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1 ÚVOD 

 

Tématem bakalářské práce je finanční hospodaření neziskové organizace v oblasti sociálních 

služeb. Jako nezisková organizace byla vybrána obecně prospěšná společnost Dětský klíč 

Šumperk, která se zaměřuje na poskytování sociálních služeb handicapovaným dětem 

s diagnostikou autismu. 

 

Lidé se zdravotním postižením tvoří významnou skupinu občanů České republiky. Otázka 

integrace handicapovaných je v posledních letech aktuálním a častým problémem. Integrace 

handicapovaných osob je velice složitá, a právě proto jsou zakládány společnosti, které 

se zabývají touto problematikou a hlavně se zaměřují na poskytování útočiště těmto lidem. 

V České republice je na základě kvalifikovaných odhadů 10% obyvatel se zdravotním 

postižením. Každý z nás se ve svém životě setkal se zdravotním postižením např. ve svém 

okolí, v médiích, v literatuře, na ulici nebo někteří máme i osobní zkušenosti. 

 

V posledních letech se otázka postižených ubírá pozitivním směrem, ale i nadále přetrvávají 

ve společnosti tendence vedoucí k sociálnímu vyloučení této skupiny obyvatel. Podle 

Madridské deklarace z roku 2002 je zdravotní postižení otázkou lidských práv. „Zdravotně 

postižené osoby mají stejná lidská práva jako ostatní občané. První článek Všeobecné 

deklarace lidských práv říká: Všichni lidé jsou svobodní a sobě rovní v důstojnosti a právech. 

Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné, aby každá společnost uvnitř sebe sama respektovala 

různorodost a zajistila zdravotně postiženým osobám možnost uplatnění všech jejich lidských 

práv: občanských,  politických, hospodářských i kulturních, tak jak jsou zakotvena v různých 

mezinárodních úmluvách, ve smlouvě o Evropské unii a v ústavách jednotlivých států.
1
 

 

Cílem bakalářské práce je analýza a zhodnocení finančního hospodaření obecně prospěšné 

společnosti Dětský klíč v období od roku 2007 do roku 2011.  

 

Bakalářská práce se skládá z pěti částí. 

 

                                                 
1
 MADRIDSKÁ DEKLARACE [online]. 2012 [17.4.2012] Dostupné z: www.ladalukavec.cz/file/8/madridska-

deklarace.pdf. 
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Druhá kapitola bakalářské práce bude zaměřena na charakteristiku sociálních služeb, popsání 

hledisek, které plní sociální služby ve společnosti, legislativní zakotvení sociálních služeb 

a jejich financování. Dále bude vymezen neziskový sektor a organizace, které v něm působí. 

V další části kapitoly bude popsána obecně prospěšná společnost z pohledu legislativy a jejich 

financování a také z pohledu sociálních služeb. 

 

Třetí kapitola bude zaměřena na finanční analýzu hospodaření vybrané organizace poskytující 

sociální služby, tj. obecně prospěšné společnosti Dětský klíč v Šumperku. V první části této 

kapitoly bude představena samostatná organizace Dětský klíč Šumperk, kde budou popsány 

principy, cíle, vize a poslání organizace. V další části bude provedena analýza nákladů 

a výnosů společnosti v jednotlivých letech a to v období od roku 2007 do roku 2011. 

Porovnáním jednotlivých položek nákladů a výnosů bude zjištěno jakým způsobem 

organizace hospodařila.   

 

Čtvrtá kapitola bude zaměřena na zhodnocení finančního hospodaření obecně prospěšné 

společnosti Dětský  klíč Šumperk, dle jednotlivých položek nákladů a výnosů v období 

let 2007-201.V hospodaření bude zpracováno graficky, aby bylo možné názorně porovnat 

finanční hospodaření jednotlivých položek v daných letech.  

 

V poslední páté kapitole budou shrnuty poznatky a závěry vyplývající z provedené analýzy 

a zhodnocení finančního hospodaření obecně prospěšné společnosti Dětský klíč. 
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2 ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

A ZÁSADY FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH 

SPOLEČNOSTÍ 

2.1 Charakteristika sociálních služeb 

 

Cílem této části bakalářské práce je popsat problematiku sociálních služeb. Vymezit pojem 

sociálních služeb, zaměřit se na zřizovatele a poskytovatele sociálních služeb 

a charakterizovat neziskový sektor a jeho působnost v sociálních službách. 

 

Při charakteristice sociálních služeb je velký důraz kladen na to, aby jednotlivé služby byly 

dostupné každému občanovi podle jeho individuální situace. Je zcela jasné, že všechny země 

nemají stejný standard služeb. Určité minimum služeb by mělo být dostupné všem občanům. 

Toto minimum sociálních služeb by mělo být definováno pouze na národní úrovni. Přitom 

je velmi nezbytné zabezpečit, aby regionální i místní orgány byly zapojeny do procesu 

určování minimálního standardu sociálních služeb nabízených občanům. Většinou 

je to v oblastech, kde se předpokládá, že tyto orgány budou služby poskytovat. 

 

Pojem sociální služby je v odborné literatuře používán ve dvou úrovních: 

 jako forma sociální pomoci poskytované konáním státní, obecní nebo nestátní instituce 

ve prospěch jiné osoby, 

 jako sociální práce ve prospěch lidí v sociální nouzi. 

 

Služby představují nehmotné produkty, které jsou směňované přímo mezi poskytovateli 

a zákazníkem. Lze o nich obecně hovořit jako o aktivitě, která naplňuje určitý cíl a může 

být orientována buď na člověka nebo na předmět. V souvislosti se sociálními službami 

je cíl zaměřen na člověka.  

 

Základní vlastnosti služeb: 

 nehmotnost – není hmatatelná, nelze ji hodnotit smysly, 

 okamžitá spotřeba – službu nelze skladovat, proto je využitelná hned, 

 variabilita – je to vlastnost služeb, kdy v různých časech může být charakter 

poskytovaných služeb odlišný, 
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 neoddělitelnost – je vlastnost, která vyjadřuje, že je nemožné oddělit produkci od její 

spotřeby (např. lékař nemůže ošetřit pacienta bez jeho návštěvy).
2
 

 

Pomoc jedinci při řešení vyžaduje existenci řady více či méně specifických sociálních služeb, 

což představuje strukturu sociálních služeb. Sociální služby jsou do jisté míry široké 

a různorodé a lze je členit podle nejrůznějších kritérii.  

 

Z hlediska funkce, kterou plní ve společnosti, se dělí do třech skupin: 

 sociální poradenství, 

 služby sociální prevence,  

 služby sociální péče. 

 

Smyslem sociálního poradenství je poskytnutí jedinci potřebné informace, které přispívají 

k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování 

všech druhů sociálních služeb a je realizováno prostřednictvím dvou forem: 

 základní sociální poradenství – smyslem je poskytování potřebných informací 

jedincům a je zabezpečováno všemi poskytovateli bez ohledu na to, kdo je o radu 

žádá, 

 odborné sociální poradenství – které spočívá v orientaci na potřeby jednotlivých 

sociálních skupin (např. oběti domácího násilí, osoby se zdravotním postižením atd.)  

 

Poskytovatelé odborného sociálního poradenství jsou: 

 občanské poradny, 

 poradny pro seniory, 

 poradny pro osoby se zdravotním postižením, 

 manželské a rodinné poradny, 

 poradny pro oběti trestních činů a domácího násilí. 

 

Posláním sociální prevence je vytěsnění jevů a situací, které mohou vést k sociálnímu 

vyloučení jedince. Cílem služby sociální prevence je zejména napomoci jedincům 

při opětovném sociálním začlenění do společnosti. 

 

                                                 
2
 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4.vyd. Praha: ASPI, a.s., 2007. 504 s. ISBN 978-80-7357-276-1. 
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Mezi služby sociální prevence patří: 

 Raná péče, 

 Telefonická krizová pomoc, 

 Tlumočnické služby, 

 Azylové domy, 

 Kontaktní centra, 

 Nízkoprahová denní centra, 

 Krizová pomoc, 

 Domy na půl cesty, 

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

 Služby následné péče, 

 Noclehárny, 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

 Sociálně terapeutické dílny, 

 Terapeutické komunity, 

 Terénní programy, 

 Sociální rehabilitace. 

  

Sociální péče je důležitá pro pomoc lidem zajistit si fyzickou a psychickou soběstačnost. 

Cílem je umožnit těmto lidem v maximální míře zapojení do běžného života a v případě, 

kdy toto není umožněno z důvodu nepřízně zdravotního stavu je důležité jim zajistit důstojné 

prostředí a zacházení. 

 

Mezi služby sociální péče patří: 

 Osobní asistence – je to terénní služba poskytovaná osobám majícím sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronické onemocnění nebo zdravotní postižení. 

Je poskytována bez časového omezení, 

 Pečovatelská služba – je to terénní nebo ambulantní služba poskytovaná jedincům 

majícím sníženou soběstačnost, chronické onemocnění, zdravotní postižení 

a je poskytována i rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Služba je poskytována jak v domácnostech, tak v zařízeních sociálních služeb, 
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 Tísňová péče – je to terénní služba, která spočívá v nepřetržité distanční hlasové 

a elektronické komunikaci s jedinci, kteří jsou ohroženi a vystaveni riziku zhoršení 

jejich zdravotního stavu , 

 Průvodcovské a předčitatelské služby – jsou to terénní nebo ambulantní služby 

poskytované osobám v oblasti orientace nebo komunikace a pomáhá jim vyřídit 

si vlastní záležitosti osobně, 

 Podpora samostatného bydlení – je to terénní služba poskytovaná jedincům majícím 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, 

 Odlehčovací služby – jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované 

osobám o něž je standardně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. 

Smyslem je umožnit nezbytný odpočinek osobě která o tohoto člověka pečuje, 

 Centra denních služeb – jsou poskytovány ambulantní služby osobám majícím 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronické onemocnění či zdravotní postižení , 

 Denní stacionáře – jsou ambulantní služby pro osoby se sníženou soběstačností, 

zdravotním postižením či osobám s chronickým duševním onemocnění, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, 

 Týdenní stacionáře – jsou zde poskytovány pobytové služby osobám, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, 

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – v těchto domovech jsou 

poskytovány služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení 

a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, 

 Domovy pro seniory – v domovech pro seniory jsou poskytovány pobytové služby 

osobám, které mají z důvodu vysokého věku sníženou soběstačnost a jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, 

 Domovy se zvláštním režimem – jsou poskytovány pobytové služby jedincům mající 

sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění či závislosti 

na návykových látkách a osobám trpícím demencí, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto domovech je přizpůsoben 

potřebám těchto osob. 

 Chráněné bydlení – je to pobytová služba poskytovaná osobám mající sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronické onemocnění včetně 
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duševního a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Bydlení má formu 

skupinového bydlení nebo individuálního bydlení. 

 

Další členění sociálních služeb je podle forem poskytování sociálních služeb. Což znamená 

jakým způsobem jsou dané služby osobám poskytovány. Tyto formy se člení do třech 

základních skupin: 

 Sociální služby ambulantní – jedinec za nimi dochází do zařízení. Součástí služby není 

ubytování, 

 Sociální služby terénní – jsou to služby, které jsou poskytovány občanům v jejich 

přirozeném prostředí, 

 Sociální služby pobytové – jsou to služby, které jsou spojené s ubytováním jedince 

v zařízeních poskytujících sociální služby. 

 

Velice významným a při poskytování sociálních služeb důležitým článkem jsou nestátní 

organizace. Do těchto skupin subjektů patří jak fyzické, tak právnické osoby mající 

podnikatelský a nepodnikatelský charakter. Sem řadíme občanská sdružení, humanitární 

organizace, obecně prospěšné společnosti, hnutí, spolky, nadace, zájmová sdružení, 

zaměstnavatele a podnikatele. Tyto subjekty organizují dva typy programů. Program 

sociálního charakteru, který je organizován zaměstnavatelem pro své zaměstnance s cílem 

posílení motivace a rozvoje jejich potenciálu. Druhým programem je program 

podnikatelského charakteru, který je určen pro občany v sociální nouzi. Zde je důležité 

podotknout, že při poskytování sociálních služeb lze dosahovat i zisku to znamená podnikat. 

Podnikání zde představuje organizování služeb. Sociální podstata těchto činností spočívá 

v tom, aby byly přístupné i těm, kteří nemají dostatek prostředků k tomu, aby si tyto služby 

mohli koupit. Úhrada těchto činností je zabezpečena z jiných zdrojů. Občanská sdružení, 

církve, nadace organizují tyto programy nikoli s dosažením zisku, ale jejich cíl spočívá 

v pomoci občanům v obtížných sociálních situací.
3
 

 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou: 

 územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, 

 další právnické osoby, 

 fyzické osoby, 

                                                 
3
 MOLEK, Jan. Marketing sociálních služeb. 1. vyd. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. 163 s. ISBN 978-80-7416-026-

4. 
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 ministerstvo práce a sociálních věcí a jím zřízené organizační složky státu. 

 

Základní typy poskytování sociálních služeb jsou: 

 podnikání se ziskem, 

 podnikání bez zisku –úhrada nákladů, 

 provozování z vlastních zdrojů (nadace), 

 provozování ze státních zdrojů – získáním grantů, 

 provozování za stát či obec (smluvní), 

 provozování státem či obcí (služební).
4
 

 

Vzájemnou kombinací těchto typů vzniká síť zařízení, které umožňují poskytovat sociální 

služby občanům podle jejich potřeb, osobního úsilí i podle jejich finančních možností. 

 

Poskytovatelem sociálních služeb mohou být následující dva typy organizací: 

 Organizace neziskového sektoru – poskytování sociálních služeb je v tomto případě 

upravena zákonem 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb., 

 Organizace ziskové – poskytování sociálních služeb na tržním principu. 

 

Legislativa upravující sociální služby se vyvíjela postupně od počátku 90. let byly postupně 

uváděny do života nové principy sociální politiky, které se promítají do poskytování 

sociálních služeb. Jeden z prvních opatření v sociální oblasti byl v roce 1990 v rámci 

novelizace zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, umožněn přístup k realizaci 

sociálních služeb obcím, městům i nestátním neziskovým organizacím. V roce 1995 

předložila vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu k projednání návrh zásad zákona o sociální 

pomoci, který následně neprojednávala. V roce 1997 dostalo MPSV za úkol vypracovat  nový 

model financování sociálních služeb. Tento návrh byl schválen v roce 1998 v návrhu věcného 

záměru zákona o sociální pomoci. Dalším a nejdůležitějším právním předpisem je zákon 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

 

 

 

                                                 
4
 PRŮŠA, L. Sociální služby – srovnání ČR a EU. 2008. [online] 57 s. [24.1.2012] Dostupné z: 

http://www.vcvscr.cz/ke-stazeni/39socialni-sluzby-srovnani.pdf 
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Důležitými právními předpisy v rámci sociální oblasti jsou: 

 Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, 

 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

 Zákon č. 109/2006 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o sociálních službách, 

 Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,  

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

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

službách, 

 Vyhláška č. 239/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách podle pozdějších 

předpisů.
5
 

 

2.1.1 Financování sociálních služeb  

 

Financování sociálních služeb je upraveno v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Před přijetím tohoto zákona bylo financování sociálních služeb velice nejednotné, neupravené 

a hlavně nestabilní. Po přijetí zákona jsou sociální služby financovány vícezdrojově. 

Základními finančními zdroji jsou příspěvek na péči, úhrada uživatelů z vlastních příjmů, 

příspěvky zřizovatelů sociálních služeb, dotace z veřejných rozpočtů a další zdroje, kterými 

jsou např. dary, sponzorství, vedlejší hospodářská činnost apod.. Pokud je v rámci sociálních 

služeb poskytována i zdravotní péče, je financována z veřejného zdravotního pojištění. 

V oblasti financování sociálních služeb zákon posiluje soběstačnost uživatelů tím, že zavádí 

nový finanční nástroj, příspěvek na péči. Prostřednictvím dotačních titulů, které směřují 

jak k zadavatelům (obce, kraje), tak k poskytovatelům sociálních služeb se podílí na zajištění 

potřebné sítě sociálních služeb.Poskytnutím příspěvku na péči umožní hradit uživateli větší 

část nákladů poskytované služby.
6
  

 

 

                                                 
5
MPSV. Právní předpisy pro sociální služby. [online]. MPSV [27.3.2012]  Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/7334 

 
6
 MPSV. Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách [online]. MPSV [29.3.2012] 

Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev.pdf. 
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Graf 2.1 - Vývoj nákladů na sociální služby v letech 2007-2010 v mil. Kč 
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Zdroj: PRŮŠA, L. Sociální služby – srovnání ČR a EU. 2008. [online] 57 s. [24.1.2012] Dostupné z: 

http://www.vcvscr.cz/ke-stazeni/39socialni-sluzby-srovnani.pdf. Vlastní zpracování. 

 

 

V souvislosti s rozborem systému financování sociálních služeb, je jedním ze závažných 

problémů nedostatečné sledování a vykazování financování sociálních služeb. Příčina vzniku 

tohoto problému je zakotvena v nedostatečném a neúplném informačním systému. Dále 

v nevěrohodných a neúplných statistických informací. Proto statistické údaje do roku 2007 

jsou nepřesné a zkreslené. Nový statistický informační systém byl zaveden 1.1.2007 v rámci 

registrace  poskytovatelů sociálních služeb.
7
  

 

Náklady na sociální služby se podle oficiálních statistických podkladů od roku 1992 neustále 

zvyšují, což je zřejmé z grafu č. 2.3., který představuje vývoj nákladů na sociální péči v letech 

2007 až 2010. V letech 1995 až 1997 se tyto výdaje pohybovaly kolem 8 400 mil. Kč. 

V letech 2002 až 2005 se udržovaly na hranici 14 000 mil. Kč což bylo zapříčiněno stagnací 

objemu výdajů. Pro kraje v těchto letech nebyly výdaje na sociální služby prioritní. V roce 

2007 je zřejmý vysoký nárůst výdajů na sociální péči, což bylo způsobeno přijetím nového 

zákona o sociálních službách. V tomto roce je nově zaveden příspěvek na péči, který 

je hlavním důvodem nárůstu výdajů v roce 2007. V roce 2009 je zaznamenán nárůst výdajů 

                                                 
7
 PRŮŠA, L. Sociální služby – srovnání ČR a EU. 2008. [online] 57 s. [24.1.2012] Dostupné z: 

http://www.vcvscr.cz/ke-stazeni/39socialni-sluzby-srovnani.pdf 
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na 41 100 mil. Kč což bylo zapříčiněno výraznými změnami u některých dávek. V roce 2010 

klesly výdaje oproti roku 2009 o 300 mil. Kč.  

 

Jak je zřejmé z předešlého hodnocení sociálních výdajů, je otázka financování sociálních 

služeb prvořadá. Je zapotřebí se zabývat dosavadním financováním sociálních služeb, které 

jsou podle rostoucích výdajů neefektivní. Aby se dané výdaje snížily je důležité provést 

výrazné změny ve financování sociálních služeb. 

 

2.2 Působnost neziskového sektoru v sociálních službách 

2.2.1  Neziskový sektor jeho vymezení a definování 

 

Vymezení pojmu neziskového (netržního) sektoru skrývá řadu úskalí. V české odborné 

ekonomické literatuře není jednoznačně definována charakteristika organizací, které působí 

v neziskovém sektoru. Z toho plyne, že definic neziskového sektoru je velké množství. 

Definice se od sebe výrazně odlišují.  

 

Nejuznávanější mezinárodní definicí neziskového sektoru je definice autorů H. K. Anheiera 

a L. M. Salomona (1999), v které autoři hovoří o organizacích, které mají institucionální 

stavbu a charakter, jsou soukromé, mají neziskový charakter, jsou samosprávné a dobrovolné, 

tj. členství v nich není vyžadováno zákonem a získávají do určité míry dobrovolnou podporu 

v podobě dobrovolné práce nebo financí.
8
  

 

Pro nás důležitou definicí, která je uvedena v zákoně č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů 

§ 18, odstavec 7 a ze které vycházíme „jde o organizace charakteru právnické osoby, která 

nebyla zřízena nebo založena za účelem podnikání“.
9
 

 

Cílová funkce neziskového sektoru není zisk ve finančním vyjádření, ale přímé dosažení 

užitku, který má podobu veřejné služby. Neziskový sektor má dvě skupiny organizací, které 

v něm působí. Ve veřejném neziskovém sektoru je zabezpečena realizace výkonu veřejné 

správy a patří sem např. organizační složky státu a některé příspěvkové organizace. V druhé 

                                                 
8
 ANHEIER, Helmut K. a , Lester M. SALAMON. (1999): Nástup neziskového sektoru, mezinárodní srovnání. 

Praha: Agnes. (Překlad anglického originálu The Emerging Sector Revisited [A Summary], 1998.) ISBN 80-

902633-1-3. 
9
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 163 s. ISBN 978-

80-86929-54-5. 
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skupině neziskového soukromého sektoru stojí neziskové organizace mimo dosah veřejné 

správy. V České republice se lze setkat s čtyřmi formami nestátních neziskových organizací, 

kam patří: 

 Občanské sdružení, 

 Nadace a nadační fondy, 

 Církevní právnické osoby zřizované církví či náboženskou společností, 

 Obecně prospěšné společnosti.
10

 

 

2.2.2 Obecně prospěšná společnost (OPS) 

 

Obecně prospěšná společnost byla začleněna do našeho právního řádu 1.1.1996, kdy vešel 

v platnost zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, který během šestnácti 

let prošel několika novelizacemi. Zákon č. 248/1995 Sb. byl novelizován zákonem 

č. 208/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 437/2003 Sb., zákonem č. 296/2007 

Sb., zákonem č. 126/2008 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb. a v poslední řadě zákonem 

č. 231/2010 Sb.. Tyto novely se týkaly vesměs technického nikoli zásadního charakteru.  

 

Poslední sedmá novela, která nabývá platnosti 1.1.2011 si klade za cíl odstranit nedostatky 

zákona o obecně prospěšných společnostech, které stěžovali fungování OPS. Novela 

má zvýšit flexibilitu řízení a rozhodování uvnitř OPS. Za nejvýznamnější změny provedené 

novelou se považují změny v řízení OPS, tedy týkajících se ředitele a statutárního orgánu dále 

změny v koncepci správní rady, změn v dozorčí radě, změny v odměňování členů orgánů, 

změny v likvidaci OPS a posílení pozice státu a kraje a poslední změny se týkají hospodaření 

OPS. Posílení odpovědnosti ředitele za řízení OPS a odstranění nesouladu mezi zakotvením 

statutárního orgánu je naprosto nesprávným a špatným řešením. Obecný rámec obecně 

prospěšných společností stanoví občanský zákoník zákon č. 40/1964 Sb. a v některých 

případech obchodní zákoník zákon č. 513/1991 Sb..
11

 

 

                                                 
10

 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy – teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 

2011. 588 s. ISBN 978-80-7357-614-1. 
11

Advokátní kancelář Smed Jorgensen Attorneys at Law. Novela zákona o obecně prospěšných společnostech a 

vzdálenější budoucnost [online]. 2012 [18.4.2012] Dostupné z: http://www.smedjorgensen.com/cs/novela-zakon-

o-obecne-prospesnych-spolecnostech-a-vzdalenejsi-budoucnost. 
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OPS představovala novou hybridní formu právnické osoby stojící na pomezí osobní 

a majetkové obchodní společnosti, která bývá založena na základě soukromého práva. Svou 

povahou nepředstavuje ani jednu z daných možností. Nelze ji v žádném ohledu přirovnávat 

k jiným subjektům soukromého práva korporativní povahy. Nejedná se o obchodní 

společnost, i když k tomu zcela nesprávná dikce zákona nabádá. 

 

Obecně prospěšná společnost je podle zákona č. 248/1996 Sb.- je právnickou osobou, která 

je založena podle tohoto zákona, poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby, za předem 

stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a její hospodářský výsledek (zisk) 

nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí 

být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná 

společnost založena.
12

 

 

OPS se zakládá zakládací smlouvou, kterou podepisují všichni zakladatelé. Pravost podpisů 

musí být ověřena. Pokud je zakladatel pouze jeden nahrazuje se zakládací smlouva zakládací 

listinou, která je vyhotovena formou notářského zápisu. Tato smlouva musí obsahovat 

náležitosti, které jsou uvedeny v zákoně. Například je to název, sídlo, identifikační číslo 

osoby zakladatele, název a sídlo OPS atd.  

 

Zakládací listina – stanovuje podmínky změn určeného druhu, způsob jednání správní 

a dozorčí rady, volbu nebo jmenování určitého počtu členů správní rady, možnosti 

opětovného členství ve správní radě, důvody pro odvolání člena správní rady a dozorčí rady 

zakladatelem, může také určit OPS oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku při zrušení 

obecně pospěšné společnosti atd. 

 

OPS vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností. Návrh na zápis podává 

zakladatel nebo osoba k tomu písemně zmocněná. K návrhu se přikládá zakládací listina. 

Návrh na zápis musí být podán do 90 dnů od založení OPS. Do rejstříku se zapisují údaje 

uvedené v zákoně §5, odstavec 3, písmeno a) až f). Ve věcech souvisejících se vznikem 

OPS za ni do jejího vzniku jedná její zakladatel. Proces vzniku je dvoufázový. 

 

                                                 
12

DVOŘÁK, Tomáš. Obecně prospěšná společnost. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 188 s. ISBN 

978-80-7357-598-4.   
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OPS zaniká dnem výmazu z rejstříku. Zánik předchází zrušení OPS buď s likvidací nebo 

bez likvidace. Vnitrostátní fúze je možná jen s jinou obecně prospěšnou společností, 

přeshraniční fúze není dovolena. Rozdělení je možné jen se vznikem nových OPS jiné formy 

nejsou dovoleny. Zrušení se provádí uplynutím doby, na kterou je OPS založena, dosažením 

účelu, vnitrostátní fúzí nebo rozdělením atd. což je uvedeno v zákoně. K provedení likvidace 

jmenuje správní rada likvidátora, který zahájí likvidaci. Postup je stanoven tak, 

aby byl zpeněžen pouze majetek nutný pro splnění závazků OPS. Do 30 dnů po skončení 

likvidace podá likvidátor návrh na výmaz OPS z rejstříku a to rejstříkovému soudu. 

 

Statutárním orgánem OPS je ředitel, který vykonává řídící činnost a jedná jejím jménem. 

Je jmenován a odvoláván správní radou. Ředitelem může být bezúhonná fyzická osoba, která 

má způsobilost k právním úkonům. Funkci vykonává ve smluvním poměru, nesmí být členem 

dozorčí ani správní rady. 

 

Orgány OPS jsou správní rada a dozorčí rada. Správní rada, která je tříčlenná a celkový 

počet členů musí být dělitelný třemi a členem se může stát bezúhonná fyzická osoba, která 

má způsobilost k právním úkonům. Členství je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže 

OPS. Funkční období je tříleté a opětovné členství je možné. Členové volí ze svého středu 

předsedu, který svolává a řídí jednání. Členy jmenuje a odvolává zakladatel. Správní rada 

schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu. Dále rozhoduje 

o zrušení OPS, rozhoduje o určení, na kterou OPS se převede likvidační zůstatek. Dozorčí 

rada – je zřízena jako kontrolní orgán, zřizuje jí zakladatel jmenováním členů a ti ze svého 

středu jmenují předsedu. Je tříčlenná a počet členů musí být dělitelné třemi. Přezkoumává 

řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu. Nejméně jednou ročně podává zprávu 

o výsledcích své kontrolní činnosti. Dohlíží na to, že OPS vyvíjí činnost v souladu se zákony 

a zakládací listinou. 

 

OPS může vykonávat doplňkovou činnost a i jiné činnosti za podmínek dosažení účinnějšího 

využití prostředků OPS a zároveň tím nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost obecně 

prospěšných služeb. OPS se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.
13

 

 

                                                 
13

 DVOŘÁK, Tomáš. Obecně prospěšná společnost. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 188 s. ISBN 

978-80-7357-598-4.  
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Pro fungování obecně prospěšných společností jsou hlavním a důležitým zdrojem finanční 

prostředky. Finanční prostředky získávají OPS z různých zdrojů. Tyto zdroje můžeme dělit 

podle různých kritérií a klasifikací. 

 

Podle charakteru zdroje: 

 finanční prostředky, 

 nefinanční prostředky (dary, věci ). 

 

Podle geografického původu: 

 domácí (státní správa, samospráva) , 

 zahraniční (z Evropské unie). 

 

Podle původu prostředků: 

 z interních zdrojů organizace – zdroje z vlastní činnosti, 

 z externích zdrojů. 

 

Interním zdrojem organizace je jmění, které se tvoří: 

 hodnotou vkladů zakladatelů, 

 hodnotou přijatých darů a dědictví, 

 fondy obecně prospěšné společnosti, 

 dotacemi. 

 

Externími zdroji, kde podporujícím subjektem jsou: 

 veřejné zdroje – veřejná správa, 

 individuální zdroje -  jednotlivci, 

 soukromé zdroje – soukromé právnické osoby. 

 

Podle způsobu nabytí rozlišujeme zda jde o finanční příjem, nebo o ušetřené finanční 

prostředky, které jsou přímé nebo nepřímé. Finanční prostředky dostávají obecně prospěšné 

společnosti v různých formách např. jako dotace, příspěvky, granty, dary, členské příspěvky 

nebo vlastní zdroje. Tyto zdroje získávají od státu a to prostřednictvím ministerstev, 

od územních samosprávných celků, od nadací a nadačních fondů, od Evropské unie 

a od fyzických nebo právnických osob (individuální dárci).  
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Státní zdroje – obecně prospěšné společnosti získávají prostředky z rozpočtů kapitol státního 

rozpočtu, kde mohou získat finanční prostředky formou dotací v rámci režimu Státní dotační 

politiky vůči NNO, odkud mohou získat dotace na vlastní činnost a provoz, nebo 

na poskytování veřejných a veřejně poskytovaných služeb. 

 

Nadace a nadační fondy – představují další možnost získání finančních prostředků. Český 

nadační sektor je rozmanitý patří sem např. nadace s příspěvkem NIF, nadační subjekty 

při školách, sociálních či zdravotnických zařízeních, grantující nadace, zahraniční nadace. 

Tyto nadace jsou velice aktivní v mnoha oblastech. Neziskové organizace je mohou požádat 

o finanční pomoc, nebo předloží žádost o grant s vypracovaným projektem. 

 

Evropská unie prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný hospodářský 

a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Velkou možností 

pro získání finančních prostředků pro neziskové organizace jsou dotace z fondů Evropské 

unie. Fondy Evropské unie představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské 

a sociální soudržnosti. Prostřednictvím těchto fondů rozdělují finanční prostředky. 

EU disponuje třemi hlavními fondy: 

 Strukturální fondy : 

o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), 

o Evropský sociální fond (ESF). 

 Fond soudržnosti (FS). 

 

Každý subjekt, který chce požádat o finanční podporu z fondů EU, musí předložit projekt 

řídícímu orgánu operačního programu. Musí znát prováděcí dokumenty a řídit se jeho 

prioritními osami.
14

 

 

Mezi individuální dárce patří například členové organizace, dobrovolníci, příbuzní cílových 

skupin, či lidé podobných zájmů. Individuální dárci se stávají pro neziskové organizace stále 

zajímavějším zdrojem peněz, know-how, informací a vyprodukované práce. 

 

                                                 
14

MMR ČR. Strukturální fondy EU [online]. MMR ČR [31.3.2012] Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/Informace-o-fondech-EU 
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Do vlastní činnosti lze zařadit prodej vlastních výrobků (např. organizace provozují 

chráněnou dílnu pro tělesně postižené), také každou další hospodářskou činnost (poradenství, 

kurzy, stravování, dopravu, pronájmy vlastních prostor. Dále jsou to fundraisingové akce jako 

jsou burzy, plesy, aukce atd. 

 

Úsilím obecně prospěšných společností je získání finančních prostředků účinně a různými 

způsoby jako je vedlejší činnost, marketing, fundraising, Public Relations a lobbing.
15

 

 

Finanční hospodaření obecně prospěšných společností z pohledu sociálních služeb je velice 

diskutováno. Hospodaření obecně prospěšné společnosti je závislé na tom, kdo je jejím 

zakladatelem a to z pohledu financování z veřejného rozpočtu. Pokud je zakladatelem 

soukromý subjekt  je finanční vtah k veřejnému rozpočtu méně intenzivní. Tyto zdroje 

představují pro OPS pouze doplňkový zdroj financování a proto společnosti na ní nemají 

zpravidla nárok, ale mohou o ně žádat a mohou je i získat. Využívají vypisování grantů. 

U financování takových organizací je využito vícezdrojového způsobu financování jejich 

potřeb. Zejména jsou odkázány na finanční prostředky ze soukromých zdrojů 

a to od fyzických osob, podnikatelské sféry, nadací atd. Nicméně mezi tyto zdroje patří 

i dotace z veřejných rozpočtů, které jsou poskytovány organizacím ze státního rozpočtu 

a důležitým aspektem pro poskytování dotací v ČR je řídit se zákony o rozpočtových 

pravidlech republiky a územních rozpočtů. 

                                                 
15

 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 163 s. ISBN 

978-80-86929-54-5. 
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3 ANALÝZA FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ DĚTSKÝ KLÍČ    

ŠUMPERK, O. P. S. 

 

Pro analýzu finančního hospodaření neziskových organizací v oblasti sociálních služeb byla 

vybrána obecně prospěšná společnost Dětský klíč se sídlem v Šumperku. V první části 

kapitoly je představena vybraná organizace Dětský klíč. V další části je rozpracována finanční 

analýza hospodaření v letech 2007-2011. 

 

3.1 Dětský klíč o.p.s. 

 

Obecně prospěšná společnost Dětský klíč byla zapsána 18.února 2000 v rejstříku obecně 

prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl O, vložka 111. Sídlo 

Dětského klíče je na ulici nám. Míru 5, v Šumperku. Identifikační číslo společnosti je 

258 52 957. Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou Mgr. Jan Nedoma, Jana Večeřová 

a Kateřina Křenová. Ve výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností můžeme zjistit 

druh obecně prospěšných služeb dané společnosti, kterými jsou: 

 

1) tvorba veřejných statků a obstarávání materiálně technické podpory k rozvoji 

Speciální mateřské školy, Třebízského 1, Šumperk, 

2) spolupůsobení při zajišťování integrace zdravotně postižených dětí, 

3) propagace Speciální školy, Třebízského 1, Šumperk, 

4) poradenská činnost v oblasti péče o handicapované děti a integrace zdravotně 

postižených dětí. 

 

V říjnu roku 2010 byly k těmto službám připsány další, které tato společnost vykonává 

a to jsou: 

 osobní asistence, 

 odlehčovací služby.
 16

 

                                                 
16

 Ministerstvo spravedlnosti ČR. Obchodní rejstřík a Sbírka listin [online]. 2012 [10.2.2012] Dostupné z : 

http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=407879&sysinf.vypis.rozsah=uplny&sysinf.@t

yp=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=ae14001ee669c1bca333

70371f0e58dc&sysinf.spis.@oddil=O&sysinf.spis.@vlozka=111&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem

%20v%20Ostrav%EC&sysinf.platnost=10.02.2012. 
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Vznik organizace byl iniciován potřebou pomoci dětem a rodičům handicapovaných dětí, 

s poruchami autistického spektra (PAS) v regionu Šumperk, Zábřeh a Hanušovice. 

Organizace byla založena na základě iniciativy rodičů postižených dětí především hlavní 

zásluhu měl Mgr. Jan Nedoma, činnost společnosti navazovala na Speciální mateřskou školu 

pro žáky s více vadami. V letech 2000-2001 veškeré finanční prostředky byly využívány 

na zakoupení didaktických pomůcek pro zkvalitnění výuky. 

 

Organizace začala realizovat první projekty k získání dárců z řad firem a jednotlivců, finanční 

prostředky byly použity na podporu speciální SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk. Probíhala odborná 

proškolení a semináře pro speciálních pedagogy, rodiče a rodinné příslušníky. Organizace 

zaměstnávala koordinátora projektů. Vznikla první služba osobní asistence z finančních 

prostředků  nadace ADRA. Organizace postupně začala realizovat projekty volnočasových 

aktivit s osobní asistencí. Na základě toho byla vybavena kuchyňka a dílna, v níž si děti 

procvičují základní sociální dovednosti a zaměřují se na arteterapii. Klienti se mohli zúčastnit 

letního integračního pobytu v atmosféře běžného dětského tábora.  

 

Rok 2004 byl převratným pro organizaci vznikla odlehčovací služba do rodin, která byla 

v roce 2007 v souvislosti s novelizací zákona o sociálních službách registrována u Krajského 

úřadu Olomouckého kraje společně s osobní asistencí. Se zavedením poskytování těchto 

služeb byly zavedeny víkendové pobyty, jednodenní výlety a prázdninové letní pobyty. 

V roce 2009 byla provedena registrace sociálních služeb a to konkrétně pobytové odlehčovací 

služby. Organizace z těchto důvodů zakoupila byt, který je určen k tréninkovému pobytu 

a byl také vybaven speciálním zařízením. Organizace klade velký důraz na odborná 

proškolení osobních asistentů a absolvováním kurzu pracovníků v oblasti sociálních služeb.  

 

Postupně byla organizace zařazena do komunitního plánování sociálních služeb města 

Šumperka. Byla navržena občany na ocenění společnosti Městu Šumperk, který oceňuje práci 

organizace cenou města v oblasti sociálních služeb. Dále zahájili realizaci projektu „Autismus 

není překážkou“, který byl podpořen Evropským sociálním fondem v rámci operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Velice důležitou změnou pro organizaci byla koupě 

nových vlastních prostor, kde zřídili novou klubovnu a další prostory pro handicapované děti. 
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Hlavní vizí organizace je zkvalitňovat život osobám s PAS, komunikovat s nimi, akceptovat, 

učit, respektovat a integrovat. Náplní je poskytování stávajících služeb takto handicapovaným 

lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám poskytovat informace o problematice 

PAS a jak mají s těmito lidmi zacházet. Organizace usiluje o rozšíření služeb, vzdělávání 

pracovníků, podněcování a motivování dobrovolníků pro práci v neziskovém sektoru. 

Důležitým aspektem organizace je důvěryhodnost a průhlednost, která musí být zajištěna 

otevřeným financováním. 

 

Posláním organizace je hledání možností začlenění takto handicapovaných dětí 

do společenského života. Poskytovat sociální služby, které by měli vést ke zlepšení péče 

a podpořit rodiny těchto dětí. 

 

Hlavní cíle Dětského klíče: 

 

 poskytovat sociální služby rodinám s dětmi s lékařskou diagnózou autismus a zajistit 

jim tak nezbytnou pomoc a podporu, 

 aktivně napomáhat při tvorbě veřejných statků a obstarávání materiálně technické 

podpory školního prostředí a výukových programů a zvyšovat tak kvalitu výuky, 

 spolupracovat s jinými organizacemi usilujícími o zlepšení kvality života 

handicapovaných občanů, 

 seznamovat laickou veřejnost s úskalími života postižených dětí a mladistvých, 

především autistů, 

 usilovat o integraci takto handicapovaných osob formou chráněného bydlení, 

 rozvoj komunikace s osobami s PAS, 

 podpora rodin s rodinným příslušníkem s PAS, 

 organizovat jednodenní, víkendové a letní integrační pobyty dětí ve spolupráci 

s Asociací pomáhající lidem s autismem APLA Olomoucký kraj, 

 podpora či zajišťování integrace klientů, úsilí o jejich plné integrování do společnosti. 
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Základní principy: 

 

 nabídka sociálních služeb se snaží odrážet potřeby a přání potencionálních 

i současných klientů a v současnosti umožňuje uplatnit jejich svobodnou volbu 

v návaznosti na jejich požadavky a možnosti, 

 průběh a plánování sociálních služeb respektuje individualitu handicapovaného 

člověka a jeho právo se svobodně rozhodovat, 

 veškeré sociální služby a aktivity jsou namířeny k podpoře a růstu soběstačnosti 

a schopnosti samostatně se pohybovat v přirozeném prostředí, 

 přístup pracovníků organizace je v souladu s ochrannou práv uživatelů a zásadou 

mlčenlivosti ve všech poskytovaných osobních informacích. 

 

V obecně prospěšné společnosti Dětský klíč je péče zaměřena zejména na děti, u kterých 

se vyskytly poruchy dětského mentálního vývoje neboli pervazivní vývojové poruchy 

(PAS). Jsou to vady, které naruší vývoj komunikace v nejranějším dětství a dítě tak není 

schopné vytvářet mezilidské vztahy. Dítě s touto vadou se neadaptuje na prostředí, ve kterém 

žije. Vytváří si vlastní pravidla, kterým rozumí jen ono samo. Další z fixací, kterým 

se postižení vyznačuje je fixace na nehybné objekty a neschopnost přizpůsobení se změnám 

v zažitém denním režimu. 

 

Příčiny vzniku autismu nejsou stále přesně definované. Chlapci bývají postiženi až třikrát 

častěji než dívky. Mezi diagnózy PAS, které se vyskytují v této organizaci u postižených dětí 

patří především autismus, dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, Rettův 

syndrom a dezintegrační porucha. Každá z těchto jmenovaných diagnóz se vyznačuje jinými 

anomáliemi.  

 

Dětským klíčem jsou realizovány různé projekty, tykající se činnosti organizace. Projekty 

se týkají především handicapovaných dětí a jsou do nich začleňováni i  rodinní příslušníci. 

Každým rokem těchto speciálních projektů přibývá.  
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Realizované projekty: 

 

1. Osobní asistence – je představována terénní službou, která je poskytovaná osobám 

majícím sníženou soběstačnost a kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby. V Dětském 

klíči probíhá osobní asistence individuálně. Nejčastější podobou je doprovod dítěte 

do školy a ze školy, mimoškolní aktivity a volnočasové aktivity. 

 

 Tělovýchovný kroužek – probíhá v průběhu celého roku dvakrát týdně a jeho 

cílem je upevnění komunikace, samostatná orientace, porozumění a zvládnutí 

všech cvičebních stanovišť, 

 Kroužek jízdy na koních – navozuje psychickou pohodu autistických dětí. 

Díky fyzickému kontaktu se dítě učí správnému držení těla, trénuje 

si pohotovost a snaží se sžít s rytmem těla koně. 

 Kroužek sociálních dovedností a autirytmy – sociální dovednosti probíhají 

v oblasti stravování, kdy pomocí schémat dítě provádí dané kroky. Souběžně 

probíhá kroužek autirytmy, kdy za pomocí různých nástrojů (bubínky, děštné 

hole) je u dětí procvičováno vnímání, jemná motoriky a alternativní 

komunikace. 

 

2. Odlehčovací služby – představuje služby poskytované terénně nebo ambulantně. 

Cílem této služby je poskytnout rodině čas na vyřízení osobních záležitostí a také 

zařídit rodině odpočinek k načerpání nových sil. 

 

 Klubovna – klubovna nabízí netradiční trávení volného času mimo domov 

a školní zařízení. Zde dochází k hrám bez strukturovaného času, kdy uživatel 

má možnost relaxace. 

 Projekt Mája a respitní péče pro Marečka – představuje odlehčení dvěma 

rodinám, které se starají o více handicapovaných dětí. Odlehčení při cestě 

do školy a ze školy. Díky těmto projektům získala organizace finanční 

prostředky na financování odlehčovacích služeb. 

 Letní prázdninový pobyt – je realizován v soukromém domku se zahradou, 

kterého se zúčastnilo 11 dětí ve dvou turnusech se stejným počtem osobních 
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asistentů. Tento pobyt je pro takto postižené dítě něčím novým a pro rodiče 

je jediným obdobím odpočinku. 

 Víkendové pobyty – tato služba reaguje na poptávku rodin a zároveň 

je přípravou na letní prázdninový pobyt. 

 Poznávací individuální výlety – je možností pro uživatele dostat se na místa, 

které by s handicapem jen stěží navštívili. Organizace je schopna naplánovat 

individuální výlet i pro klienta, u kterého vznikla nečekaná rodinná událost. 

 Tréninkový pobyt – v bytě je zajištěna péče pro jednoho uživatele s jedním 

osobním asistentem po celý týden. Je zaměřen na využívání znalostí 

v praktickém životě a vedení klientů k samostatnosti. 

 Projekt Autismus není překážkou – je podpořen Evropským sociálním 

fondem a je zaměřený na podporu začleňování osob ohrožených sociálním 

vyloučením do společnosti a na trh práce. V rámci projektu probíhají 

následující aktivity jako je nácvik sebeobslužných a sociálních dovedností, 

nácvik pracovních dovedností a pracovního chování, tréninkové bydlení, 

poradenství pro rodiče zaměřené na uplatnění na trhu práce a klub rodičů. 

 

 

Organizace Dětský klíč má svoji organizační strukturu, která je důležitá pro chod a fungování 

dané organizace. Tato organizační struktura, která se skládá ze zakladatelů organizace, 

dozorčí rady, správní rady a ostatních důležitých složek souvisejících s chodem organizace 

zastávají proškolení pracovníci. Organizační struktura Dětského klíče je znázorněna v příloze 

č.1. Pracovníci jsou proškolováni a vzděláváni na seminářích, které jsou absolvované 

na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dále Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR. Organizace zajišťuje i semináře pro rodiče postižených dětí, které 

jsou realizovány s pražskou organizací APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem 

pro Prahu a Střední Čechy).  

 

3.2 Finanční hospodaření Dětský klíč Šumperk, o.p.s. 

 

Obecně prospěšná společnost Dětský klíč získává finanční prostředky pro chod organizace 

několika způsoby. Cílem organizace je navodit důvěryhodné a průhledné financování 

a obeznámit tak veřejnost jakým způsobem nakládá s přijatými prostředky. Prostředky jsou 
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získávány od klientů v podobě darů z podnikatelské sféry, od fyzických osob, od nadací. Dále 

hospodaří s příspěvky získanými od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, od Olomouckého kraje a od Města Šumperk. Pro získání 

prostředků od orgánů a samosprávy, musí každoročně organizace vyplnit žádosti o dotace. 

I když neobdrží celou požadovanou částku, je to pro ně velký úspěch a získané finanční 

prostředky představují pro organizaci velkou pomoc. 

  

 

Příjmy obecně prospěšné společnosti Dětský klíč jsou: 

 

 tržby z prodeje služeb, 

 ostatní výnosy, 

 úroky, 

 tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek, 

 přijaté příspěvky, granty a dary, 

 provozní dotace. 

 

Dalším možným příjmem jsou příjmy z reklamy, pořádání různých sbírek (vánoční) 

a pořádání módních přehlídek.  

 

Výdaje obecně prospěšné společnosti Dětský klíč jsou: 

 

 osobní náklady, které se skládají z mzdových nákladů, zákonného sociálního pojištění 

a zákonných sociálních nákladů,  

 daně, poplatky,  

 ostatní náklady, 

 odpisy za prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek,  

 spotřeba materiálu,  

 spotřeba služeb, které zahrnují opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci 

a ostatní služby.
17

  

 

Další část bakalářské práce bude zaměřena na jednotlivé finanční rozpracování roků 2007 –

2011. Zároveň bude provedena finanční analýza jednotlivých příjmů a výdajů organizace. 

                                                 
17

 Výroční zprávy 2007-2011 – Dětský klíč Šumperk o.p.s. 
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Analýza bude provedena kvantitativní metodou testování a to přímo z položek účetních 

výkazů, kdy hovoříme o metodě absolutní. Absolutní ukazatele budou prozkoumány metodou 

vertikální analýzy, která spočívá v procentuálním vyjádření jednotlivých položek z celkových 

nákladů a výnosů dané organizace, kterou zjistíme hospodaření v daných letech. 

 

3.3 Finanční hospodaření Dětského klíče za rok 2007  

 

V roce 2007 byla  Krajským úřadem Olomouckého kraje přijata registrace o rozšíření služeb 

osobní asistence a odlehčovací služby. Rozšíření služeb bylo organizaci umožněno 

až po sedmileté činnosti.  V organizaci  bylo v roce 2007 registrováno 13 dětí v odlehčovací 

službě a 13 dětí v osobní asistenci v pracovním poměru měli celkem 11 zaměstnanců. 

Zaměstnanci jsou zaměstnání na pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a na dohody 

o provedení činnosti. 

 

Příjmy organizace podle zdrojů financování činily celkem 1.531.267,- Kč. Z toho příjmy 

od odběratelů služeb činily celkem 156.563,- Kč. Skladba příjmů je tvořena z příjmů 

od klientů za reklamní činnost, za vstupné a za úroky. Dary nadací jsou poskytovány 

z podnikatelské sféry a také od fyzických osob, v roce 2007 dary  činily celkem 1.067.704,-

Kč. Největšími dárci byli firmy - SHM, s.r.o. Šumperk s 500.000,- Kč, NROS/ČT – Nadace 

rozvoje občanské společnosti s Českou televizí s 160.000,- Kč, Nadace O2 a ČEZ obě přispěli 

organizaci 100.000,- Kč. 

 

Příspěvky ústředních orgánů a samosprávy: 

 

V roce 2007 činily příspěvky ústředních orgánů a samosprávy celkem 306.000,- Kč. 

Jednotlivé orgány a samosprávy se podílely na příspěvcích v níže uvedených  částkách: 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR                                         100 000,- Kč 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR                            80 000,- Kč 

Ministerstvo kultury ČR                                                                    40.000,- Kč 

Olomoucký kraj                                                                                  65 000,- Kč 

Město Šumperk                                                                                   21 000,- Kč 
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Z tabulky č. 3.1 můžeme zjistit, že celkové roční náklady Dětského klíče činily 1.012.000,- 

Kč. Náklady na plnění sociálních služeb byly ve výši 875.000,- Kč což představuje 86,5% 

z celkových nákladů a náklady na vlastní činnost organizace představovaly částku ve výši 

137.000,- Kč což představuje 13,5% z celkových nákladů. Do nákladů na vlastní činnost 

byl zahrnut materiál zapůjčený školce. Největší podíl z celkových nákladů představovaly 

osobní náklady a to ve výši 49,8% . Osobní náklady jsou tvořeny mzdovými náklady 

a zákonným sociálním pojištěním. V tomto roce pracovaly na hlavní pracovní poměr dva 

zaměstnanci, na dohodu o provedení práci sedm pracovníků a na dohodu o provedení činnosti 

dva pracovníci. Další významnou nákladovou položkou organizace představují služby, které 

byly ve výši 28,2% z celkových nákladů. Do této položky náleží ostatní služby, které zahrnují 

pronájem tělocvičny, kanceláří a jiných nebytových prostor souvisejících s provozem 

organizace dále spotřeby elektrické energie a nákladů spjatých s jejich provozem. Mezi další 

nákladové položky patří také spotřebované nákupy, které činily 12,2%, a v neposlední řadě 

i odpisy a prodaný majetek, které se podílely 9,2% z celkových nákladů. 

 

Tabulka 3.1 – Náklady a výnosy Dětského klíče za rok 2007 v Kč. 

 

NÁKLADY  v  Kč VÝNOSY v  Kč 

Spotřebované nákupy celkem 124 000 Tržby za vlastní výkony, za zboží celkem 155 000 

Spotřeba služeb celkem 285 000 Tržby z prodeje služeb 155 000 

Cestovné 2 000 Ostatní výnosy celkem 2 000 

Opravy a udržování 16 000 Úroky 2 000 

Náklady na reprezentaci 0 Jiné ostatní výnosy 0 

Ostatní služby 267 000 Tržby z prodeje majetku celkem 0 

Osobní náklady celkem 504 000 Přijaté příspěvky celkem 1 126 000 

Mzdové náklady 397 000 Provozní dotace 306 000 

Zákonné sociální pojištění 105 000 Změny stavu zásob celkem 0 

Zákonné sociální náklady 2 000 Aktivace celkem 0 

Daně a poplatky celkem 0     

Ostatní náklady celkem 6 000     

Odpisy,prodaný majetek 93 000     

NÁKLADY CELKEM 1 012 000 VÝNOSY CELKEM 1 589 000 

    VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ  2007              577 000   

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2007, podklady účetní. Vlastní zpracování. 
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Celkové výnosy za rok 2007 činily částku ve výši 1.589.000,- Kč. Největší položkou u výnosů 

představují celkové přijaté příspěvky, které činily 70,9%. Největší podíl na přijatých 

příspěvcích měla firma SHM, s.r.o. Šumperk s 500.000,- Kč. Druhou nejvyšší částkou 

podílející se na celkových výnosech jsou provozní dotace, které činily 19,2%. Na provozních 

dotacích se nejvíce podílí Ministerstvo práce a sociálních věci ČR s částkou 100.000,- Kč. 

Poslední položku celkových výnosů tvoří tržby za  vlastní výkony a za zboží, které činily 

9,8%, které organizace získala při pořádání reklamní kampaně a módní přehlídky. 

  

Organizace za rok 2007 vykazuje kladný výsledek hospodaření ve výši 577.000,- Kč. 

Výsledek hospodaření byl převeden do roku 2008 k dalšímu užívání. 

 

3.4 Finanční hospodaření Dětského klíče za rok 2008 

 

V roce 2008 v organizaci bylo zaměstnáno 13 pracovníků a bylo zde umístěno 14 dětí 

v odlehčovacích službách a 15 dětí v osobní asistenci. V tomto roce byly pořádány Pivovarské 

slavnosti HOLBA Hanušovice, a.s. a část výtěžku ze vstupného v hodnotě 22.806,- Kč byly 

předány organizaci Dětský klíč. 

 

Příjmy podle zdrojů organizace činily celkem 1.704.300,- Kč. Z toho příjmy od odběratelů 

služeb zahrnující klienty, reklamu a úroky činily 11% z příjmů podle zdrojů organizace. 

Příspěvky od ústředních orgánů a samosprávy činily 25%. Nejvíce se na těchto příspěvcích 

podílelo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Dary nadací, z podnikatelské sféry 

a od fyzických osob činily celkem 64%, což představuje největší podíl z příjmů podle zdrojů. 

Největším dárcem tohoto roku byla firma SHM, s.r.o. Šumperk s částkou 650.000,- Kč. 

 

Příspěvky ústředních orgánů a samosprávy: 

 

V roce 2008 činily příspěvky od ústředních orgánů a samosprávy celkem 427.000,- Kč. 

Jednotlivé orgány a samosprávy se podílely na příspěvcích v níže uvedených částkách: 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR                                         309 000,- Kč 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR                            50 000,- Kč 

Olomoucký kraj                                                                                  48 000,- Kč 
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Město Šumperk                                                                                   20 000,- Kč 

 

Tabulka 3.2 – Náklady a výnosy Dětského klíče za rok 2008 v Kč 

 

NÁKLADY  v  Kč VÝNOSY v  Kč 

Spotřebované nákupy celkem 79 000 Tržby za vlastní výkony, za zboží celkem 185 000 

Spotřeba služeb celkem 307 000 Tržby z prodeje služeb 185 000 

Cestovné 13 000 Ostatní výnosy celkem 3 000 

Opravy a udržování 15 000 Úroky 3 000 

Náklady na reprezentaci 0 Jiné ostatní výnosy 0 

Ostatní služby 279 000 Tržby z prodeje majetku celkem 0 

Osobní náklady celkem 556 000 Přijaté příspěvky celkem 1 099 000 

Mzdové náklady 434 000 Provozní dotace 427 000 

Zákonné sociální pojištění 121 000 Změny stavu zásob celkem 0 

Zákonné sociální náklady 3 000 Aktivace celkem 0 

Daně a poplatky celkem 1 000     

Ostatní náklady celkem 8 000     

Odpisy,prodaný majetek 0     

NÁKLADY CELKEM 951 000 VÝNOSY CELKEM 1 714 000 

    VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ  2008         763 000   

 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2008, podklady účetní. Vlastní zpracování 

 

Celkové náklady v roce 2008 činily 951.000,- Kč jak je zřejmé z tabulky č. 3.2 Největší 

položkou celkových nákladů jsou osobní náklady, které činily 58,5%  z této částky připadá 

na mzdové náklady 434.000,- Kč a na zákonné sociální pojištění 121.000,- Kč. V tomto roce 

byly na pracovní smlouvu zaměstnání tři zaměstnanci, na dohodu o provedení práce 

osm pracovníků a na dohodu o provedení činnosti dva pracovníci.  Druhou nejvyšší 

nákladovou položkou organizace tvoří spotřeba služeb, která byla ve výši 32,3%. 

Ta je zastoupena ostatními službami, které se týkají pronájmu tělocvičny, kanceláří a jiných 

nebytových prostor souvisejících s provozem organizace dále spotřeby elektrické energie 

a nákladů spjatých s provozem těchto prostor. Organizace nevlastní prostory, které by byly 

dostatečně vybavené pro činnost postižených dětí, a proto musí pro tyto účely pronajímat 

prostory mající potřebná vybavení. Poslední nejvyšší položkou, která se podílí na celkových 
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nákladech jsou spotřebované nákupy, které činily 8,3%. Zde jsou zařazeny pomůcky potřebné 

pro realizaci aktivit týkajících se kroužku sociálních dovedností a autirytmy.  

 

Celkové výnosy organizace v roce 2008  byly ve výši 1.714.000,- Kč. Největší podíl 

na výnosech představovaly přijaté příspěvky a to v hodnotě 64,1%. Na přijatých příspěvcích 

se nejvíce podílela firma SHM, s.r.o. Šumperk s částkou 650.000,- Kč. Další největší položku 

představují provozní dotace v celkové hodnotě 24,9%. Největší podíl z této částky 

má Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které po zaslání vyplněných formulářů určí výši 

příspěvku. Poslední významnou položkou jsou tržby za vlastní výkony a za zboží, které činily 

10,8% z celkových výnosů organizace. Pro získání těchto prostředků organizace pořádala 

další ročník módní přehlídky, byly pořádány akce k uvědomování veřejnosti o problematice 

autismu prostřednictvím propagačních stánků a dále prodej a prezentace výrobků klientů. 

 

Výsledek hospodaření za rok 2008 činil 763.000,- Kč. V tomto roce obdržela organizace 

některé provozní dotace později než v předchozím roce, a proto nebyly veškeré prostředky 

vyčerpány. Z tohoto důvodu, byly prostředky přesunuty k čerpání do dalšího účetního období 

roku 2009. 

 

3.5 Finanční hospodaření Dětského klíče za rok 2009 

 

Rok 2009 přinesl organizaci další rozšíření nabídky poskytování sociálních služeb, 

a to o pobytovou odlehčovací službu. Služba je registrována Krajským úřadem Olomouckého 

kraje. V organizaci  je zaměstnáno 12 zaměstnanců a do organizace dochází 15 dětí 

v odlehčovacích službách a 16 dětí v osobní asistenci. 

 

Příjmy podle zdrojů financování činily celkem 1.433.000,- Kč. Z toho příjmy od odběratelů 

služeb činily celkem 17%. Tyto příjmy jsou tvořeny z příjmů od klientů za reklamní činnost, 

za vstupné a za úroky. Dary nadací, od podnikatelské sféry a od fyzických osob činily v tomto 

roce 47%. Největším dárcem v tomto roce byla firma SHM, s.r.o. Šumperk, která organizaci 

přispěla částkou 500.000,- Kč. 
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Příspěvky ústředních orgánů a samosprávy: 

 

V roce 2009 činily  příspěvky od ústředních orgánů a samosprávy celkem 522.000,- Kč, 

což představuje 36% z příjmu podle zdroje financování. Jednotlivé orgány a samosprávy 

se podílely na příspěvcích v níže uvedených částkách: 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR                                      320.000,- Kč 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR                         80.000,- Kč                

Olomoucký kraj                                                                               25.000,- Kč             

Město Šumperk                                                                                27.000,- Kč      

 

Tabulka 3.3 -– Náklady a výnosy Dětského klíče za rok 2009 v Kč 

 

NÁKLADY  v  Kč VÝNOSY v  Kč 

Spotřebované nákupy celkem 225 000 Tržby za vlastní výkony, za zboží celkem 243 000 

Spotřeba služeb celkem 550 000 Tržby z prodeje služeb 243 000 

Cestovné 35 000 Ostatní výnosy celkem 43 000 

Opravy a udržování 4 000 Úroky 42 000 

Náklady na reprezentaci 1 000 Jiné ostatní výnosy 1 000 

Ostatní služby 510 000 Tržby z prodeje majetku celkem 3 800 000 

Osobní náklady celkem 695 000 Přijaté příspěvky celkem 668 000 

Mzdové náklady 559 000 Provozní dotace 522 000 

Zákonné sociální pojištění 133 000 Změny stavu zásob celkem 0 

Zákonné sociální náklady 3 000 Aktivace celkem 0 

Daně a poplatky celkem 114 000     

Ostatní náklady celkem 206 000     

Odpisy,prodaný majetek 2 704 000     

NÁKLADY CELKEM 4 494 000 VÝNOSY CELKEM 5 276 000 

    VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ  2009            782 000   

 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2009, podklady účetní. Vlastní zpracování. 

 

Na základě tabulky č. 3.3 jsme zjistili,že celkové náklady činily 4.494.000,- Kč. Největší 

nákladovou položkou z celkových nákladů jsou odpisy a prodaný majetek, jejichž hodnota 
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činila 60,2%. Tato položka byla v tomto roce tak vysoká, protože organizací byla prodána 

budova v jejím vlastnictví. Druhým největším podílem na celkových nákladech jsou osobní 

náklady, které činily 15,5%. V daném roce organizace zaměstnávala tři zaměstnance 

na pracovní smlouvu, sedm pracovníků na dohodu o provedení práce a dva pracovníky 

na dohodu o provedení činnosti. V tomto roce byly náklady u spotřeby služeb celkem ve výši 

12,2%, z toho ostatní služby, představovaly největší podíl z této částky. Ostatní služby 

představují pronájem nebytových prostor, tělocvičny a kanceláří, které souvisejí s chodem 

organizace. Dále je zde zahrnuta spotřeba elektrické energie. 

 

Celkové výnosy roku 2009 měly hodnotu 5.276.000,- Kč. Největším výnosem byla položka 

tržby z prodeje majetku a ta činila 72%. Zde se promítl prodej budovy ve vlastnictví 

organizace. Druhá největší výnosová položka ve výši 12,7% byla z přijatých příspěvků, které 

organizace získala z nadací. Provozní dotace se podílely na výnosech 9,9%. 

 

V roce 2009 činil výsledek hospodaření 782.000,- Kč. Výnosy převyšovaly náklady 

a ke konci roku nebyly vyčerpány všechny získané zdroje, proto organizace převedla výsledek 

hospodaření do dalšího roku k čerpání. 

 

3.6 Finanční hospodaření Dětského klíče za rok 2010 

  

V roce 2010 bylo v pracovním poměru zaměstnáno  v organizaci Dětský klíč 18 zaměstnanců, 

kteří se podíleli na chodu organizace. Organizaci navštěvovalo 16 dětí v odlehčovacích 

službách a 16 dětí v osobní asistenci. Organizace nově realizovala projekt „Autismus není 

překážkou“ podporovaný Evropským sociálním fondem. 

 

V roce 2010 příjmy organizace podle zdrojů financování činily celkem 2.535.000,- Kč. Z toho 

příjmy od odběratelů služeb činily celkem 12,3%. Dary nadací, z podnikatelské sféry 

a od fyzických osob činily celkem 41,3%. V tomto roce přispěla firma SHM, s.r.o. Šumperk 

částkou 600.000,-Kč.  

 

Příspěvky ústředních orgánů a samosprávy: 

 

V tomto roce příspěvky od ústředních orgánů a samosprávy činily celkem 46,4%. V roce 

2010 získala organizace poprvé dotaci od MPSV ČR z Operačního programu lidské zdroje 
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a zaměstnanost (OP LZZ), který je zaměřen na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím 

aktivní politiky trhu práce profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených 

obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci 

v uvedených oblastech. Tento program je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu.
18

  

Jednotlivé orgány a samosprávy se podílely na příspěvcích v níže uvedených částkách: 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR                                    440.000,- Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – OP LZZ                 591.000,- Kč 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR                     100.000,- Kč        

Olomoucký kraj                                                                             25.000,- Kč     

Město Šumperk                                                                              20.000,- Kč       

 

Celkové náklady činily 1.860.000,- Kč, viz tabulka č. 3.4. Největší nákladovou položkou byly 

osobní náklady ve výši 63,6%, skladba osobních nákladů byla tvořena mzdovými  náklady 

a zákonným sociálním pojištěním. Takto vysoký nárůst osobních nákladů byl zapříčiněn 

zvýšením počtu zaměstnanců, kteří byly zaměstnáni na pracovní smlouvu. V tomto roce jich 

bylo zaměstnáno šest, na dohodu o provedení práce bylo zaměstnáno osm pracovníků 

a na dohodu o provedení činnosti bylo oproti loňskému roku zaměstnáno o dva pracovníky 

více. Spotřeba služeb vykazovala náklady ve výši  23,2%. Položka nákladů spotřebované 

nákupy činila celkem 10,2%, byly nakoupeny další didaktické pomůcky pro děti. 

 

Celkové výnosy byly v roce 2010 ve výši 2.594.000,- Kč. Z toho provozní dotace 

představovaly 45,3%. Jak je zřejmé z výčtu orgánů a samosprávy obdržela v tomto roce 

organizace nové zdroje od MPSV ČR z Operačního programu a byl zaznamenán nepatrný 

nárůst příspěvků od MPSV ČR a MŠMT ČR. Druhou nejvyšší položkou byly přijaté 

příspěvky, které celkem činily 40,4%. Nejvyšší částkou přispěla firma SHM, s.r.o. Šumperk 

ve výši 600.000,- Kč. Tržby za vlastní výkony a za zboží činily 12%, byly představovány 

akcemi, které pořádala organizace k získání prostředků pro handicapované děti. V tomto roce 

byly připraveny benefiční akce například koncert v Rudě nad Moravou, dále výstava 

v Městské knihovně Šumperk, kde byly představovány jednotlivé organizace poskytující 

různé sociální služby dětem. 

                                                 
18

MPSV ČR. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). [online]. 2012  [8.4.2012] Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/cs/11959 
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Tabulka č. 3.4 -– Náklady a výnosy Dětského klíče za rok 2010 v Kč 

 

NÁKLADY  v  Kč VÝNOSY v  Kč 

Spotřebované nákupy celkem 189 000 Tržby za vlastní výkony, za zboží celkem 312 000 

Spotřeba služeb celkem 432 000 Tržby z prodeje služeb 312 000 

Cestovné 30 000 Ostatní výnosy celkem 59 000 

Opravy a udržování 35 000 Úroky 27 000 

Náklady na reprezentaci 2 000 Jiné ostatní výnosy 32 000 

Ostatní služby 365 000 Tržby z prodeje majetku celkem 0 

Osobní náklady celkem 1 182 000 Přijaté příspěvky celkem 1 047 000 

Mzdové náklady 918 000 Provozní dotace 1 176 000 

Zákonné sociální pojištění 259 000 Změny stavu zásob celkem 0 

Zákonné sociální náklady 4 000 Aktivace celkem 0 

Daně a poplatky celkem 0     

Ostatní náklady celkem 57 000     

Odpisy,prodaný majetek 0     

NÁKLADY CELKEM 1 860 000 VÝNOSY CELKEM 2 594 000 

    VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ  2010             734 000   

 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010, podklady účetní. Vlastní zpracování. 

 

Výsledek hospodaření za účetní období 2010 činil 734.000,- Kč. Tento přebytek 

byl zapříčiněn pozdním obdržením provozních dotací, proto nebyl organizací úplně vyčerpán 

a z tohoto důvodu byl převeden k čerpání do dalšího účetního období roku 2011. 

 

3.7 Finanční hospodaření Dětského klíče za rok 2011 

 

V roce 2011 Dětský klíč navštěvovalo 21 dětí v odlehčovacích službách a 16 dětí s osobní 

asistencí. V tomto roce se organizace stěhuje do vlastní budovy, která byla rekonstruována 

a prostory byly upraveny pro handicapované děti. Zaměstnáno bylo 17 zaměstnanců. 

 

V roce 2011 činily příjmy organizace podle zdroje financování celkem částku 3.010.000,- Kč. 

Z toho příjmy od odběratelů služeb činily celkem 7,9%. Dary od nadací, z podnikatelské 

činnosti a od fyzických osob činily celkem 48,5%.  
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Příspěvky ústředních orgánů a samosprávy: 

 

V tomto roce příspěvky od ústředních orgánů a samosprávy činily celkem 43,6% z příjmů 

pode zdroje financování. Jednotlivé orgány a samosprávy se podílely na příspěvcích v níže 

uvedených částkách: 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR                                    415.000,- Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – OP LZZ                 753.000,- Kč 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR                     100.000,- Kč        

Olomoucký kraj                                                                             25.000,- Kč     

Město Šumperk                                                                              20.000,- Kč       

 

Celkové roční náklady v roce 2011 dle tabulky č. 3.5 činily 2.837.000,- Kč. Největší podíl 

na celkových nákladech mají osobní náklady, které činily 66%. V tomto roce, obdobně jako 

v předešlém pracovalo v pracovním poměru šest zaměstnanců, na dohodu o provedení práce 

sedm pracovníků a na dohodu o provedení činnosti čtyři pracovníci. Další největší položkou 

je spotřeba služeb a to ve výši 17,1% z toho ostatní služby činily 434.000,- Kč. Ostatní služby 

představují pronájem tělocvičny, kanceláří a jiných nebytových prostor, které souvisejí 

s chodem organizace. Poslední částku představují spotřebované nákupy v celkové hodnotě 

16,6%, zde byly nakoupeny pomůcky do tělocvičny a nová trampolína. 

 

Celkové výnosy  v roce 2011 činily 3.092.000,- Kč. V tomto roce nejvyšší částku výnosů 

tvořily přijaté příspěvky, které činily celkem 47,2%. Největší podíl na přijatých příspěvcích 

měla Nadace naše dítě, která přispěla organizaci částkou 600.000,- Kč. Další částku 

představovaly provozní dotace, které činily 42,4%. Z toho největší dotaci obdržela organizace 

od MPSV ČR v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Posledním 

nákladem byly tržby za vlastní výkony a za zboží, které činily celkem 7,7%. Jak je zřejmé 

z tabulky provozní dotace a přijaté příspěvky se zvyšují. Je to dáno propagací  organizace 

a tím jak informuje občany o svých aktivitách na různých městských akcí. 

 

 

 

¨ 
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Tabulka č. 3.5 - Náklady a výnosy Dětského klíče za rok 2011 v Kč 

 

NÁKLADY  v Kč VÝNOSY v Kč 

Spotřebované nákupy celkem 470 000 Tržby za vlastní výkony, za zboží celkem 237 000 

Spotřeba služeb celkem 485 000 Tržby z prodeje služeb 237 000 

Cestovné 19 000 Ostatní výnosy celkem 82 000 

Opravy a udržování 31 000 Úroky 80 000 

Náklady na reprezentaci 1 000 Jiné ostatní výnosy 2 000 

Ostatní služby 434 000 Tržby z prodeje majetku celkem 0 

Osobní náklady celkem 1 874 000 Přijaté příspěvky celkem 1 460 000 

Mzdové náklady 1 444 000 Provozní dotace 1 313 000 

Zákonné sociální pojištění 426 000 Změny stavu zásob celkem 0 

Zákonné sociální náklady 4 000 Aktivace celkem 0 

Daně a poplatky celkem 0     

Ostatní náklady celkem 8 000     

Odpisy,prodaný majetek 0     

NÁKLADY CELKEM 2 837 000 VÝNOSY CELKEM 3 092 000 

    VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ  2011                      255 000   

 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2011, podklady účetní. Vlastní zpracování. 

 

Výsledek hospodaření za účetní období 2011 činil 255.000,- Kč. Výnosy převyšovaly 

náklady a na základě toho organizace nevyčerpala veškeré získané prostředky do konce 

účetního období, z tohoto důvodu je výsledek hospodaření tohoto roku převeden k čerpání 

v dalším účetním období. 
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4 ZHODNOCEÍ HOSPODAŘENÍ DĚTSKÝ KLÍČ ŠUMPERK, O. P. S. 

 

V následující praktické části bakalářské práce, bude provedeno zhodnocení hospodaření 

obecně prospěšné společnosti Dětský klíč Šumperk v období let 2007-2011. Budou 

zde porovnány jednotlivé položky v rozmezí daných let. 

 

4.1 Náklady v letech 2007-2011 

 

Náklady organizace se skládají z jednotlivých položek, které jsou rozděleny do šesti skupin. 

Patří sem spotřebované nákupy, spotřeba služeb, osobní náklady, daně a poplatky, ostatní 

náklady a poslední skupinou jsou odpisy za prodaný majetek. 

 

Spotřebované nákupy dosahovaly v období pěti let celkem 1.087.000,-Kč a průměrně 

v tomto období 217.400,- Kč. V organizaci jsou spotřebované nákupy představovány 

pomůckami, které jsou potřebné pro práci s dětmi a nákupem kancelářských a hygienických 

potřeb včetně papíru, složek i nábytku. Jak je zřejmé z grafu č. 4.1 nejmenší podíl 

na spotřebovaných nákupech byl v roce 2008 a největší v roce 2011. 

 

Graf č. 4.1 – Spotřebované nákupy – vývoj v letech 2007-2011 v Kč 
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Zdroj: Výroční zprávy let 2007-2011, podklady účetní. Vlastní zpracování. 

 

Jednotlivé rozdíly v letech jsou zapříčiněny potřebou organizace. Položku spotřebovaných 

nákupů nelze nijak ovlivnit, záleží jen na organizaci jak s ní bude nakládat. V roce 2011 
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byl nárůst tak vysoký, protože organizací byl vybavován nově získaný prostor. Nové 

kanceláře a klubovna organizace byla zařízena nábytkem a pomůckami pro běžné fungování. 

S výrazným nárůstem této položky se v dalších letech nepočítá, spíše se bude pohybovat 

kolem průměru. 

 

Další položkou nákladů je spotřeba služeb. Je tvořena cestovným, opravami a udržováním, 

náklady na reprezentaci a ostatní služby. Nejvýznamnější skupinu představují ostatní služby, 

které jsou představovány spotřebou energie a dále pronájmy prostor, tělocvičny, jsou 

zde zastoupeny psychologické služby, semináře, kurzy, léčebná jízda na koních, ekonomické 

služby a poplatky za rozhlas a televizi. Spotřeba služeb dosahovala za období pěti let celkem 

2.059.000,- Kč a průměr činil 411.800,- Kč na rok. Dle přílohy č. 2 je zřejmé, že nárůst 

jednotlivých položek se udržoval v mírném vzestupu. Nejnižší byl v roce 2007 a nejvyšší 

v roce 2009.  

 

Graf č. 4.2 – Spotřeba služeb - vývoj v letech 2007-2011 v Kč 

 

2
8

5
 0

0
0

3
0

7
 0

0
0

5
5

0
 0

0
0

4
3

2
 0

0
0

4
8

5
 0

0
0

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2007 2008 2009 2010 2011

2007 2008 2009 2010 2011

 

Zdroj: Výroční zprávy let 2007-2011, podklady účetní. Vlastní zpracování. 

 

Osobní náklady organizace činily celkem 4.811.000,- Kč a průměr činil 962.200,- Kč. 

Osobní náklady jsou zastoupeny mzdovými náklady, zákonným sociálním pojištěním 

a zákonnými sociálními náklady. Z tabulky viz. příloha č. 2 je patrný vysoký nárůst mezd 

v letech 2010 a 2011. V tomto období získala organizace dotace od MPSV ČR v rámci 
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Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského 

sociálního fondu. Z tohoto důvodu v těchto letech organizace zaměstnala na hlavní pracovní 

poměr o tři pracovníky více než v roce 2009 a i na dohodu o provedení činnosti 

o dva pracovníky více. Tím se mzdové náklady organizace v těchto dvou letech výrazně 

zvýšily. V dalších letech se počítá s nárůstem mezd, protože i dětí, které dochází do 

organizace přibývá a tím je potřeba i více osobních asistentů a pracovníků v přímé obslužné 

péči. 

 

Graf č. 4.3 – Vývoj osobních nákladů v letech 2007-2011 v Kč. 
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Zdroj: Výroční zprávy let 2007-2011, podklady účetní. Vlastní zpracování. 

 

Celkové náklady činily v období let 2007-2011 celkem 11.154.000,-Kč a v průměru činily 

2.230.800,- Kč. Za období daných let je zřejmý vysoký nárůst v roce 2009, který 

byl zapříčiněn prodejem budovy ve vlastnictví organizace. Její zůstatková hodnota činila 

2.653.000,- Kč. Organizace v roce 2011 zakoupila nové prostory a z tohoto důvodu 

se nepočítá z takto výrazným nárůstem celkových nákladů. Z mého pohledu by bylo dobré 

pro organizaci do budoucnosti nakoupit další prostor, který by mohl být upraven na 

tělocvičnu, kterou si organizace pronajímá a tím vynakládá vysoké finance na jejich pronájem 

a na spotřebu elektrické energie. I když investice do vybudování tělocvičny je vysoká, 

dá se počítat ze získáním dotací na její vybudování a to ze Strukturálních fondů. 

V dlouhodobém měřítku se tato investice několikanásobně organizaci vrátí. Organizace by 

dále mohla tyto prostory v době, kdy nejsou jejími klienty využívány poskytnout k pronájmu 
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a tím získat prostředky na její provoz nebo je využít na jiné aktivity, které organizace 

provozuje. 

 

Graf č. 4.4 – Vývoj celkových nákladů v letech 2007-2011 v Kč 
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Zdroj: Výroční zprávy let 2007-2011, podklady účetní. Vlastní zpracování. 

 

Z přílohy č.5, která znázorňuje meziroční tempo růstu u celkových nákladů v letech 2007-

2011 je zřejmé, že v letech 2007-2008 činilo meziroční tempo růstu –6,03%. V tomto období 

bylo záporné z důvodu poklesu nákladů v roce 2008 oproti roku 2007. V období 2008-2009 

činilo 472,5% a to z důvodu nárůstu nákladů v roce 2009 oproti roku 2008. V období 2009-

2010 meziroční tempo růstu bylo záporné, zde došlo k poklesu nákladů v roce 2010 oproti 

roku 2009 a činilo –50,8%. V posledním období let 2010-2011 vystouplo meziroční tempo 

růstu na 152,5% což bylo zapříčiněno růstem nákladů v roce 2011 oproti roku 2010. 

 

4.2 Výnosy v letech 2007-2011 

 

Výnosy organizace jsou představovány zejména tržbami za vlastní výkony, za zboží, 

ostatními výnosy, tržby z prodeje majetku, přijatými příspěvky a provozními dotacemi.  
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Tržby za vlastní výkony a za zboží činily celkem za období pěti let 1.137.000,- Kč 

a průměrně činily 226.400,-Kč. V této položce jsou organizací zahrnuty příjmy ze služeb, 

od klientů a za reklamu. Dle přílohy č. 3 můžeme zjistit, že se tyto příjmy v období pěti 

let pohybují kolem průměru, jen nepatrný pokles byl zaznamenán v roce 2007 a nárůst v roce 

2010. Pro organizaci by bylo velmi dobré, kdyby se příjmy za tržby zvyšovaly, protože 

za tyto prostředky by mohla organizace nakupovat dětem lepší pomůcky. 

 

Graf č. 4.5 – Vývoj tržeb za vlastní výkony a za zboží v letech 2007-2011 v Kč 
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Zdroj: Výroční zprávy let 2007-2011, podklady účetní. Vlastní zpracování. 

 

Organizace za období pěti let přijala příspěvky ve výši 5.400.000,- Kč což činí v  průměru 

1.080.000,- Kč. Nejnižší částka byla poskytnuta v roce 2009 a nejvyšší v roce 2011. Vývoj 

přijatých příspěvků za období 2007 až 2011 znázorňuje graf č. 4.6. Na přijatých příspěvcích 

se podílejí fyzické osoby, právnické osoby, nadace a velké firmy. Nejdůležitějším sponzorem 

z řad firem je firma SHM s.r.o., Šumperk, která již od počátku vzniku organizace přispívá 

vysokými částkami na její provoz. Jak vyplývá z přílohy č.3 jsou tyto prostředky 

nejdůležitější položkou z celkových výnosů a je předpoklad, že budou i do budoucna. Přijaté 

příspěvky by se měly v horizontu několik let stále navyšovat, aby byl zabezpečen provoz 

organizace a její speciální materiální vybavení. Z tohoto důvodu bych navrhla organizaci, 

aby se zaměřila na větší propagaci a reklamu, pořádání akcí a seznamování občanů 
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s problematikou autismu. Z těchto aktivit by se finanční prostředky organizace mohli nadále 

zvyšovat a  mohly být nadále využívány na její chod.  

 

Graf č. 4.6 – Vývoj přijatých příspěvků v letech 2007-2011 v Kč 
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Zdroj: Výroční zprávy let 2007-2011, podklady účetní. Vlastní zpracování. 

 

Provozní dotace činily v letech 2007-2011 celkem 3.744.000,- Kč a v průměru pěti let činily 

754.000,- Kč.  Představují druhou významnou položku příjmů. Provozní dotace jsou 

získávány na základě žádostí, které musí každým rokem organizace vyplňovat. V těchto 

žádostech uvádí organizace částku o kterou žádá, ale je pouze na posouzení dané instituce 

jestli bude částka poskytnuta v plné výši. Ve většině případů jsou požadované částky kráceny 

na minimum, ale i přesto jejich získání je pro organizaci velmi důležité.  

 

Graf č. 4.7 nám znázorňuje vývoj poskytnutí provozních dotací jednotlivých institucí 

v období pěti let. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR přispělo organizaci nejméně v roce 

2007 a nejvíce v roce 2010. Tyto částky jsou vcelku vysoké a hlavně i důležité, i když 

požadovaná částka, o kterou organizace každoročně žádá činí 1.000.000,- Kč. Ministerstvo 

školství mládeže a tělovýchovy ČR už podle částek, které organizace obdržela nepřiděluje tak 

vysoké dotace. Částka, která je každoročně požadována organizací činí 500.000,- Kč. 

Olomoucký kraj v posledních třech letech přiděluje stejnou částku. Největší příděl byl v roce 
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2007. Město Šumperk s částkou pohybující se kolem 20.000,- Kč. V našem městě se nachází 

spousta neziskových organizací a dalších subjektů, které každoročně žádají Město Šumperk 

o poskytnutí dotace a z tohoto důvodu nejsou přidělené částky takové, jaké by si organizace 

představovaly. Je velice složité s omezeného rozpočtu, kterým Město Šumperk disponuje  

uspokojit veškeré žadatele.                                                  

 

Graf č. 4.7 – Přehled přijatých provozních dotací v letech 2007-2011 v Kč 

 

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000

2007

2008

2009

2010

2011

MPSV ČR MŠMT ČR Ministerstvo kultury Olomoucký kraj Město Šumperk MPSV ČR OP LZZ

 

 

Zdroj: Výroční zprávy let 2007-2011, podklady účetní. Vlastní zpracování. 

 

Celkové výnosy činily za období pěti let celkem 14.265.000,- Kč a z toho roční průměr činí 

2.853.000,- Kč. Graf č. 4.8 představuje Celkové výnosy v letech 2007-2011. Nejvyšší výnosy 

byly v roce 2009, důvodem byl prodej budovy, kterou organizace vlastnila. V roce 2010 

a 2011 byly celkové výnosy poměrně vysoké a oproti předcházejícím létům se zvýšily 

z důvodu nárůstu provozních dotací a přijatých příspěvků.  

 

V příloze č.5, která představuje meziroční tempo růstu u celkových výnosů v období 2007-

2011 můžeme vidět, že organizace se snažila celkové výnosy maximalizovat. Zápornou 

hodnotu vykazuje pouze meziroční tempo růstu v letech 2009-2010, kdy výnosy roku 2010 

poklesly oproti roku 2009 a to o –50,8%. Pro organizaci představují celkové příjmy 
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významnou položku, závisí na nich veškerý chod organizace. Organizací jsou vyvíjeny 

aktivity, které napomáhají navýšení příjmů finančních prostředků od dárců, z kterých 

je pak možno poskytovat kvalitnější služby klientům Dětského klíče, které by organizace 

nebyla schopna zabezpečit s prostředků určených na chod organizace. 

 

Graf č. 4.8 – Celkové výnosy v letech 2007-2011 v Kč. 
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Zdroj: Výroční zprávy let 2007-2011, podklady účetní. Vlastní zpracování. 

 

Organizace Dětský klíč Šumperk během let 2007-2011 hospodařila se svými prostředky 

efektivně a hospodárně. Organizace za sledované období hospodařila s kladným výsledkem 

hospodaření, který celkem činil 3.111.000,- Kč a v průměru 622.200,- Kč. Nejlepším rokem 

pro organizaci z pohledu výsledku hospodaření byl rok 2009. V tomto roce činil výsledek 

hospodaření 782.000,- Kč. Zlepšený výsledek hospodaření byl použit v následujícím roce 

k pokrytí nákladů spojených s provozem organizace. Nejhorším byl z pohledu výsledku 

hospodaření rok 2011, kdy v tomto roce činil pouze 255.000,- Kč, což je oproti roku 2009  o 

527.000,- Kč méně. V tomto roce organizace veškeré získané prostředky investovala do 

opravy budovy a do jejího vybavení. Výsledek tohoto roku byl použit v následujícím roce 

k zakoupení pomůcek pro handicapované děti. 
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5  ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce je zaměřena na finanční hospodaření neziskové organizace v oblasti 

sociálních služeb. Jako nezisková organizace byla vybrána obecně prospěšná společnost 

Dětský klíč se sídlem v Šumperku. Organizace je zaměřena na pomoc dětem s autismem. 

Cílem této práce bylo zhodnocení finančního hospodaření v letech 2007-2011.  

 

Po teoretickém vymezení sociálních služeb, neziskového sektoru a obecně prospěšných 

společnostech byla v praktické části provedena analýza finančního hospodaření u zvolené 

organizace a její zhodnocení. Analýza hospodaření je provedena v období let 2007-2011. Jsou 

zde podrobně vyčísleny jednotlivá léta a také jednotlivé nákladové a výnosové položky dané 

organizace. Analýzou bylo zjištěno, že organizace nejlépe hospodařila v roce 2009. 

Z jednotlivých let vyplývá, že organizace hospodařila vždy s kladným výsledkem hospodaření 

ani v jednom roce z těchto vybraných let nevykazovala organizace záporný výsledek 

hospodaření. Lze konstatovat, že organizace hospodaří velice efektivně a hospodárně 

se svými prostředky a aby tomu bylo tak nadále musí vyvíjet nemalé úsilí.  

 

Posláním organizace je uspokojení potřeb postižených občanů, začlenění je do normálního 

života a usnadnit jim už tak nelehkou životní situaci. Bez dostatku finančních prostředků 

je velmi obtížné tento záměr uskutečnit. Proto si myslím, že obecně prospěšná společnost 

Dětský klíč je jednou z mála organizací, která efektivně využívá finanční prostředky, které 

získává pro chod organizace, což vyplývá z předcházejících kapitol, ve kterých je popsáno 

a rozebráno finanční hospodaření organizace v rozmezí let 2007-2011. Organizaci bych 

doporučila, aby se zaměřila na větší propagaci poskytování svých služeb postiženým 

spoluobčanům, více informovala a seznamovala širokou veřejnost s úskalím života osob 

s PAS a jejich potřebami. Dále bych organizaci doporučila, aby si vybudovala novou 

tělocvičnu, tím by dosáhla snížení dalších nákladů, které je nucena vynaložit s pronájmem 

tělocvičny. I když realizace tohoto investičního záměru bude finančně velmi náročná, mohla 

by si organizace požádat o poskytnutí investiční dotace na její vybudování. V případě, 

kdy nebude tělocvična využívaná klienty, mohla by být nabídnuta a pronajímána jiným 

subjektům a tyto prostředky by mohla organizace částečně použít na úhradu provozních 
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nákladů popřípadě nakoupit pomůcky potřebné k výuce dětí. Dalším prostředkem pro získání 

finančních prostředků by mohly být výrobky, které děti vyrobily v kroužcích. Organizace 

by je mohla vystavovat ve Vlastivědném muzeu Šumperk a zde je i prodávat. V těchto 

prostorách by mohly děti koncertovat a pořádat módní přehlídky. Je rovněž nezbytné zaměřit 

se na propagaci organizace v podobě reklam, letáků a různých akcí, tak, aby se organizaci 

podařilo získat dostatek peněžních prostředků na její chod.  

 

Poskytování sociálních služeb kvalitně je velice zodpovědná a nelehká práce. Bez organizací, 

které se věnují poskytováním sociálních služeb handicapovaným klientům by jsme se těžko 

obešli. V případě Dětského klíče, který se maximálně snaží uspokojovat potřeby svých klientů 

a získávat finanční prostředky a díky tomuto se jim vše daří. 
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Příloha č.1 – Organizační struktura Dětského klíče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva let 2011. Vlastní zpracování. 
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   Příloha č.2 – Tabulka nákladů v období let 2007-2011 v Kč 

 

 

ROK 

 

2007 2008 2009 2010 2011 PRŮMĚR 

NÁKLADY       

Spotřebované 

nákupy celkem 

 

124 000 

 

79 000 

 

   225 000 

 

   189 000 

 

   470 000 

 

   217 400 

Spotřeba služeb 

celkem 

 

285 000 

 

307 000 

 

   550 000 

 

   432 000 

 

   485 000 

 

   411 800 

Osobní náklady 

celkem 

 

504 000 

 

556 000 

 

   695 000 

 

1 182 000 

 

1 874 000 

 

    962 000 

Daně a poplatky 

celkem 

 

           0 

 

   1 000 

 

   114 000 

 

             0 

 

              0 

 

     23 000 

Ostatní náklady 

celkem 

 

     6 000 

 

    8 000 

 

   206 000 

 

     57 000 

 

        8 000 

 

     57 000 

Odpisy, prodaný 

majetek 

 

    93 000 

 

           0 

 

2 704 000 

 

               0 

 

                0 

 

    559 400 

Náklady celkem 1 012 000 951 000 4 494 000  1 860 000   2 837 000  2 230 800 

 

 

Zdroj: Výroční zprávy let 2007-2011, podklady účetní. Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

    Příloha č.3 – Tabulka výnosů v letech 2007-2011 v Kč 

 

ROK 

 

2007 2008 2009 2010 2011 PRŮMĚR 

 

VÝNOSY 

      

Tržby za vlastní 

výkony, za zboží 

 

    155 000 

 

     185 000 

 

   243 000 

 

   312 000 

 

  237 000 

 

   226 400 

Ostatní výnosy 

celkem 

 

        2 000 

 

         3 000 

 

     43 000 

 

     59 000 

 

    82 000 

 

     37 800 

Tržby z prodeje 

majetku 

 

               0 

 

                0 

 

3 800 000 

 

              0 

 

             0 

 

   760 000 

Přijaté 

příspěvky 

 

 1 126 000 

 

  1 099 000 

 

   668 000 

 

1 047 000 

 

1 460 000 

 

 1 080 000 

Provozní dotace     306 000      427 000    522 000 1 176 000 1 313 000     754 800 

Výnosy celkem  1 589 000   1 714 000 5 276 000 2 594 000 3 092 000  2 853 000 

 

Zdroj: Výroční zprávy let 2007-2011, podklady účetní. Vlastní zpracování. 
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    Příloha č. 4 – Tabulka provozních dotací v letech 2007-2011 v Kč 

 

 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

MPSV ČR      100 000        309 000         320 000        440 000        415 000 

MPSV ČR – OP 

LZZ 

 

                 0 

 

                  0 

 

                  0 

 

       591 000 

 

       753 000 

MŠMT ČR         80 000          50 000           80 000        100 000        100 000 

Ministerstvo 

kultury 

 

        40 000 

 

                   0 

 

          70 000 

 

                   0 

 

                   0 

Město Šumperk         21 000          20 000           27 000           20 000           20 000 

Olomoucký kraj         65 000          48 000           25 000           25 000           25 000 

Provozní dotace       306 000        427 000         552 000      1 176 000      1 313 000 

 

Zdroj: Výroční zprávy let 2007-2011, podklady účetní. Vlastní zpracování. 
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    Příloha č. 5 – Tabulka meziročního tempa růstu u celkových nákladů a celkových  

                                                      výnosů v letech 2007-2011 

 

 

  

2007 
V TIS.KČ 

 

2008 
V TIS.KČ 

MEZIROČNÍ 

TEMPO 

RŮSTU  

2008/2007 V 

% 

 

2009 
V TIS.KČ 

MEZIROČNÍ 

TEMPO 

RŮSTU 

2009/2008 V 

% 

 

2010 
V TIS.KČ 

MEZIROČNÍ 

TEMPO 

RŮSTU 

2010/2009 V 

% 

 

2011 
V TIS.KČ 

MEZIROČNÍ 

TEMPO 

RŮSTU 

2011/2010 V 

% 

Náklady 

celkem 

 

1 012  

 

  951 

 

- 6,03 

 

4 494  

 

 472,5 

         

1 860 

 

 - 58,2 

 

2 837  
 
 152,5 

Výnosy 

celkem 

 

1 589  

          

1 714  

 

 107,9 

 

5 276  

 

 307,8 

 

2 594  

 

 - 50,8 

 

3 092  

 

 119,2 

 

Zdroj: Výroční zprávy let 2007-2011, podklady účetní. Vlastní zpracování. 


