotace MPSV a Krajského úřadu Zlín o 960 000 Kč. 
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Tab. 4.19 – Vývoj hospodaření Oblastní charity Uherské Hradiště v Kč v letech 2000-2011  

ROK NÁKLADY VÝNOSY HV 

2000 6 809 299 6 361 031 -448 268 

2001 8 044 860 7 784 994 -259 866 

2002 8 454 569 8 731 402 276 833 

2003 9 640 830 9 953 740 312 910 

2004 11 552 701 11 826 703 274 002 

2005 13 253 098 12 756 151 -496 947 

2006 30 530 620 30 632 168 101 548 

2007 32 948 859 33 322 266 373 407 

2008 42 402 787 42 402 787 0 

2009 44 510 803 45 253 064 742 261 

2010 46 855 117 47 788 607 933 490 

2011 50 708 513 51 126 279 417 766 

 

Zdroj: Výroční zprávy Oblastní charity Uherské Hradiště let 2000-2011 

 

Graf 4.1 – Vývoj hospodářského výsledku v tis. Kč v letech 2000-2011 

 

 

Zdroj: Výroční zprávy Oblastní charity Uherské Hradiště let 2000-2011 
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V roce 2000 OCH UH spravovala střediska: 

- Domácí pečovatelské a ošetřovatelské služby 

- Chráněnou dílnu 

- Denní centrum sv. Ludmily 

- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP 

- Středisko Humanitární pomoci 

Nově začal poskytovat své služby Azylový dům sv. Vincence. Tento rok byl skončen 

ztrátou, získané zdroje neodpovídaly rozsahu uskutečněné činnosti.  

V roce 2001 byl jmenován nový dosavadní ředitel OCH UH Ing. Jiří Jakeš a svou 

činností zahájil éru rozšiřování působnosti, jak v rámci regionu, 

 tak i co do škály poskytovaných služeb. Tento rok byl opět ukončen ztrátou, ale nižší 

než v roce 2000. 

Prvním rokem, kdy OCH UH obdržela dotaci od Krajského úřadu Zlín ve výši 327.000 

Kč, byl rok 2002. Charita nadále žádá o tento zdroj finančních prostředků a to v závislosti na 

přidělování prostředků ze státních zdrojů. 

V roce 2003 bylo zahájeno systematické jednání s Městem Uherské Hradiště (UH) o 

odkoupení a převodu nemovitosti „Velehradská 246“, která má výhledově v roce 2013 sloužit 

k vybudování služby „Chráněné bydlení“. Spolupráce s Městem UH byla navázána i na úseku 

přípravy nové služby – rozšíření azylového bydlení za využití objektu v majetku Města Uh. 

Hospodaření OCH UH za tento rok bylo uzavřeno se ziskem 312.910 Kč. 

Rok 2004 účetně zaznamenal příliv zdroje z dotace MPSV na Krajský úřad Zlín a to 

nárůstem o 148 % více proti roku 2003. Tímto krokem byla zahájena postupná transformace 

dotačních zdrojů do kompetencí krajských úřadů. V tomto roce vzniká také nové středisko - 

Sociální poradna s azylovým bydlením, viz jednání s Městem UH z roku 2003. 

Expanze služeb nastala v roce 2005, kdy svoji činnost zahájila Agentura podporovaného 

zaměstnávání, která byla financována z prostředků SROP. Oficiální registrací zahájila činnost 

i Občanská poradna a Dobrovolnické centrum. V prosinci 2005 bylo otevřeno nové zařízení 

dosud pro OCH UH nezavedenou novou službu domov pro seniory v Boršicích „Domov 

pokojného stáří Boršice“. Byla dosažena ztráta, neboť veškeré náklady těchto nových služeb 

byly hrazeny z vlastních zdrojů. 

V roce 2006 ze zdrojů MPSV byly zafinancovány pouze dva projekty Občanská 

poradna a TULiP. Ostatní poskytované služby byly financovány Krajským úřadem Zlín. 

Podstatným zdrojem byly prostředky z ESF a SROPu. V tomto roce byly otevřeny nové 

služby. V Boršicích byl stávající trvalý pobyt doplněn o Odlehčovací službu a Denního centra 



68 

 

služeb Jarošov, nyní pod názvem Labyrint. V roce 2006 proběhlo rozdělení střediska 

Pečovatelská a ošetřovatelská služba na Domácí zdravotní péči, který získala registraci 

Nestátní zdravotnické zařízení u Krajského úřadu Zlín, druhou složkou se stala samostatná 

Domácí pečovatelská služba. Výsledkem hospodaření tohoto roku byl zisk ve výši 101.547 

Kč. 

Rok 2007 se stal rokem vzniku dalšího pobytového centra Charitní domov Hluk, který 

poskytuje trvalý pobyt i Odlehčovací službu. Na tento rok se váže nový zdroj Města Hluk. 

V roce 2008 vznikla další služba, o kterou projevili klienti zájem, Centrum osobní 

asistence, která je schopná doplnit a navázat na službu pečovatelskou. Hospodářský výsledek 

tohoto roku je nulový a je ovlivněn zaúčtováním poskytnutých darů, které byly od dárce 

účelově směřovány na investici. Připravovanou investiční akcí byla rekonstrukce a přestavba 

budovy „Velehradská 246“. 

Rok 2009 byl posledním rokem, kdy pod OCH UH fungovala Chráněná dílna a to 

z toho důvodu, že dotace dosud poskytovaná Úřadem Práce má klesající tendence a fungování 

pod neziskovou organizací neumožní využití dalších zdrojů Úřadu práce. Osamostatněním 

získaly zdroje z počtu zaměstnávaných se zdravotním postižením, což v celkovém objemu 

zaměstnanců OCH UH nedosahovaly. Proto k 31. 12. 2009 ukončili činnost a transformovaly 

se na Lidumila s.r.o. Od 1. 10. 2009 byly nově financovány formou veřejné zakázky z 

Krajského úřadu Zlín tato střediska: Azylový dům sv. Vincence, Sociální poradna s azylovým 

bydlením a TULiP, což zapříčinilo dobrý výsledek hospodaření v zisku ve výši 742.641 Kč. 

V roce 2010 vzniklo Centrum sv. Sáry, které je plně financováno z prostředků veřejné 

zakázky. Nadále probíhalo financování ze zdrojů veřejné zakázky u již zmíněných projektů 

2009 a nově od 1. 3. 2010 bylo financováno středisko Labyrint. 

 Rok 2011 byl pro OCH UH opět úspěšný se ziskem 417.766 Kč.  

Jak je vidět z grafu 4. 1 hospodářské výsledky v letech 2000-2011 jsou ve většině let kladné. 

Výkyvy v hospodářském výsledku mohou způsobit zejména expanze nových služeb, na které 

v prvním roce nejsou dostatečné finanční prostředky, nižší příjmy od klientů nebo snížení 

zdrojů z dotací.  
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5 ZÁVĚR 

Cíl práce byl zaměřený na analýzu hospodaření Oblastní charity Uherské Hradiště a 

zhodnocení zdrojů financování a případné zjištění zdroje, který nevyužívají a mohly by. 

Oblastní charita Uherské Hradiště má zdroje hlavně z výnosů za poskytované služby, 

ze státního rozpočtu – dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, Evropského sociálního 

fondu formou veřejných zakázek, Krajského úřadu Zlín a některých měst regionu 

Uherskohradišťska. Jelikož k jejich dosažení musí vytvářet dostatečné podmínky, zaručit, že 

přijaté příspěvky a dotace pokryjí náklady, které souvisí s jednotlivou sociální službou, 

využívají tyto zdroje efektivně, hospodárně a účelně. Nemohou si dovolit ani počínat jinak, 

neboť kontroly z institucí poskytující tyto zdroje jsou velmi časté a v případě pochybení 

mohou Oblastní charitě Uherské Hradiště nakázat vrátit tyto příjmy, v tom lepším případě 

vrátit jen část, kterou pokryly neuznatelné náklady tohoto zdroje. A tím pádem by se 

jednotlivá střediska mohla dostat do ztrát nebo by nemohly poskytovat sociální služby 

v takové míře jako doposud.  

Rozborem hospodaření OCH UH za roky 2000-2011 není možné specifikovat 

zaručený zdroj finančních prostředků na krytí nákladů spojených s poskytováním sociálních 

služeb. Tyto zdroje byly z uvedeného časového rozsahu ovlivněny vývojem sociální politiky 

viz vznik sociální dávky „Příspěvek na péči“, Evropským sociálním programem či 

samostatnou strukturou společnosti. Významný vliv na objem jednotlivých zdrojů má státní 

politika financování sociálních služeb. 

  Z dlouhodobého hlediska je jasné, že zdroj finančních příjmů se přesouvá ke 

krajským úřadům a následně k územním samosprávným celkům (ÚSC). Z historie 

financování je patrné že byly vykázány příjmy z ÚSC (viz tab. 3.3 – příspěvky obcí regionu).. 

Tyto zdroje jsou závislé na vzájemném jednání OCH UH a ÚSC o potřebných službách. 

Komunikace byla v některých letech v úplném útlumu, neboť se jedná o činnost časově velmi 

náročnou a závislou na dobré vůli jednotlivých obcí a obecních úřadů regionu. V současné 

době OCH UH poskytuje sociální služby ve 46 obcích Uherskohradišťska. Z toho poskytují 

příspěvky jen dvě města (Uherské Hradiště, Staré Město) a tři obce (Hluk, Kunovice a 

Osvětimany). V závislosti na tom, že je možné od jedné malé obce (v tomto případě 

Osvětiman) získat finanční prostředky ve výši 63.000 Kč na poskytování sociálních služeb. 

Doporučuji se zaměřit na tento možný zdroj peněžních prostředku. Pokud by každá ze 

zbylých 43 obcí byla požádána o průměrnou částku např. 30.000 Kč, by znamenalo zvýšení 

příjmů Oblastní charity Uherské Hradiště cca o 1 290 000  Kč.  Pravděpodobnost toho objemu 
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finančních prostředků by mohla vylepšit poskytování služeb v jednotlivých obcích regionu, 

lepší informovanost osob, které potřebují sociální služby, zapříčinit vytvoření nebo rozšíření 

jednotlivých středisek.  
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