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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá financováním subjektu neziskového sektoru, a to 

občanského sdružení Armáda spásy. V souladu se stanovenými cíli jsou definovány 

současné i možné budoucí zdroje financování. 

Summary 

This diploma thesis researches the financing of the subject of the non-profit sector of 

the civil association Sanctuary Salvation Army. In accordance with, the objectives are 

defined present and possible future sources financing. 
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 1   Úvod 
 

 

„Financování organizace je jedna z nejdůležitějších úloh, která musí být v podniku 

prováděna. Financování organizace totiž znamená opatřování a alokaci zdrojů pro 

provoz a pořizování majetku podniku. Finance podniku jsou základem každé 

organizace. Jejich prostřednictvím se do podniku dostávají „vstupy“, tj. zařízení, 

materiál, energie a pracovní síly. Tyto se pak přeměňují na „výstupy“ tj. výrobky a 

služby, jejichž prodejem se získávají podnikové finance. Podstatná část těchto financí se 

znovu vynakládá na nové vstupy a zabezpečuje soustavnost, plynulost a rozšiřování 

podnikové činnosti. Financování organizace je těšně spojeno i s vnějším finančně-

ekonomickým prostředím, ve kterém organizace funguje. Jde především o finanční 

politiku státu (daňová, dotační atd.), o situaci na peněžním a kapitálovém trhu, vývoj 

měny, ale také o charakter různých možných zásahů státu do ekonomiky formou např. 

regulace cen, mezd, ekologických pravidel aj.“ [10] 

 

Téma mé bakalářské práce - jak už vyplývá z prvního odstavce tohoto textu - je 

financování. Během mého studia na Podnikatelské fakultě jsem získala znalosti z oblasti 

financování, a to především znalosti týkající se podnikatelského sektoru. Když jsem 

začala spolupracovat s neziskovou organizací, zjistila jsem, že tento směr je velice 

zajímavý a ráda bych se o něm dozvěděla více. Velice rychle jsem pochopila, že 

opravdu není lehké umět se orientovat v neziskovém sektoru, a to mě dále motivovalo 

pro uskutečnění dalších kroků. Proto jsem se rozhodla, že svou pozornost nezaměřím na 

typickou obchodní společnost, ale raději se budu orientovat na financování občanského 

sdružení. K tomuto účelu jsem si vybrala Centrum sociálních služeb v Brně (dříve 

Azylový dům Josefa Korbela) – dále jen CSS. 



11

 2   Vymezení problému  
 

 

2.1 Charakteristika řešeného problému 

Projekt CSS Brno Armády spásy je nezisková organizace, blíže občanské sdružení, kde 

financování je závislé na získávání finančních prostředků, a to převážně z vnějších 

zdrojů a ne z vlastních aktivit. Problém nedostatku finančních zdrojů na zajištění 

správného chodu CSS Brno je velmi aktuální.  

 

2.2 Zásadní problém 

Armáda spásy v ČR dosud není si schopna zajistit dostatek finančních zdrojů z ČR, a 

proto je roční deficit hrazen ze zdrojů mezinárodní Armády spásy. 

 

2.3 Cíle práce 

Vzhledem k výše definovanému problému je hlavním cílem této bakalářské práce 

navrhnout další možnosti získávání zdrojů financování prostřednictvím sociálního 

podnikání v CSS Brno. 

 

2.3.1 Cíle v bodech 
 
 
 

• financování neziskového sektoru z pohledu teorie, 

• legislativní rámec financování neziskového sektoru v podmínkách ČR, 

• analýza financování CSS, 

• formulace návrhů na získání dodatečných  zdrojů financování, 

• formulace návrhů ve vztahu k alokaci dodatečných finančních zdrojů.  
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 3   Teoretická východiska 
 

 

3.1 Specifika neziskových organizací ve veřejném sektoru  

(dále jen NO) 
„Abychom zbohatli materiálně, musíme nejprve zbohatnout v mysli“ Tento citát od 

neznámého autora mluví za vše, neboť zdůvodňuje, proč vlastně vznikají a existují NO 

ve veřejném sektoru. 

 

Neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem 

podnikání, jak je konstatováno v zákoně o daních z příjmů, na nějž se odkazují i ostatní 

daňové zákony. Jsou to organizace, o jejichž činnost je jiný zájem, ať už státu, 

společnosti nebo určité skupiny lidí. Jsou založeny za účelem provozování činnosti ve 

prospěch toho, kdo měl zájem na jejich zřízení. Je zde kladen větší důraz na důležitost 

výsledků hlavního poslání, přičemž výše příjmů z něj stojí obvykle až na druhém místě. 

Tyto organizace nemusí být vždy nutně neziskové, i když nejsou zřízeny proto, aby 

zisku dosahovaly.“ [7] 

 

Podle L. M. Salamona mají rozmanité neziskové organizace v tzv. neziskovém 

nestátním sektoru určité společné vlastnosti: 

• „mají svou organizační a institucionální podobu, ale není nutné, aby byly 

registrovány oficiálně, 

• jsou to nestátní (soukromé) organizace, fungující odděleně a nezávisle na státní 

správě či místní samosprávě, i když mohou dostávat veřejné prostředky na svou 

činnost z rozpočtů, 

• eventuální zisk není přerozdělován, ale je reinvestován v souvislosti s primárním 

zaměřením činností těchto organizací, 

• jsou to samosprávné organizace, kde výkon činností je dobrovolný (nebo může 

být)“ [8] 
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 3.2 Veřejný sektor (státní a municipální) a nestátní neziskový  sektor 

V souvislosti s problémy definice nestátního netržního sektoru a jeho začlenění do 

jednoho funkčně uceleného sektoru podobných ekonomických činností navrhuje R. 

Goulli následující postup:  

 

„Z hlediska ekonomického je vhodnější kategorie soukromá netržní organizace než 

soukromá nezisková organizace. Je nepřijatelný anglosaský termín „třetí sektor“ pro 

soukromý netržní sektor a nečisté další třídění, tedy první sektor – soukromý ziskový, a 

druhý sektor – veřejný státní (převážně neziskový). Není-li pro označení soukromého 

netržního sektoru vhodný termín, pak je třeba se ve snaze o určitou definiční čistotu 

obrátí k tomu, co bylo objeveno už dávno, k poznatkům z řecko-latinské kultury, které 

obohatily myšlení zakladatelů neoklasické normativní ekonomie. V tomto kontextu je 

přijatelné a dostačující pojmenovat soukromou netržní činnost činností evergetickou (z 

řeckého eurgetés, složeného z eu-dobro a ergon – dílo, čin). Evergetické organizace 

měly podobu collegia, sodality, fondu, nadace, dobrovolného sdružení občanů s cílem 

přispět ke kultuře obce a k solidární pomoci zchudlým a nemocným občanům. 

Evergetický sektor, evergetická organizace a evergetická činnost jsou pojmy, které lze 

vtáhnout na soudobou podobu občanských sdružení a nadací. Lze říci, že evergetický 

sektor je součástí sektoru veřejného.“ [1] 

 

3.3 Jaké mohou být právní formy neziskových organizací 

 

Typické právní formy NO: 

• sdružení fyzických a právnických osob – např. občanská sdružení (výstižnější 

název by byl „spolky“ neboť nemají nic společného se sdružením fyzických 

osob bez právní subjektivity) 

• účelová sdružení majetku – např. nadace  

• obecně prospěšné společnosti 

• církve, náboženské spol. a jejich účelová zařízení 
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 Další možné právní formy NO: 

(subjekty podnikatelského, státního nebo neziskového charakteru) 

• zájmová sdružení PO 

• sdružení bez právní subjektivity 

• organizace s mezinárodním prvkem 

• profesní komory 

• komory 

• družstva 

Netypické právní formy NO: 

(subjekty převážně podnikatelského charakteru) 

• akciová společnost 

• společnost s ručením omezeným 

Právní formy organizací spravovaných státem či obcemi: 

• příspěvkové organizace 

• organizační složky státu (dříve rozpočtové organizace) 

• státní fondy 

• veřejnoprávní instituce. [7], [9] 

 

3.4 Právní úprava občanského sdružení 

Chceme-li se dozvědět více o občanském sdružení z právního hlediska, můžeme 

nahlédnout do různých zákonů zaměřených na neziskový sektor. 

Pro upřesnění uvádím několik právních úprav: 

Informace o občanském sdružení obecně se nacházejí v: 

• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 

Informace o zániku občanského sdružení můžeme najít v: 

• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 337/1992, o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
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 Potřebné informace k dani z příjmů jsou v: 

• Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (v 

platném znění k 01. 01. 2007) 

• Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Informace o dani z přidané hodnoty si můžeme vyhledat v zákonech: 

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

(ve znění platném k 01. 01. 2007) 

 

Informace o sbírkách se nacházejí v zákoně: 

• Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. [3] 

 

3.5 Práva a povinnosti občanského sdružení ze zákona 

 

3.5.1 Právo sdružování občanů 
„Občané mají právo se svobodně sdružovat. K výkonu tohoto práva není třeba povolení 

státního orgánu. Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná 

občanská sdružení, jakož i odborové organizace (dále jen „sdružení“) a sdružovat se v 

nich. Členy sdružení mohou být i PO. Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich 

postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona. Nikdo nesmí 

být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti, ze 

sdružení může každý svobodně vystoupit. Práva a povinnosti člena sdružení upravují 

stanovy sdružení.“ [12] 
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 3.5.2 Rozpočtová pravidla 
 

„Porušením rozpočtové kázně je: 

• neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních 

prostředků státu, 

• neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze 

státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních 

aktiv jejich příjemcem, 

• neprovedení odvodu příspěvkovou organizací,…, 

• neuložení odvodu zřizovatelem,…, 

• neprovedení odvodu stanoveného zřizovatelem příspěvkové organizace,… Atd. 

 

Organizační složka státu, která porušila rozpočtovou kázeň, je povinna provést 

prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové 

kázně do: státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv, Národního fondu 

a svého rezervního fondu (za určitých podmínek). 

 

Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají územní finanční 

orgány,…. Odvod a penále lze vyměřit do deseti let od 1. ledna roku následujícího po 

roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně.  

 

Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně,…, 

může povolit místně příslušné finanční ředitelství.“ [13] 

 

3.6 Občanské sdružení 

Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, mají 

občané právo svobodně se sdružovat bez povolení státního orgánu.  

Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů: 

• v politických stranách a politických hnutích, 

• k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání,  

• v církvích a náboženských společnostech. [7] 
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 „Výhodou je nízká ekonomická náročnost vzhledem ke skutečnosti, že při vzniku 

sdružení nejsou zákonem vyžadovány žádné majetkové vklady a registrační řízení není 

zpoplatněno.“ 

 

3.6.1 Vznik občanského sdružení 
„K výkonu sdružovacího práva není třeba povolení státního orgánu. Sdružení tedy 

nevzniká na základě povolovacího systému, ale na základě registrace. Registraci 

provádí Ministerstvo vnitra. 

MV může registraci odmítnout jen z důvodů přesně uvedených v zákonu, jinak musí 

registraci provést. Na registraci,…, je tedy právní nárok. 

 

3.6.2 Návrh na registraci 
Návrh na registraci mohou MV podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí 

být starší 18 let. Tyto osoby tvoří přípravný výbor občanského sdružení.  

V návrhu na registraci musí být uvedena: 

• jména a příjmení členů přípravného výboru, 

• data narození členů přípravného výboru,…, 

• bydliště členů přípravného výboru, 

• údaje, kdo z členů přípravného výboru starších 18 let je zmocněncem 

oprávněným jednat jménem přípravného výboru. 

Návrh musí podepsat všichni členové přípravného výboru, přičemž podpisy členů 

nemusí být úředně ověřeny. 

 

3.6.3 Stanovy 
Základním dokumentem občanského sdružení jsou stanovy. K návrhu na registraci se 

připojují stanovy ve dvojím vyhotovení. 

Ve stanovách musí být uvedeno: 

1. Název sdružení 

2. Sídlo sdružení 

3. Cíl činnosti sdružení 

4. Orgány sdružení 

5. Ustanovení o organizačních jednotkách 
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 • Organizační jednotka občanského sdružení, která má vlastní právní subjektivitu 

a může v určitých záležitostech (vymezených ve stanovách) jednat vlastním 

jménem. Organizační složka jako samostatný subjekt má i své identifikační 

číslo.  

• Organizační jednotka jako jednotka bez vlastní právní subjektivity, která 

nemůže, ani omezeně, jednat svým jménem.  

• Oddíl/klub je samostatnou PO – občanským sdružením, jeho status je dán 

vlastními stanovami registrovanými u MV. 

6. Zásady hospodaření sdružení 

Ve stanovách musí být uvedeny základní zásady hospodaření sdružení, tedy zejména 

jakým způsobem bude sdružení získávat vlastní prostředky (darem, vlastní činností, 

z členských příspěvků), na jaké účely smí sdružení prostředky vynakládat.  

 

3.6.4 Proces registrace 
Návrh na  registraci podává MV,…. Návrh není zpoplatněn, není tedy třeba platit žádný 

správní poplatek. 

 

Návrh musí mít požadované náležitosti. Nemá-li návrh, či přiložené stanovy náležitosti, 

jsou-li údaje neúplné nebo nepřesné, MV na to přípravný výbor bezodkladně, nejpozději 

do pěti dnů od doručení návrhu, upozorní s tím, že dokud tyto vady nebudou 

odstraněny, řízení o registraci nebude zahájeno. Řízení o registraci je zahájeno dnem, 

kdy MV došel návrh, který nemá žádné vady. O dni zahájení by MV mělo bezodkladně 

vyrozumět zmocněnce přípravného výboru.  

 

MV registraci odmítne, jestliže z předložených stanov sdružení vyplývá, že jde o 

politickou stranu či hnutí, o osobu založenou k výdělečné činnosti nebo k zajištění 

řádného výkonu určitých povolání, o církev či náboženskou společnost. Dále MV 

registraci odmítne, pokud nejsou stanovy v souladu s požadavkem a i v případě, že jde o 

sdružení nedovolené. 

 

O odmítnutí registrace rozhodne MV do 10 dnů ode dne zahájení řízení. Rozhodnutí 

doručí zmocněnci přípravného výboru. Proti tomuto rozhodnutí o odmítnutí registrace 

mohou členové přípravného výboru podat do šedesáti dnů ode dne, kdy rozhodnutí bylo 
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 jejich zmocněnci doručeno, opravný prostředek k Nejvyššímu soudu ČR. Soud 

rozhodnutí MV zruší, jestliže nebyly dány důvody k odmítnutí registrace.  

 

Nezjistí-li MV důvod k odmítnutí registrace, provede do deseti dnů od zahájení řízení 

registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, 

na němž vyznačí den registrace, kterým je den odeslání. O registraci se nevydává 

rozhodnutí se správním řízení. Pokud nebylo zmocněnci přípravného  výboru do 

čtyřiceti dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí MV o odmítnutí registrace, 

sdružení vznikne dnem následujícím po uplynutí této lhůty; tento den je dnem 

registrace. Na žádost zmocněnce přípravného výboru mu MV zašle jedno vyhotovení 

stanov, na němž vyznačí den registrace.  

 

Odlišný režim vzniku je dán u odborových organizací a organizace zaměstnavatelů. 

Tyto se stávají PO dnem následujícím poté, kdy MV byl doručen návrh na její evidenci. 

 

3.6.5 Zánik občanského sdružení 
Obecným principem u PO zapisovaných do určitého veřejného rejstříku či evidence je, 

že tato osoba zaniká dnem výmazu z příslušného rejstříku. Předpokládá se, že zániku 

předchází zrušení PO. Proces zániku má dvě fáze: Nejprve je PO zrušena (dohodou, 

rozhodnutím jejího orgánu, uplynutím doby, na kterou byla založena apod.) a poté, 

většinou po provedení likvidace, zaniká výmazem z příslušného rejstříku. 

 

Uvedená úprava platí obecně, není-li zvláštním zákonem stanoveno jinak. Musíme tedy 

zkoumat ustanovení zákona, zda není stanoven odlišný postup.  
 

Občanské sdružení zanikne dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružení 

či zanikne pravomocným rozhodnutím MV o jeho rozpuštění.  

 

Ve stanovách by mělo být určeno, který orgán o rozpuštění či sloučení rozhoduje. 

Pokud tomu tak není, rozhoduje v těchto věcech nejvyšší orgán sdružení. Sdružení 

(resp. Orgán, který o zániku rozhodl) oznámí zánik do patnácti dnů MV. Sdružení dále 

zaniká pravomocným rozhodnutím MV o jeho rozpuštění.  
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 Pokud MV zjistí, že sdružení: 

• vyvíjí činnost, která je vyhrazena politickým stranám a politickým hnutím 

anebo organizacím sdružujícím občany k výdělečné činnosti nebo k vykonávání 

náboženství nebo víry v církvích a náboženských společnostech; 

• vyvíjí činnost, která porušuje zásady, že nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k 

členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti, že ze sdružení může každý 

svobodně vystoupit a že nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, že 

je členem sdružení, že se účastní jeho činnosti nebo jej podporuje, anebo že stojí 

mimo ně, 

• je sdružení nedovolené, 

• vykonává funkci státních orgánů, řídí státní orgány či ukládá povinnosti 

občanům, kteří nejsou jejich členy, 

neprodleně na to sdružení upozorní a vyzve je, aby od takové činnosti upustilo. Jestliže i 

přes tuto výzvu sdružení v této činnosti pokračuje, MV je rozpustí. Proti tomuto 

rozhodnutí je možno podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu ČR.“ [3] 

 

3.7 Jak se financuje občanské sdružení 

 

V Tabulce č. 1 jsou znázorněny různé způsoby poskytování veřejné podpory 

organizacím ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. 

 

Přímá podpora Nepřímá podpora 

• financování institucí z veřejných 

rozpočtů 

• poskytování dotací a grantů 

• programové financování v rámci 

veřejných výdajových programů 

• vlastní zdroje 

• daňová (různá) zvýhodnění institucí 

ve veřejném (státním a 

municipálním) a neziskovém 

nestátním (non-profit) sektoru. 

Tabulka 1: Poskytování veřejné podpory 
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 3.7.1 Příklady financování občanského sdružení 
Fundraising 

Slovo Fundraising v doslovném překladu znamená zvyšování či budování fondu, resp. 

finančního obnosu, určeného k určitému cíli. 

 

Fundraising je profesionální, cílená a organizačně i časově promyšlená činnost 

zaměřená na vyhledávání sponzorů. Opatřování a získávání prostředků na podporu 

veřejně prospěšné nebo dobročinné činnosti, politické kampaně anebo činnosti 

konkrétní organizace. Je důležitou složkou aktivity NO, neboť na její efektivnosti 

záleží, jak bude nadále organizace plnit účel k němuž byla založena a zda se ve své 

institucionalizované formě zachová.  

 

Získávání financí je vlastně každodenní realitou téměř každého z nás. Zvyšování 

finančních prostředků na realizaci veřejně prospěšných aktivit a cílů se však věnuje jen 

malá skupina lidí. Jsou to např. jedinci pracující v nejrůznějších neziskových a 

nevládních organizacích, ředitelé škol,…, pracovníci sociálních institucí, kde každý, i 

malý finanční příspěvek může sehrát velkou roli. K nim patří i tisíce nadšenců s 

nepopsatelným zanícením, bez nichž by se nikdy nezrealizovalo ohromné množství 

lokálních akcí nejrozmanitějšího zaměření, obvykle ovšem velkého významu pro životy 

místních lidí.  

 

Sponzoring a dary 

V právním smyslu můžeme říci, že sponzorováním se rozumí jakýkoliv finanční 

příspěvek, který poskytne FO nebo PO k přímému nebo nepřímému financování 

projektu za účelem propagace jména, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, 

nebo postavení takové osoby. 

 

Z hlediska daňových zákonů se sponzorováním rozumí poskytnutí daru pro účely 

zákonem taxativně stanovené. I když výčet oblastí je poměrně široký, všechny uvedené 

mají společný rysy. Jde o oblasti pro společnost obecně prospěšné. Rozhodne-li se 

někdo věnovat finanční či věcný dar na financování některých oblastí, má možnost za 

zákonem stanovených podmínek odečíst si hodnotu daru od základu daně.  
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 3.7.2 Terminologie neziskového sektoru 
Dotace 

„V obecném smyslu  jde o finanční příspěvek (podporu), poskytovanou většinou 

z veřejného (státního, obecního) rozpočtu. 

V právním smyslu lze dotaci charakterizovat jako poskytování peněžních prostředků na 

které není zpravidla právní nárok. Základní právní zakotvení tohoto pojmu lze nalézt 

v rozpočtových pravidlech republiky, v nichž jsou dotace specifikovány jako výdaje 

státního rozpočtu republiky, dále v zákonech o státní správě a v zákoně o obcích. 

Dotace mohou být poskytovány buď předem určeným subjektům plošně (např. státní 

dotace okresním úřadům a obcím) anebo účelové dotace na konkrétní aktivity nebo 

potřeby určitému okruhu subjektů, a to za podmínek stanovených zásadami dotační 

politiky (např. Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR občanským 

sdružením). 

 

Grant 

V obecném smyslu je poskytnutí účelové podpory. Na rozdíl od dotace, která může být 

poskytnuta ze státního nebo jiného veřejného rozpočtu, grant se uděluje většinou na 

základě grantového řízení, které podléhá vnitřním pravidlům dávajícího subjektu. 

Grantová pravidla či zásady udělování grantu by měly být veřejně přístupné všem 

adekvátním uchazečům. Tato pravidla (zásady) udělování grantu mohou být různě 

formalizována, což bude záviset na typu dávajícího subjektu. Například ministerstva 

budou mít grantové řízení rigorózně a formálně daná, a to nemusí platit u soukromých 

subjektů jakým je například nadace. [9] 
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 3.8 Sociální podnikání 

 

3.8.1 Definice sociálního podniku 
„Sociální podnikání je činnost s primárně sociálními cíli, kdy hospodářské přebytky 

jsou přednostně znovu investovány do podnikání za stejným účelem nebo do rozvoje 

místní komunity spíše než aby se jednalo o činnost vedenou potřebou maximalizovat 

zisk pro zainteresované skupiny/osoby či vlastníky.“ Sociální podniky nejsou vymezeny 

právní formou, ale především svou povahou, svými vlastnostmi: tzn. sociálními cíly a 

výsledky, tím jak je jejich sociální poslání zabudováno do struktury a systému řízení a 

způsobem, jak využívají své zisky z podnikatelské činnosti. 

 

Minimální množství placené práce 

Stejně jako v případě většiny tradičních neziskových asociací, sociální podniky mohou 

také kombinovat peněžní a nepeněžní zdroje, dobrovolnou a placenou práci. Přesto 

aktivity prováděné sociálními podniky vyžadují minimální hladinu placené práce.  

 

Zřetelný záměr prospět společnosti 

Jedním ze základních záměrů sociálních podniků je sloužit společnosti nebo specifické 

skupině lidí. Na stejné úrovni je hlavní charakteristikou sociálních podniků i jejich 

touha podporovat smysl pro sociální zodpovědnost na lokální úrovni.“ 

 

3.8.2 „Sociální podniky mají tři společné charakteristiky 
a. Orientace na podnikání: jsou přímo zaměřeny na tržní produkci zboží a služeb. Snaží 

se být  to být životaschopnými a udržitelnými podnikatelskými subjekty, jejichž 

podnikání přináší zisk. 

b.  Sociální cíle: mají jasné a zřetelně vymezené sociální cíle jako je např. vytváření 

pracovních míst, školení a výcvik a poskytování místních služeb a služeb pro komunitu. 

Jsou odpovědné svým členům i širší komunitě za své sociální, enviromentální a 

ekonomické dopady. 

c. Sociální vlastnictví: jedná se o autonomní organizace s řídící a vlastnickou strukturou 

založenou na participaci skupin „stakeholderů“ (uživatelů nebo klientů, skupin místní 

komunity atd.) nebo členů správních rad.“ [15] 
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 3.8.3 Co je sociální firma? 
„SF je vhodný model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Jednou z 

možností pracovního uplatnění pro lidi obtížně umístitelné na volném pracovním trhu je 

zaměstnání v SF. Pojem SF je v ČR dosud pojem nepříliš známý, nicméně pomalu 

vstupuje do popředí zájmu odborné i laické veřejnosti. Jedná se původně o britský 

model zaměstnávání znevýhodněných osob, který je nicméně inspirován modelem 

italským a německým (italská sociální družstva a německé tzv. integrační firmy). 

 

Ve Velké Británii existuje více než sto SF, funguje zde podpůrná struktura pro tyto 

firmy, organizace Social Firms UK. V roce 2002 byl vytvořen tzv. Values based 

checklist – seznam kritérií, která popisují sociální firmu a jež by měly všechny sociální 

firmy splňovat. Tyto charakteristiky stojí na třech hlavních pilířích: podnikání, 

zaměstnávání a podpůrné pracovní prostředí. 

 

Charakteristik sociální firmy: 

• SF je firma vytvořená za účelem zaměstnávání lidí s postižením nebo jinak 

znevýhodněných na trhu práce;  

• jedná se o podnikatelský subjekt, který užívá vlastní tržně orientované výroby 

zboží a služeb k naplňování svých sociálních cílů;  

• podstatný počet zaměstnanců jsou lidé s postižením nebo jiným znevýhodněním 

na trhu práce;  

• každý zaměstnanec dostává tržní mzdu nebo plat odpovídající jeho práci;  

• pracovní podmínky by měly být rovné mezi znevýhodněnými zaměstnanci a 

zaměstnanci bez znevýhodnění;  

• všichni zaměstnanci by měli mít stejná práva a povinnosti. 
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 Britské standardy SF tuto definici dále rozvíjejí vymezením dvou důležitých 

charakteristik: 

• alespoň 50 % obratu firmy by měly tvořit příjmy z prodeje vlastních výrobků 

nebo služeb  

• SF je firmou zaměstnávající minimálně 25% znevýhodněných (znevýhodněnými 

osobami máme na mysli jak zdravotně tak i sociálně znevýhodněné, obecně 

osoby ohrožené sociální exkluzí).  

 

SF je tedy firmou, která spojuje dva cíle: podnikat a zaměstnávat lidi znevýhodněné na 

běžném pracovním trhu. Jedná se o ekonomicky udržitelný podnikatelský subjekt, 

schopný uspět na běžném trhu, má zpracovaný vlastní podnikatelský plán. Ačkoliv 

britské standardy hovoří o minimálně 50% obratu z vlastního prodeje, cílem by měla 

být samozřejmě ekonomická soběstačnost firmy. Zároveň sociální firma usiluje i o 

naplňování svých sociálních cílů, tedy zaměstnávat znevýhodněné osoby – např. 

duševně nemocné, zdravotně postižené anebo osoby se sociálním znevýhodněním 

(ohrožené sociálním vyloučením).  

 

„Sociálno“ firmy nicméně nespočívá pouze v zaměstnávání znevýhodněných, ale také 

ve vytváření tzv. podpůrného a integračního pracovního prostředí. V SF tak pracují 

běžní zaměstnanci společně se zaměstnanci s nějakým znevýhodněním, za rovných 

pracovních podmínek. SF poskytuje svým zaměstnancům určitou míru podpory 

(zejména při zaučení, příp. i během zaměstnání, přičemž často je dostačující podpora 

spíše psychologická, povzbuzení atd.), ale zároveň usiluje o maximální využití 

schopností a potenciálu všech svých zaměstnanců. Velký důraz je kladen také na 

možnost kariérního postupu v SF, profesního rozvoje pracovníků a možnost dalšího 

vzdělávání, příp. rekvalifikací. [16] 
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 3.8.4 Proč by měly neziskové organizace podnikat? 
„Předpokladem úspěšného dlouhodobého fungování NNO, stejně jako každé jiné 

organizace či firmy, je různorodé a vyvážené portfolio příjmů. Zvláště ceněnou částí 

portfolia jsou ty příjmy, které označujeme za „volné“. Volné peníze může nezisková 

organizace použít podle svého uvážení a potřeby: jak k financování své běžné činnosti, 

tak k překonání krizových období nebo zajištění rozvoje organizace jako takové. Jenže 

právě tyhle peníze bývá nejobtížnější získat. Kde hledat jejich pokud možno stálý a 

spolehlivý zdroj? A právě tady představuje velký potenciál zdroj zatím málo využívaný, 

ale velmi slibný – neziskové neboli sociální podnikání. 

 

Dlouholetý dárce, společnost Philip Morris ČR a.s., přišel s návrhem pomáhat 

neziskovým organizacím právě v této oblasti. Tato společnost má v úmyslu vybudovat 

zdroj dlouhodobé podpory.“ [17] 

 

3.9 Stát a nezaměstnanost osob se sociálním a zdravotním postižením 

„Stát usiluje o řešení problému vysoké míry nezaměstnanosti osob se sociálním a 

zdravotním postižením. Používá celou řadu nástrojů, zejména opatření aktivní politiky 

zaměstnanosti.  

 

Uveďme tyto nejzákladnější: 

• Dlouhodobě nezaměstnaná osoba se sociálním a zdravotním postižením má 

možnost rekvalifikace. Nezaměstnaný člověk má možnost získat nové znalosti a 

zvýšit si kvalifikaci. Děje se tak zejména nabýváním základních znalostí v 

některém z perspektivních oborů. Pokud je rekvalifikace úspěšná, je odstraněna 

jedna překážka pro jeho zaměstnání, a to nedostatek znalostí. 

 

Zůstávají však ostatní překážky: 

• dlouhodobá neúčast v pracovním procesu 

• ztráta pracovních návyků, nízké sebevědomí, 

• nízká motivace, 

• neschopnost a strach ucházet se o práci systematicky ve více firmách 

• strach a neschopnost nabídnout se a prosadit u výběrových řízení 
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 • zůstávají překážky na straně firem: 

• neochota a nezájem o osoby, které mají omezenou pracovní schopnost, nižší 

produktivitu práce, častější nemocnost a jsou v evidenci úřadu práce dlouhou 

dobu. 

• Stát podporuje vznik chráněných dílen, chráněných pracovišť a chráněných míst. 

Tímto stát reaguje právě na potřebu odstranit překážky vyplývající z dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Tyto se nejlépe odstraní právě trvalým zaměstnáním těchto 

osob. Nedostatky této podpory jsou dva. Především není těchto míst dostatek. 

Dále pak část z nich je zřízena a provozována neziskovými organizacemi jako 

sociální služba, jejímž cílem by měl být u většiny uživatelů návrat do 

zaměstnání u běžné firmy, na otevřený trh práce. Následně by se na tato místa 

přijímali noví nezaměstnaní. Tím by se pomohlo většímu počtu uživatelů. Toto 

se však neděje. Místa jsou obsazena a lidé z nich nepřecházejí do běžných firem. 

• Další skupinou opatření jsou finanční zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří 

zaměstnávají osoby se zdravotním postižením nebo osoby se zdravotním a 

s tělesným postižením. Děje se tak v různých formách (např. daňové úlevy, 

finanční dotace). na druhé straně je tu zákonná povinnost zaměstnávat tzv. 

povinný podíl osob se zdravotním postižením. Tyto opatření jsou významná, ale 

jejich účinnost se projevuje bohužel pomalu.  

 

Cíl: Cílem je umožnit dlouhodobě nezaměstnaným lidem se zdravotní postižením získat 

a udržet si pracovní místo na otevřeném trh práce za rovných platových podmínek.“ [6] 
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 4   Analýza současného stavu financování Armády spásy v ČR – 

Centra sociálních služeb v Brně 
 
 
4.1 Historie a poslání Armády spásy v ČR 

Armádu spásy založil v roce 1865 metodistický kazatel William Booth. V roce 1878 se 

uprostřed diskuse o charakteru tohoto hnutí zrodil název Armáda Spásy. Od tohoto 

okamžiku hnutí rostlo a šířilo se pozoruhodnou rychlostí a brzy se rozšířilo po celé 

Británii a pak do mnoha dalších zemí.  

 

Právní forma: Občanské sdružení 

Sídlo: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5 

Evidence: zapsáno Ministerstvem vnitra 

Datum vzniku 17.5.1990 

 

 

 

 

 

 

„Srdce Bohu, ruce lidem.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Statutární zástupce major Pieter H. Dijkstra z Holandska 
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 4.2 Organizační jednotky Armády Spásy v ČR 

 

AS v České republice je součástí mezinárodní organizace The Salvation Army, která 

působí ve 113 zemích světa. Armáda spásy v České republice je organizačně součástí 

Území Nizozemí a České republiky. V devíti městech České republiky má Armáda 

spásy celkem 31 projektů. 

 

Na následujícím obrázku můžeme vidět organizační jednotky Armády spásy v ČR. 

 
Obrázek 2: Organizační jednotky Armády spásy v ČR 

 

 
4.3 Pobočky AS v Brně 

1) Sbor a komunitní centrum Staňkova 

Adresa: Staňkova 4, 

2) Komunitní centrum Körnerova 

Adresa: Körnerova 1, 

 

3) Nízkoprahové centrum pro mládež Jonáš 

Adresa: Kubíčkova 23, 

4) CSS Brno, Dům Josefa Korbela 

Adresa: Mlýnská 25, Staňkova 4.  
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 4.4.Všeobecné informace o Centru sociálních služeb Brno 

V této části bych se ráda zaměřila na Centrum sociálních služeb Brno (dále jen CSS 

Brno), ve kterém jsem vykonávala svoji praxi.  

 

Adresa: Mlýnská 25, Staňkova 4, 602 00 Brno 

Tel.: 543 212 530, tel./fax: 543 245 494 

E-mail: ad_brno@czh.salvationarmy.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Dům Josefa Korbela a jeho klienti 

 
„Dům se staví z cihel, domov se staví z lásky.“ 

 

4.4.1 Cíle CSS Brno 
Koncepce práce CSS Brno se přizpůsobuje potřebám cílové skupiny. Primární ideou 

projektu je zabezpečit základní životní podmínky a sociální poradenství těm, kteří se 

ocitnou bez přístřeší nebo v tíživé sociální situaci. Konkrétně se jedná o poskytnutí 

ubytování, stravy, základního hygienického servisu a resocializačního programu, který 

je postaven na vytvoření a plnění individuálního resocializačního plánu každého klienta. 

Uživatelé centra sociálních služeb se také zapojují do aktivizačních programů, které 

napomáhají k upevňování jejich pracovních návyků.  

Dlouhodobým cílem je návrat těchto lidí do většinové společnosti a běžného způsobu 

života.  
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 Cílovou skupinou jsou především muži a ženy, ale v krizové situaci i rodiny, které se 

ocitly bez přístřeší a základních životních potřeb, nebo bydlení, které mají k dispozici a 

zásadním způsobem ohrožuje kvalitu jejich života. Další podmínkou je, že nejsou 

schopni bez pomoci tuto situaci řešit. Tyto služby se poskytují výhradně zletilým 

osobám. Spádovou oblastí je především město a okres Brno. 

 

4.4.2 Stručný popis průběhu poskytování služeb 
Azylový dům (dále jen AD) je zřízen jako zařízení s 24-hodinovou péčí. Kapacita AD je 

133 lůžek, zařízení má vlastní kuchyň a jídelnu, denní centrum, sklad použitého šatstva 

a prádelnu. Jak vyplývá z cíle projektu, jsou aktivity zařízení zaměřeny na zajištění 

základních životních potřeb klientů – ubytování, jídlo, ošacení,hygiena a teplo. Zároveň 

však je jim poskytováno sociální poradenství a vedení tak, aby byli klienti v určitém 

časovém horizontu schopni opustit azylový dům a vrátit se do běžného života. 

Své služby nabízí CSS Brno na čtyřech různých úrovních:  

• Denní centrum – v poledne je možnost zakoupení polévky a chleba, 

vysprchování (zdarma); od začátku prosince do konce února funguje toto 

centrum jako noclehárna – takto se navýší kapacita AD o 30 míst (klienti 

přečkají noc). 

• Noclehárna – za 35 Kč je možno zakoupit nocleh a snídani druhý den. Smlouva 

s klientem není časově omezena.  

• Azylový dům – klient, který projeví zájem řešit svoji sociální situaci, je ubytován 

na sociální ubytovně (za 75% jeho příjmu/měsíc), kde je mu poskytnuta 

celodenní strava, hygienický servis, vyprání osobního i ložního prádla, sociálně-

právní poradenství a pomoc při hledání trvalého zaměstnání a bydlení. Smlouva 

s klientem se podepisuje na 1,5 roku. Po zvážení situace klienta sociálním 

pracovníkem lze smlouvu prodloužit.  

• Byty azylového domu – klienti s trvalým zaměstnáním mohou být převedeni na 

tento stupeň, kde si prakticky zvykají na nezávislý způsob života. Nevyužívají 

služeb prádelny ani kuchyně a všechny věci si zajišťují sami. Klienti žijí 

v samostatně vybavených garsoniérách a bytech 1+1 a 2+1. Dozor sociálních 

pracovníků azylového domu je minimální a je aplikován intenzivněji pouze 

v nutných případech. 
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Z toho (v Kč) Čistý příjem klienta 

(v Kč) 

Denní platba 

(v Kč) Ubytování Úspory* 
4420-4800,- 119,- 112,- 7,- 

4801-5300,- 125,- 117,- 8,- 

5301-5800,- 131,- 122,- 9,- 

5801-6300,- 138,- 128,- 10,- 

6301-6800,- 142,- 132,- 10,- 

6801-7300,- 147,- 136,- 11,- 

7301-7800,- 151,- 139,- 12,- 

7801,- a více 153,- 140,- 13,- 

Tabulka 2: Ceny ubytování v domě Josefa Korbela 

* Úspory  jsou klientům vypláceny při ukončení pobytu, ale nejdříve z nich bývají 

uhrazeny případné dluhy vůči CSS. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Uživatelé Azylového domu 

 

„Lidé pomáhají lidem.“ 
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 4.5 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

• Nejprve si zvolíme celkovou základnu – celkové tržby, celkové náklady = 

100%. 

• Pak hledáme podíly procentuálního zastoupení jednotlivých položek na celku. 

• Poté se hledají příčiny zjištěných skutečností. 

 

4.5.1 Vertikální analýza nákladů a výnosů za rok 2005 
 

NÁZEV NÁKLADOVÉHO ÚČTU
ČÁSTKA  

(V KČ) 
% 

Materiálové náklady 3 072 113,- 21,85% 

Energie 1 853 903,- 13,18% 

Služby 1 224 459,- 8,71% 

Osobní náklady 5 181 869,- 36,85% 

Ostatní náklady 2 729 715,- 19,41% 

Náklady celkem - základna 14 062 059,- 100% 

Tabulka 3: Vertikální analýza nákladů za rok 2005 
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Ostatní náklady

 
Graf 1: Náklady Centra sociálních služeb za rok 2005 
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NÁZEV VÝNOSOVÉHO ÚČTU
ČÁSTKA  

V KČ 
V % 

Úhrady za služby 2 970 332,- 21,12% 

Ostatní výnosy 396 403,- 2,82% 

Přijaté příspěvky 2 421 224,- 17,22% 

Provozní dotace 8 274 100,- 58,84% 

Výnosy celkem - základna 14 062 059,- 100% 

Tabulka 4: Vertikální analýza výnosů za rok 2005 
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Graf 2: Výnosy Centra sociálních služeb za rok 2005 

 

4.5.2. Vertikální analýza nákladů a výnosů za rok 2006 
 

NÁZEV NÁKLADOVÉHO ÚČTU
ČÁSTKA  

V KČ 
V % 

Materiálové náklady 2 313 515,- 16,08% 

Energie 2 043 646,- 14,20% 

Služby 1 656 612,- 11,51% 

Osobní náklady 6 391 601,- 44,42% 

Ostatní náklady 1 984 507,- 13,79% 

Náklady celkem - základna 14 389 882,- 100% 

Tabulka 5: Vertikální analýza nákladů za rok 2006 
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16%
14%

12%

44%

14%

Materiálové náklady

Energie

Služby

Osobní náklady

Ostatní náklady

 
Graf 3: Náklady Centra sociálních služeb za rok 2006 

 

NÁZEV VÝNOSOVÉHO ÚČTU
ČÁSTKA  

V KČ 
V % 

Úhrady za služby 2 997 448,- 21,34% 

Jiné ostatní výnosy 509 850,- 3,63% 

Přijaté příspěvky 349 777,- 2,49% 

Provozní dotace 10 190 835,- 72,54% 

Výnosy celkem - základna 14 047 910,- 100% 

Tabulka 6: Vertikální analýza výnosů za rok 2006 
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Graf 4: Výnosy Centra sociálních služeb za rok 2006 
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 4.5.3 Závěry vertikální analýzy nákladů a výnosů za období  2005 a 2006 
V roce 2006 se podíl nákladů na materiál na celkových nákladech snížil zhruba o 6 % 

oproti předcházejícímu roku, avšak podíl nákladů na energii, služby a osobní náklady se 

nepatrně oproti roku 2005 zvýšil. Nejvyšší podíl na celkových výnosech tvoří provozní 

dotace, následují úhrady za služby. V roce 2006 se radikálně snížil ve srovnání s rokem 

2005 podíl přijatých příspěvků. 

 

4.6 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty vyplývá, že CSS Brno vykazuje v roce 

2006 nárůst nákladů ve srovnání s předchozím rokem a to o částku 327 823 Kč. Výnosy 

se naopak snížily o 14 149 Kč oproti roku předcházejícímu, což je patrné z Tabulky č. 

7. 

 

ZA OBDOBÍ NÁZEV 

ÚČTU 2005 2006 

ZMĚNA V 

KČ 

ZMĚNA V 

% 

Náklady 
14 062 

059,- 

14 389 

882,- 
327 823  2,33 

Výnosy 
14 062 

059,- 

14 047 

910,- 
-14 149  0,10 

Tabulka 7: Náklady a výnosy Centra sociálních služeb Brno v roce 2006 

 

 

Výsledek hospodaření CSS Brno za rok 2005 a 2006 

 

Vzorec: VH = VÝ – NÁ = +zisk/-ztráta 

 

OBDOBÍ 
NÁKLADY 

CELKEM 

VÝNOSY 

CELKEM 

ZMĚNA V 

KČ 
Rok 2005 14 062 059,- 14 062 059,- 0,- 

Rok 2006 14 389 882,- 14 047 910,- - 341 972,- 

Tabulka 8: VH Centra sociálních služeb Brno v roce 2006 
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 4.7 Zdroje financování CSS 

Celkový rozpočet Centra sociálních služeb na rok 2005 i 2006 činí cca 14 000 000 Kč. 

Vertikální analýza zdrojů financování 

 

4.7.1 Externí zdroje financování - dotace 
Jde o víceleté a jednoletá financování. 

 

1) MPSV   

 

Za rok 2005 obdrželo CSS od Ministerstva práce a sociálních věcí dotace (z veřejného 

rozpočtu) v hodnotě: 3 735 700 Kč a za rok 2006 obdrželo CSS od MPSV dotace 

v hodnotě: 2 700 000 Kč. Zdroje od Ministerstva práce a sociálních věcí slouží primárně 

na pokrytí nákladů na noclehárnu a byty v Azylovém domě. 

 

2) JMK   

 

Za rok 2005 obdrželo CSS od Jihomoravského kraje dotace v hodnotě: 1 018 400 Kč a 

za rok 2006 obdrželo CSS od JMK dotace v hodnotě: 1 150 000 Kč. Jihomoravský kraj 

přispívá na neinvestiční náklady okolo 9 % z celkového ročního rozpočtu. 

3).MMB           

Za rok 2005 obdrželo CSS od Magistrátu města Brna dotace v hodnotě: 3 520 000 Kč a 

za rok 2006 obdrželo CSS od MMB dotace také v hodnotě: 3 520 000 Kč. Jedná se o 

příspěvek na sociální služby. 

4) ESF 

Díky vstupu ČR do EU získalo CSS další zdroj financování, a to Evropský sociální fond 

(investice do lidských zdrojů). Celková přijatá dotace na období 2006-2007 činí 6 980 

000 Kč, z čehož vyplývá, že za rok 2006 tato dotace činí 3 490 000 Kč. Z toho je 95 % 

na mzdy a zbylými 5 % se podpořil projekt, jehož hlavním cílem je zaměstnat více 

sociálních pracovníků v přímé péči s klienty. Finanční dotace spadá do víceletého 

financování, a to konkrétně na dva roky. V roce 2005 CSS dotace od ESF nedostávalo. 
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V Tabulce č. 9 je sestaven přehled dotací od čtyřech nejdůležitějších poskytovatelů za 

rok 2005. Celkové dotace za rok 2006 činí 8 274 100 Kč. 

 

OZNAČENÍ 

POSKYTOVATELE 

ČÁSTKA  

V KČ 
V % 

MPSV 3 735 700,- 45,15% 

JMK 1 018 400,- 12,31% 

MMB 3 520 000,- 42,54% 

Součet 8 274 100,- 100% 

Tabulka 9: Přehled dotací od čtyři nejdůležitějších poskytovatelů za rok 2005 

 

Graf č. 5 zobrazuje procentuální rozdělení přehledu dotací od čtyřech nejdůležitějších 

orgánů za rok 2005. Na grafu vidíme, že CSS dostalo nejvíce dotací od MPSV, 

v následujícím roce CSS dostalo podstatně méně, cca o 100 000 Kč. V roce 2005 i 2006 

CSS obdrželo od MMB stejnou částku. Z grafu lze vyčíst, že dotace od MMB mají pro 

CSS velký význam. Nejméně dotací však CSS v roce 2005 poskytuje JMK (taktéž i 

v následujícím roce). 

45,15%

12,31%

42,54%

0,00%
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40,00%

50,00%
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Graf 5: Přehled dotací od čtyři nejdůležitějších poskytovatelů za rok 2005 
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 V Tabulce č. 10 je sestaven přehled dotací od čtyřech nejdůležitějších poskytovatelů za 

rok 2006. Celkové dotace za rok 2006 činí 10 860 000 Kč. 

 

Označení 

poskytovatele 

Částka  

v Kč 

Rozdělení 

v % 

MPSV 2 700 000,- 24,86% 

JMK 1 150 000,- 10,59% 

MMB 3 520 000,- 32,41% 

ESF 3 490 000,- 32,14% 

Součet 10 860 000,-  100% 

Tabulka 10: Přehled dotací od čtyři nejdůležitějších poskytovatelů za rok 2006 

 
 
 
 
Na Grafu č. 6 můžeme vidět procentuální rozdělení přehledu dotací od čtyřech 

nejdůležitějších orgánů za rok 2006. Už od prvního pohledu můžeme říci, že nejvíce 

dotací CSS za rok 2006 poskytl MMB, těsně po MMB následuje ESF. Nejméně dotací 

však CSS dostává od JMK. 
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Graf 6: Přehled dotací od čtyři nejdůležitějších poskytovatelů za rok 2006 
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 4.7.2 Externí zdroje financování – ostatní 
 

1) Dary a sbírky  

Nejvýznamnější sbírka se nazývá: 

 Vánoční sbírka pořádaná CSS v Brně. 

Na obrázku č. 5 je znázorněna již zmíněná Vánoční sbírka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Vánoční sbírka 

 
Popis: Uživatel CSS stojí u červeného kotlíku v centru města Brna a zvoní. Kolem 

jdoucí vházejí příspěvky do kotlíku, který je zapečetěný. Každý den se sčítá výtěžek 

sbírky, který je evidován a předkládán na Magistrátu města Brna .  

Za rok 2006 obdrželo CSS z vánoční sbírky výtěžek v hodnotě: cca 100 000 Kč.  

 

2) Oslovení sponzorů a dárců  

CSS pravidelně oslovuje dárce a sponzory, převážně v zimních měsících, kteří mohou 

přispět na např. vybavení domu, stravu, ubytování, ošacení, vánoční dárky apod.  

Rozdíl mezi sponzory a dárci je takový, že sponzoři na rozdíl od dárců za poskytnuté 

dary požadují určitý druh reklamy. CSS v roce 2006 získalo od dárců zboží v hodnotě 

74 279 Kč a peněžní prostředky v hodnotě 37 512 Kč. 

 

4.7.3 Interní zdroje financování 
Interní zdroje financování činí kolem 21% z celkového rozpočtu za rok. Do vlastních 

zdrojů financování se započítávají platby za ubytování a stravu uživatelů CSS. Celkové 

náklady nehradí uživatel sám, ale je částečně dotována Armádou spásy. Za rok 2006 

obdrželo CSS finanční obnos za stravu a ubytování cca 2 400 000 Kč.  
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 5   Syntéza výsledků a návrhy možného financování provozních a 

rozvojových aktivit AS – CSS 
 

 

5.1 Syntéza výsledků 

V CSS je třeba rozšířit ubytovací kapacity Azylového domu. Stávající zdroje 

financování jsou však ve své výši omezeny, jelikož hospodaření CSS je omezeno 

rozpočtem. Na pokrytí výdajů spojených s těmito prostory by bylo potřeba získat 

finanční zdroj v částce alespoň 50 000 Kč, jež by byl využit na opravy, úpravy a 

udržování Azylového domu a noclehárny. Financování CSS by bylo možno posílit 

z interních zdrojů. Naskytují se nám následující možnosti: pořádat přednášky pro 

veřejnost, pořádat výstavy, vydat časopis Armády Spásy v ČR, vyrábět košíky, provádět 

úklidové práce, aj. Z výčtu možností jsem si vybrala pro realizaci mého projektu 

variantu jedinou, a to: Začít se sociálním podnikáním, konkrétně s úklidovými pracemi 

pro město Brno. 

 

5.2 Návrhy řešení 

Varianty výstupů, které bych mohla občanskému sdružení navrhnout, abych vyřešila 

problém nedostatku finančních prostředků v CSS: 

• začít se sociálním podnikáním, které by zajistilo dostatečné procento příjmů, aby 

se mohl zajistit správný chod CSS, 

• oslovování sponzorů a dárců, 

• využívání výhod EU. 

 

Tyto výstupy mohou být dle mého zvážení prakticky využity, i když ve svém návrhu na 

realizaci se zmiňuji jen o jednom, a to o Zavedení sociálního podnikání. Tyto výstupy 

dále mohou vést k pokroku CSS a k následnému zvýšení efektivnosti činností či procesů 

v CSS. 
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 Pro získání finančních prostředků by mohly být tyto následující služby: 

1. pořádání přednášek pro veřejnost 

2. pořádání výstav – rukodělné výtvory klientů 

3. sepsat knihu pod názvem: Životní příběhy našich klientů 

4. vydat časopis Armády Spásy v ČR 

5. výroba keramiky 

6. úklidové práce 

7. výroba košíků 

8. výroba tkaných koberců 

9. zemědělství (např. vinice) 

10. sběr papírů, kovů 

11. atd. 

 

Po zvážení nákladů a výnosů spojených s jednotlivými aktivitami jsem došla k názoru, 

že některé aktivity by byly spojeny s vysokými náklady (materiál, energie,…). Po 

diskuzi a zvážení jsem se rozhodla pro vybrání varianty jediné, a to: Úklidové práce pro 

město Brno. 

 

Tyto úklidové práce zahrnují:  

1. opravy mobiliáře (opravy značek, laviček, houpaček, pískovišť pro děti…) 

2. zametání městských částí 

3. natírání plotů 

4. hrabání listí 

5. opravy městských památek. 

 

V rámci těchto služeb samozřejmě nesmíme opomenout velice důležitou věc, kterou je 

ekologie, a to konkrétně: třídění odpadů. Proto bychom se měli spojit s Technickými 

službami města Brna a vyřešit tento významný problém. Lokality pro úklid budou 

vybírány zejména podle znečištění a potřeb města Brna. Pro výběr těchto oblastí bude 

CSS komunikovat s již zmíněnými Technickými službami. Je dobré podotknout, že 

úklid pochozích komunikací se řídí vyhláškou města Brna. Typ úklidu se vždy mění i 

podle ročního období. 
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 5.2.2 Návrh pokrytí nákladů vzniklých z provozování sociální firmy 
 

Náklady vzniklé z provozování sociální firmy by byly uhrazeny díky: 

• Úřadu práce – Brno: Mzdové náklady by SF částečně pokryla díky příspěvku na 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací od ÚP, 

• fondu Akademie sociálního podnikání: Materiálové náklady by SF pokryla díky 

grantu od ASP. 

 

5.2.3 Personální zajištění a organizační struktura 
CSS bude pro tyto úklidové práce zaměstnávat 3 lidi vybrané ze svých klientů, nebo-li 

lidí bez domova, o které CSS pečuje. Tito klienti budou muset splňovat jisté sociální 

předpoklady, morální zásady, základní pracovní a morální návyky, aby na ně bylo 

spolehnutí a práce s nimi byla veřejně prospěšná. Dále jak již vyplývá ze sdělených 

informací úřadu práce, musí být evidováni na úřadu práce jako nezaměstnaní. Z 

průzkumu v CSS jsem zjistila, že jejich klienti jsou evidováni na tomto úřadě, tudíž 

můžeme říci, že i tato podmínka je splněna. Čtvrtým zaměstnancem bude sociální 

pracovník, který bude vykonávat dohled na správným chodem vykonávané služby a 

bude řešit možné vzniklé problémy. Tento sociální pracovník by měl splňovat 

předpoklad vzdělání v sociální oblasti, aby uměl rychle jednat v krizových situacích a 

bez problémů zvládal možné, nepříznivé problémy. I na něj se vztahují příspěvky na 

vyhrazené pracovní místo. 

 

5.2.4 Organizační schéma sociální firmy 
Na následujícím Obrázku č. 6 můžeme vidět organizační schéma vytvářející představu o 

přímém a nepřímém delegování pravomocí. Na vrcholu organizačního schématu 

sociální firmy – Úklidové práce je CSS (zaměstnavatel). Zaměstnanci CSS jsou vedeni 

jeho pravomocemi. Klienti spadají jak pod CSS, tak i pod sociálního pracovníka, který 

nad nimi vykonává dohled. 
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Obrázek 6: Organizační schéma sociální firmy 

 

 

5.2.5 Komunikace s úřady 
Za účelem získání informací týkající se SP a mého navrhovaného projektu jsem 

zkontaktovala několik úřadů v této oblasti součinných a SF Eikon,  a prostřednictvím 

písemného dotazování zaměřeného na sběr informací, viz. Příloha č. 3,  jsem tyto úřady 

oslovila.  

 

NNO Podané ruce – sociální firma Eikon 

Pro zjištění více informací týkajících se sociálního podnikání z „praxe“, jsem oslovila 

pana Mgr. Česlava Škvařila, který působí ve Sdružení Podané ruce jako vedoucí 

střediska výroby a prodeje ikon (Program Eikon). Nyní pár slov o Eikon sídlící v Brně. 

 

Jedná se o občanské sdružení zabývající se výrobou a prodejem ikon. Mluvíme o tzv. 

terénním programu podporovaného zaměstnávání, pracovní rehabilitace, sociálního 

doprovázení a fundraisingu. Vzorkovna výrobků chráněné dílny – program dílen slouží 

jako přivýdělek pro klienta, který se snaží najít stálou práci a vrátit se tak do běžného 

života. 

CSS 

 
Klient č. 1 Klient č. 2 

 
Klient č. 3 

Sociální pracovník 



45

 Pan Mgr. Česlav Škvařil mi ochotně sdělil užitečné informace, o nichž se zmiňuji 

v následující části. 

 

Sociální firma: Jedná se o úzkou cílovou skupinu se specifickými charakteristikami. 

Není cílem zaměstnávat lidi dlouhodobě, jde o lidi, kteří se díky pracovnímu programu 

snaží dostat zpět do výrobního procesu neboli aktivizovat je na volný trh práce.  

 

Je velkou hrozbou tlak z venku i ze vnitř na trhu práce. Je třeba jít na trh,expandovat a 

výrazně agresivně nabízet zboží, služby, obchodní zázemí a stabilní pracovníky. 

Vznikají tak mzdové a pracovní náklady. Je třeba sestavit individuální plán a řešit 

východiska. Musíme si položit otázku: „Co daná služba přináší a co klient očekává?“. Je 

třeba, aby se setkaly cíl klienta a zaměstnavatele.  

 

SF není u nás ukotvena zákonem. V ČR neexistují vyhlášky sociálních firem. Jedná se o 

směr, který zatím v naší zemi vzniká. Je tedy i snahou vyjednat do budoucna v 

parlamentu a na ministerstvu, aby tyto SF byly akceptovány a našla se jejich podpora. Je 

třeba, aby tento problém projednali a posoudili zákonodárci.  

 

Sociální zaměstnanost je nyní bez podpory, řeší se pouze aplikací evropských grantů. 

SF by měla být minimálně z 50% ekonomicky soběstačná, to znamená, že musí z roční 

spotřeby minimálně 50% vyprodukovat a prodat. 

 

SF by měla mít úlevy a výhody, aby mohla přežít v nekonkurenčním prostředí. Tím 

myslím například vypisování veřejných zakázek. Tato firma by měla mít přednostní 

právo je získat. Doposud se ale přednostní zohlednění zakázek bralo jen za porušování 

hospodářských pravidel. SF má i daňové úlevy (např. 35% z nákladů na odvody 

zdravotního a sociálního pojištění). 

 

Je třeba vyvážit nepoměry vůči neziskovým subjektům a komerčním subjektům, kteří 

jdou jasně za svým cílem. Tyto subjekty používají k dosažení zisku všechny možné 

prostředky. Firmy založené za účelem dosažení zisku mohou a chtějí si vybírat 
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 zaměstnance, přičemž SF přijímá ty zaměstnance, které už společnost zavrhla a nikdo 

je přijmout nechce. Je to významný rozdíl mezi tímto ziskovým a neziskovým 

sektorem. 

 

Účelem zaměstnávání klientů (sociálně slabších lidí) je, aby si osvojili a vytvořili 

mnoho základních sociálních a pracovních návyků, s nimiž se pak můžou pokusit jít na 

nechráněný, bezbariérový trh. Proto je tento proces zaměstnávání jen krátkodobý. 

Můžeme říci, že se jedná o přechod z „chráněného“ prostředí do „nechráněného“. 

Určující pro cílovou skupinu nadále zůstává ztráta pracovních návyků a dovedností, 

problém v oblasti seberealizace v zaměstnání a neschopnost uspět na volném trhu práce 

bez cizí pomoci.  

 

Oblast služeb má obecně lepší výstupy, poněvadž nákladovost je velmi nižší než u 

výrobků. Tyto náklady na služby mohou SF hradit i s pomocí úřadu práce. Obecně je 

stále služeb méně než výrobků. Více informací se můžeme dozvědět v novém Zákoně o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb. Zaměstnaní lidé by měli být vyplaceni denně, aby 

je to motivovalo pracovat, jelikož je zřejmé, že nemají jisté sociální „zásady“.  

 

Slabé stránky na trhu práce: Již zmíněnou slabou stránkou na trhu práce je, že 

neexistuje legislativní podpora sociálních firem, a proto SF sama řeší všechny zakázky. 

Dále můžeme říci, že se jedná o velkou zátěž pro sociální pracovníky vykonávající 

dohled nad zaměstnanci, neboť se dennodenně setkávají s problémy, vznikajícími se 

zaměstnáváním sociálně slabých jedinců. Můžeme mluvit o tzv. „soutěži“ v 

nerovnoměrném boji. 

 

Dokumentace rozhovoru na Úřadě práce v Brně - město 

Za účelem založení sociální firmy respektive provádění služby týkající se úklidových 

prací v městě Brně, jsem se rozhodla navštívit Úřad práce Brno-město (Křenová 25/27, 

659 59, Brno) pro získání více informací o možnostech spoluúčasti úřadu práce na 

hrazení služeb těchto sociálních firem. 
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 Paní Ingrid Matulová, zaměstnankyně úřadu práce, mi poskytla veškeré potřebné 

informace, jenž jsem potřebovala sdělit pro realizaci mého modelového projektu. Nyní 

bych chtěla shrnout údaje, které jsem zjistila: 

 

Úřad práce může za splnění podmínek daných zákonem poskytnout 2 druhy příspěvků 

při zprostředkování zaměstnání, jedná se konkrétně o: 

• Příspěvek na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o 

zaměstnání 

Tyto příspěvky jsou dány zákonem o zaměstnanosti a týkají se uchazečů o zaměstnání. 

Jedná se například o příspěvek na mzdu, který je poskytnut zaměstnavateli, jenž 

zaměstnává obtížně umístitelné osoby. Tyto obtížně umístitelné osoby musejí spadat do 

kategorie § 33 odst. h) Zákona o zaměstnanosti. 

 

Výňatek ze Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: 

§ 33 Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání 

• Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o 

zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných 

vážných důvodů potřebují. Jsou to zejména 

a) fyzické osoby se zdravotním postižením (§ 67), 

b) fyzické osoby do 25 let věku, 

c) absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 

30 let věku, 

d) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu, 

e) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, 

f) fyzické osoby starší 50 let věku, 

g) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 

měsíců, 

h) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména 

fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které 

v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení 

výkonu trestu odnětí svobody a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí. 
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 → Mluvíme o takzvaném nenárokovém příspěvku, to znamená, že jej úřad práce může, 

ale i nemusí schválit. Je třeba nejdříve podat žádost na konkrétní úřad práce, tu dále 

komise projedná a pak za splnění daných podmínek i schválí. 

 

Výše tohoto příspěvku není dána zákonem. Jedná se o 3000,-Kč až 5000,-Kč na osobu 

měsíčně, a to po dobu maximálně 12 měsíců, přičemž většinou se poskytuje na dobu 3 - 

6 měsíců. K tomu je zapotřebí individuální posouzení komisí. Nejčastěji se schvalují 

příspěvky pro osoby se zdravotním postižením či osoby starší padesáti let. Je nutné také 

zmínit to, že tento příspěvek může být až do výše mzdových nákladů zaměstnavatele. 

 

• Příspěvky na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací 

Zaměstnavatel, který chce obdržet příspěvek tohoto druhu, musí úřadu práce prokázat, 

že tento finanční obnos bude použit na veřejně prospěšné práce a že činnost, která bude 

vykonávána se bude veřejně prospěšných prací týkat.  

 

I tito uchazeči o zaměstnání musejí spadat do kategorie § 33 odst. h) Zákona o 

zaměstnanosti, o kterém jsem se zmínila již výše. Do této kategorie může spadat i 

dohlížející pracovník neboli sociální pracovník, který vykonává dohled nad správných 

chodem přidělené práce zaměstnanců. Jedná se například o zajištění místa na pozici 

pomocník, uklizeč městských částí. 

 

I tento příspěvek může být až do výše mzdových nákladů jako v předešlém případě. 

Záleží na rozhodnutí komise. Minimální hrubá mzda činí 8 000,-Kč na jednoho 

zaměstnance, z čehož vyplívá, že úřad práce může hradit celou tuto minimální mzdu a 

sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, což činí 35% ze mzdy. Je nutné 

podotknout, že výše příspěvku je individuální a opět záleží na schválení komise. 

Dohromady tedy tento příspěvek činí 10 800 Kč na jednoho zaměstnance, je-li schválen. 

Ve výjimečných případech je možno dohodnout i vyšší částku. 



49

 Příspěvek se poskytuje maximálně po dobu 12 měsíců. Ve většině případů se smlouva 

uzavírá od února do listopadu, protože v zimním období je těžké vykonávat veřejně 

prospěšné práce vzhledem k nepříznivým pracovním podmínkám jako jsou například 

sníh a mráz. Následující únor se může smlouva uzavřít znovu. 

 

Jak tedy postupovat při realizaci tohoto příspěvku? 

Je tedy zapotřebí podat žádost o konkrétní příspěvek na úřad práce již předem, tato 

žádost se posoudí v komisi a jakmile ji komise schválí, uzavře úřad práce dohodu mezi 

ním a zaměstnavatelem o udělování příspěvku na dobu určitou. Poté je třeba, aby se 

uchazeči o zaměstnání odhlásili z úřadu práce, kde jsou evidováni jako „nezaměstnaní“ 

(podmínka pro udělení příspěvku). S těmito uchazeči se uzavře pracovní poměr na dobu 

určitou a zaměstnavatel sdělí úřadu práce svůj bankovní účet, na který mu bude každý 

měsíc zpětně chodit tento příspěvek schválený komisí. Po splnění všech podmínek 

můžou zaměstnanci nastoupit do výkonu své práce. V rámci splněných všech podmínek 

nutných pro přidělení příspěvku musí CSS vyplnit formuláře úřadu práce, jež jsou 

k nahlédnutí v Přílohách č. 4, 5, 6, 7, 8. 

 

Shrnutí  

V rámci vykonávání úklidových prací v městě Brně klienty CSS se zaměřím na 

příspěvek druhý, a to: Příspěvky na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací. 

 

Z výše uvedených poznatků vyplývá, že chce-li CSS obdržet tento příspěvek od Úřadu 

práce, musí prokázat veřejnou prospěšnost navrhované poskytované služby nebo-li musí 

prokázat, že tento poskytnutý finanční obnos bude použit na veřejně prospěšné práce a 

že činnost, která bude vykonávána se bude veřejně prospěšných prací týkat. Při realizaci 

modelového projektu založení Sociální firmy vykonávající úklidové práce tato 

podmínka splněna bude. Dále bude CSS postupovat již podle údajů sdělených od úřadu 

práce již výše. [19] 
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 5.2.6 Fond Akademie sociálního podnikání (dále jen ASP) 
 

Ekonom Stanislava Ševčíková z oddělení sociálních služeb MMB mi sdělila, že 

na takovou realizaci projektu by CSS dotace neobdrželo, poněvadž sice MMB poskytuje 

dotace na sociální služby, avšak nikoli na úklidové práce. Bylo by potřeba přesvědčit 

MMB a domluvit se s ním, aby sociální firma, která provozuje úklidové práce, byla 

zvýhodněna. Z těchto důvodů jsem zaměřila svoji pozornost na ASP, jelikož s 

vypracovaným podnikatelským plánem si organizace může zažádat o finanční příspěvek 

na jeho realizaci u tohoto fondu. „Předložené plány posuzuje a o přidělení grantů 

rozhoduje hodnotící komise sestavená ze zástupců partnerů projektu a dalších 

odborníků. Délka realizace podpořených plánů je cca 12 měsíců. V roce 2006 získaly z 

Fondu ASP grant ve výši 200 000 Kč organizace Domov Sue ryder, o.p.s. a  Sobčanské 

sdružení Portus Praha. 

 

Základní informace o cílech a zaměření programu ASP 

ASP je programem Nadace VIA, společnosti Philip Morris ČR a Vysoké školy finanční 

a správní. Navazuje na současný celosvětový trend podpory sociálního podnikání, čili 

„social entrepreneurship“. Program chce českým NNO pomoci zefektivnit a 

zprofesionalizovat jejich výdělečné aktivity a zároveň vytvořit dostatečné a dlouhodobě 

dostupné odborné zázemí, aby se na cestu samofinancování mohly vydat i další 

organizace. [17 ] 

 

5.2.7 Kalkulace nákladů sociální firmy CSS 
 

• Kalkulace nákladů za zaměstnance sociální firmy – CSS 

 
Jak již z tabulky č. 11 vyplývá, celkové náklady na klienta za měsíc budou činit 108 000 

Kč, celkové náklady na sociálního pracovníka za měsíc budou činit 14 850 Kč. 

Dohromady tedy celkové náklady za 10 měsíců trvání pracovního poměru budou činit 

472 500 Kč. Tuto částku nám Úřad práce v případě schválení proplatí. 
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Náklady celkem 

v Kč za: 
Zaměstnanci * Hrubá mzda

(v Kč) 

SZP za zaměstnance

(v Kč) 
1 měsíc 10 měsíců

Sociální pracovník 11 000,- 3 850,- 14 850,- 148 500,- 

Klient č. 1 8 000,- 2 800,- 10 800,- 108 000,- 

Klient č. 2 8 000,- 2 800,- 10 800,- 108 000,- 

Klient č. 3 8 000,- 2 800,- 10 800,- 108 000,- 

Celkem náklady 35 000,- 12 250,- 47 250,- 472 500,- 

Tabulka 11: Kalkulace nákladů za zaměstnance SF 

 

S úřadem práce po splnění všech podmínek uzavřeme smlouvu na dobu určitou, a to na 

10 měsíců, nebo-li od února do listopadu. Následující rok, budeme-li chtít v sociální 

firmě pokračovat, můžeme požádat opět o příspěvek příslušný úřad a celý proces se 

bude opakovat. S klienty uzavřeme pracovní poměr na dobu určitou a ode dne 

uvedeného v pracovní smlouvě, se naši klienti stanou zaměstnanci CSS. [19] 

 

• Kalkulace nákladů na provoz sociální firmy - CSS 

Můžeme říci, že celkové náklady vzniklé z provozování úklidových prací pro město 

Brno činí 572 500 Kč, což vyplývá z Tabulky č. 12. Tyto náklady zahrnují např. opravu 

mobiliáře, zametání města či natírání plotů. Úřad práce poskytne příspěvek na mzdy ve 

výši 432 000 Kč. CSS uhradí z vlastních zdrojů mzdy v částce 40 500 Kč, což je rozdíl 

mezi skutečnými náklady na mzdy a náklady uhrazenými úřadem práce,  na jednoho 

sociálního pracovníka. Z toho vyplývá, že skutečné náklady vzniklé z provozování 

úklidových prací činí 140 500 Kč, jsou zde zahrnuty jak materiálové náklady 100 000 

Kč, tak mzdové náklady neproplacené úřadem práce prostřednictvím příspěvku, což činí 

40 500 Kč. 
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Název 

činnosti 
Pracovní pomůcky 

Materiálové NÁ 

(v Kč) 

Oprava 

mobiliáře 
nářadí, barvy, štětce 15 000,- 

Zametání města 
košťata, lopatky, kbelíky, náklady na 

svoz odpadu 
20 000,- 

Natírání plotů barvy, laky, štětce a jiné malířské potřeby 30 000,- 

Hrabání listí hrábě, lopaty a jiné zahradnické náčiní 10 000,- 

Oprava 

památek 
náčiní pro opravu různého druhu 10 000,- 

Ostatní jiné pomůcky (oděv, atd.) 15 000,- 

Materiálové náklady celkem: 100 000,- 

+ 

Mzdové náklady celkem: 472 500,- 

= 
Celkové náklady: 572 500,- 

- 
Příspěvek na mzdy: 432 000,- 

= 
Skutečné celkové náklady: 140 500,- 

Tabulka 12: Kalkulace nákladů na provoz SF 



53

 • Kalkulace výnosů na provoz sociální firmy – CSS 

 

Grand od ASP 

CSS má nárok na obdržení grantu od ASP na podporu sociálního podnikání, jelikož 

charakteristika SF - úklidové práce - spadá do skupiny projektů neziskových organizací, 

jímž ASP vypomáhá. Nejprve je třeba podat žádost o finanční částku, pak následuje 

vyhovění žádosti. Splní-li tedy CSS všechny podmínky stanovené ASP, obdrží grant 

v částce 200 000 Kč. 

 

Příspěvek od Úřadu práce na mzdy 

Schválí-li příspěvek komise ÚP v plné výši, bude CSS na klienty dostávat měsíční 

příspěvek v částce 10 800 Kč (měsíční náklady na 1 zaměstnance), jež se skládá z 

minimální hrubé mzdy, která činí v současné době 8 000 Kč a z 35 % ze mzdy, což je 

dohromady 2 800  Kč. 35 % ze mzdy představuje sociální a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem za zaměstnance.  I na sociálního pracovníka bude CSS dostávat 

příspěvky, avšak jen do výše minimální mzdy, zbytek výdajů si CSS bude muset hradit 

samo, což činí 4 050 Kč (měsíční náklady na 1 sociálního pracovníka). 

V České republice je minimální mzda od 1. 1. 2007 stanovena na 8 000 Kč a činí cca 40 

% průměrné mzdy.  

 

Název Popis Výnosy (v Kč) 
Grand od ASP Příspěvek na zahájení SP 200 000,- 

Příspěvek od ÚP Příspěvek na mzdy 432 000,- 

Celkem výnosy 632 000,- 

Tabulka 13: Kalkulace výnosů na provoz SF 
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 5.2.8 Výsledek hospodaření sociální firmy 
Vyhověl-li by ASP žádosti CSS o udělení grantu na podporu sociálního podnikání a 

poskytl-li by ÚP příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací, a to konkrétně na mzdy zaměstnanců, mohlo by CSS začít se SF – 

Úklidové práce. 

 

Těchto 200 000 Kč by CSS použilo na úhradu nákladů vzniklých z provozování 

úklidových prací pro město Brno, což činí 100 000 Kč, dále na úhradu mezd v částce 40 

500 Kč, což je rozdíl mezi skutečnými náklady na mzdy a náklady uhrazenými ÚP,  na 

jednoho sociálního pracovníka. Zisk vzniklý z rozdílu výnosů a nákladů by byl 

vynaložený na modernizace, opravy a udržování Azylového domu a noclehárny, 

poněvadž v těchto prostorech CSS je největší finanční deficit.  

 

Výsledkové účty 

 

Nákladové: 

• materiálové náklady: 100 000 Kč, 

• mzdové náklady: 472 500 Kč, 

Výnosové: 

• Grant od ASP: 200 000 Kč, 

• Příspěvek od ÚP: 432 000 Kč. 

 

Vzorec: VH = VÝ – NÁ = +zisk/-ztráta 

 

 

Období Náklady celkem Výnosy celkem VH 
10 měsíců  572 500,- 632 000,- 59 500,- 

Tabulka 14: Výsledek hospodaření SF 
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Výsledek hospodaření SF

50%

45%

ZISK
30%

NÁ celkem VÝ celkem Zisk

 
Graf 7: Výsledek hospodaření SF 
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 6   Závěr – shrnutí výsledků 

 
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout další možnosti získávání zdrojů financování 

prostřednictvím sociálního podnikání v CSS Brno.  

 

Dosahování tohoto cíle následovalo v těchto krocích: 

 

V kapitole 3 jsem se zabývala financováním neziskového sektoru z pohledu teorie. 

 

V kapitole 4 je obsažena analýza činnosti CSS Brno včetně analýzy výsledků 

hospodaření za období 2005 a 2006.  

 

V kapitole 5 je formulován návrh na posílení zdrojů financování, a to prostřednictvím 

sociální firmy.  

 

Navrhuji, aby Centrum sociálních služeb Brno začalo se sociálním podnikáním, a to 

konkrétně s Úklidovými pracemi pro město Brno. Tuto oblast organizuje Úřad práce – 

Brno a Fond akademie sociálního podnikání.  

 

Výsledkem činnosti by mělo být nejen navýšení příjmů, ale také vytváření tzv. 

podpůrného a integračního pracovního prostředí pro obtížně umístitelné lidi na volném 

pracovním trhu. Jelikož se jedná o nevýdělečnou organizaci, hlavním cílem činnosti 

není dosažení zisku. 

 

V realizaci návrhu vidím hlavní přínos bakalářské práce. 
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ESF……..………………………………………………………...Evropský sociální fond 
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OSVČ………...……………………………………….osoba samostatně výdělečně činná 
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ASP………………………………………………..Fond Akademie sociálního podnikání 
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