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Služba sociálně terapeutické dílny je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální 

prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost. 
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SLOVO ÚVODEM      / Vladimír Procházka 
 

Vážení přátelé. 

Žijeme v době, která čím dál tím více připomíná doby minulé, předrevoluční.  Politici navenek 
něco říkají, ale dělají něco jiného. Deklarují potřebu „humanizace, deinstitucionalizace a 
decentralizace ústavních zařízení“ a zároveň před médii poklepávají základní kameny 
„lidojemů“ pro 100 a více uživatelů. Ale i my ostatní znovu podléháme této nemoci a dáváme 
si pozor, co a kde řekneme, jak to řekneme. Vy ne? Já si toho u sebe všiml. Pěstujeme jakési 
umělé jazyky, kterým lidé mimo naše prostředí nerozumí. Různé ty uživateloměsíce, sociální 
jevy, osobní cíle, veřejné zájmy, základní úkony, inkluze, deinstitucionalizace, výkonnost 
služby, restrukturalizace atd. Naše práce se čím dále více schizofrenně rozděluje na práci 
„aby se koza nažrala a vlk zůstal celý“ a na tu, která má smysl, která by měla být prospěšná 
lidem a má nějaký cíl. A na té cestě k cíli se koza s vlkem pletou pod nohy, je těžké se 
nepřerazit. Základem pro dobrou sociální práci je velikost, přesněji řečeno, malost 
organizací, schopných pružně reagovat na potřeby potřebných. Dotační systémy veřejné 
správy a všeliké výkaznictví jsou již tak komplikované, že se nezřídka setkáváme s tím, že jim 
nerozumí ani instituce, které je vyprodukovaly. Já jim nerozumím vůbec. Moje kolegyně, díky 
vyššímu IQ než mám já, ještě s vypětím všech sil ano, ale po vyplnění některých 
byrokratických konstruktů mám obavy o její duševní zdraví. Jednu výhodu tato situace má. 
Mnohem snáze se dovedeme vcítit do pocitů našich mentálně handicapovaných přátel. 
Dostáváme se do situací, kterým nerozumíme, které těžko řešíme, sebevědomí klesá do 
mínusových hodnot, potřebujeme pomoc jiných lidí, musíme se vyrovnávat s obavami z věcí 
budoucích.  A legislativa? Nestává se vám, že vám různé předpisy diktují, co je pro vás 
dobré? Mně ano. Rodiny s lidmi s mentálním postižením jsou, nepřeháním, státní a veřejnou 
správou s pomocí všelikých předpisů a nařízení doslova šikanovány.  Stále musíme 
dokazovat, že je naše dítě, náš potomek či sourozenec opravdu, ale opravdu postižený. 
Opravdu mu IQ nikde tajně v kukuřici nepěstujeme a neroste. Opravdu nekrademe, 
nezneužíváme příspěvek na péči (a ani ho zneužít nelze, jak víme a jak uvádějí odborníci, 
kteří umí počítat), opravdu nejezdíme z peněz na podporu našich blízkých na Bahamy.  Stát 
by si nás a našich handicapovaných přátel měl vážit. Když už ne z hlediska etického a 
kulturního, tak aspoň z ekonomického. Vždyť kolik úředníků, psychiatrů a různých 
samozvaných odborníků standardníků pomáháme živit? Tak trochu jsou naši handicapovaní 
pracovním nástrojem. A pozor! Vracíme se ke dříve používaným pojmům, které byly 
z důvodu, že nabyly pejorativní význam, dávno zrušeny.  Opět budeme poskytovat sociální 
služby v ÚSTAVECH. I dílna V růžovém sadu bude ústavem. Nedávno se ústavy přejmenovaly 
na domovy. A opět se některá zařízení sociálních služeb  přejmenují. Není jisté, zda podle 
nového občanského zákoníku budou moci spolky (občanská sdružení) poskytovat sociální 
služby. Nabízí se transformace spolku na „zapsaný ústav“. Možná se ve stejné logice vrátíme 
k pojmům jako je debilita, imbecilita a idiocie.  
Často slýchám v médiích z úst různých osobností v různé podobě myšlenku: „Ano máme 
problémy, spousta věcí se nedaří. Ale hlavně, že žijeme ve svobodné zemi!“. Myslíte si to 
také?  
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

 
Název 
 
Adresa 
 
Identifikační číslo 
 
Právní forma a  
registrace 
 
 
Datum vzniku  
Registrace  
   
Telefon 
E-mail 
Internet 
 
Bankovní spojení 
Číslo účtu 
 
Poslání organizace 
 
 
 
Registrace sociálních 
služeb MPSV ČR:  
 
Cíle organizace: 

 
 
V růžovém sadu 
 
Komenského 702/4, Ořechov, 664 44 
 
266 05 601 
 
spolek 
Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně,  
spisová značka: L 9383; oddíl L, vložka 9383 z 1.1.2014 
 
22.10.2002,  občanské sdružení  
Ministerstva vnitra ČR VS/1-1/51519/02-R do 31.12.2013 
 
+420 734 606 493, 736 414 511, 732 510 639 
vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz 
vruzovemsadu.cz 
 
Česká obchodní banka, a.s. 
185149142/0300 
 
Přispívat ke zvyšování kvality života lidí s postižením a ke 
zkvalitnění informovanosti veřejnosti o světě lidí 
s handicapem. 

Sociálně terapeutická dílna, identifikátor 6249885 
z 31.5.2007 
 
Provozování dílny pro lidi s mentálním handicapem na 
výrobu hraček a dalších dřevěných předmětů. 

Využití vlastního autorského výrobního programu, 
přizpůsobení technologií i pracovního prostředí lidem 
s mentálním handicapem. 

Vytvoření a udržení stabilního pracovního kolektivu, 
společná práce na rozvoji každého jednotlivce.  

Vývoj a výroba výrobků, které lidé kupují pro jejich kvalitu, 
funkci a estetickou hodnotu. 

mailto:vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz
mailto:vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz
http://www.vruzovemsadu.cz/
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UDÁLOSTI V ROCE 2014                           / Vladimír Procházka 
CO A JAK JSME SLAVILI     
 
Hlavní a největší událostí roku 2014 byla pro nás pracovníky dílny a věřím, že i pro naše 
příznivce, oslava výročí 10 let provozování dílny V růžovém sadu. Slavnost se konala ve 
čtvrtek 13.3.2015. Byla zahájena mší svatou, které se 
ujal otec Jan Hanák.  Následně se všichni hosté sešli 
v obecním sále. Zde Vladimír Procházka promítal 
prezentaci o historii dílny V růžovém sadu, u které 
nejedno oko zvlhlo. S přáními úspěšného pokračování 
našich aktivit i v časech budoucích vystoupili senátor 
a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. 
Stanislav Juránek a pan starosta obce Ořechov Josef 
Brabenec. Moc pěkný projev měl také Dalibor 

Kopuletý, jeden z prvních pracovníků dílny, který se podílel na 
vzniku našeho výrobního programu ještě před založením dílny 
V růžovém sadu. Dobrou náladu a kreativního ducha této části 
zásadním způsobem spoluvytvořili žáci základní umělecké školy 
pod vedením pana ředitele Mgr. Petra Křivánka.  
Následovala vernisáž děl našeho kamaráda výtvarníka Martina 
Matěje Holuba, který 
instaloval svůj dřevěný 
zvěřinec v prostorách obecní 
knihovny. Hudební doprovod 
po zbytek slavnosti nám 
zajišťoval džezmen pan Milan 

Kašuba se svým spoluhráčem, žákem ZUŠ.  
V prostorách dílny se návštěvníci mohli seznámit 
s našimi výrobky a všichni ocenili vynikající pohoštění 
připravené studenty učiliště ve Cvrčovicích. 
V následujících dnech až do 30.4.2015 pokračovala 
nejen výstava dřevěných soch Matěje Holuba 
v knihovně, ale současně jsme v dílně měli „otevřeny 
dveře“. Příležitost seznámit se s prací dílny a s veselými 
zvířátky Matěje Holuba využila řada škol z blízkého i 
vzdálenějšího okolí i další zájemci.  
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CO SE STALO V DÍLNĚ  
TRADIČNĚ jsme se setkali s rodiči a přáteli našich pracovníků 12. června. Na 
podzim došlo ke změně v pracovní skupině, odešel nám Richard Maršík. Nyní 
pracuje v jedné chráněné dílně v Brně. Na uvolněné místo jsme přijali 
absolventa speciální školy na Ibsenově ulici v Brně Jana Mihalíka.  
 
CO PREZENTACE  
Na začátku července, již tradiční účast na 
Hračkobraní v Kamenici nad Lipou, se neobešla 
bez účasti dvou našich pracovníků dílny, a to 
Dalibora Kopuletého a Standy Žáka. Kluci přispěli 
k dobré prezentaci naší práce. Kromě příjemných 
zážitků a radosti ze setkání s příjemnými lidmi 
jsme přivezli i dobrý příspěvek za prodané 
hračky. 
Vladimír Procházka prezentoval činnost dílny 
V růžovém sadu na setkání u Kulatého stolu 
sociálních služeb v rámci komunitního plánování 
pořádaného ORP Šlapanice v Želešicích na konci 
ledna 2014. S krátkým vstupem vystoupili 
10.2.2014 Vladimír Procházka a Dalibor Kopuletý 
v Brněnské televizi a pozvali diváky na Dny 
otevřených dveří V růžovém sadu. Dalšími prezentačními a prodejními počiny byla účast na 
Dnu sociálních služeb ve Šlapanicích - 7.9.2014. Byli jsme vyzváni k účasti na Dnech 
otevřených ateliérů na Jižní Moravě, které organizuje Galerie výtvarných umění Hodonín.  
K akci jsme se připojili  a ve dnech 27. a 28.9.2014 měla veřejnost možnost nejen navštívit, 
ale i vyzkoušet si práci v naši dílně. Díky spojení s jinou souběžnou kulturní akcí obce k nám 
za oba dva dny zavítalo 43 lidí.   
Líbil se nám 1. ročník Hračkárny v Táboře. Další výstavu a prodej výrobků jsme měli na 
sklonku roku v Ekologickém středisku v Balinách u Velkého Meziříčí.   
Již tradičně před vánoci jsme nabízeli výrobky v prostorách Pedagogické fakulty a na 
jarmarcích pořádaných Soroptimist klubem Brno. 
 
CO JSME VYROBILI  
Kromě jiných výrobků jsme opět vyrobili několik stavebnic 
autodráhy. Jedna je nainstalovaná i v ořechovské knihovně. 
Z několika mateřských škol bych jmenoval nově otevřenou MŠ při 
Biskupském gymnáziu v Brně. Díky inspiraci interiérem 
zrekonstruovaného obecního úřadu v Ořechově Vladimír připravil 
pro výrobu dílny nový design nástěnných hodin, tentokrát 
s kyvadlem.  
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CO JSME OBDRŽELI  
Pro letošní rok jsme opět poslali do soutěže soubor hraček do písku, získané ocenění správná 
hračka v Praze přebíral Bořivoj Vrzala a Adélka Bártová.   
        

 
 
CO JSME SI UŽ IL I   
Nejsložitějším obdobím roku byl jeho závěr, kdy jsme řešili záležitosti ohledně financování 
roku následujícího. Reálně nám dle dostupných zdrojů z JMK hrozilo snížení příjmů 
organizace pro rok 2015 až o 70 %. Strategickým a nelehkým rozhodnutím bylo nepřistoupit 
na nabídkovou cenu nového Individuálního projektu JMK.  Budoucnost potvrdila, že 
rozhodnutí bylo správné, postup JMK pro mne není ani s odstupem času pochopitelný. 

 
CO NÁS ČEKÁ  
Je třeba pracovat stejně jako dosud. Vážit si své práce a práce svých kolegů. Radovat se 
z toho, co se povedlo. Radovat se z lidí, kteří nám přejí a rádi k nám chodí. Být vděční těm, 
kteří nám pomáhají. Těšit se ze společného setkávání. Kdo to umí anebo se o to alespoň 
snaží, nechť se modlí. Svět je krásný a barevný. 
 

    
 



8 
 

ORGÁNY SPOLKU (SDRUŽENÍ) 
Organizaci zastupuje předsednictvo tvořené předsedou a místopředsedou, statutárními 
zástupci. V současné době tvoří členskou základnu čtyři lidé. 

 

Předseda a vedoucí dílny: 

Bc. Vladimír Procházka 

Mobil: 736 414 511 

E-mail.: vladimir.prochazka@centrum.cz

Místopředseda: 

Mgr. Leoš Huzlík 

Mobil: 731 109 181 

E-mail.: skolahrou.zelesice@volny.cz 

 

ZAMĚSTNANCI  
Vedoucí dílny  

Ekonomka, zástupkyně vedoucího 

Asistenti v dílně 

 

Účetní, referentka pro styk s veřejností  

Pracovníci provozu  
(pro přípravu polotovarů)  
 

Bc. Vladimír Procházka 

Ing. Marie Lhotská  

Bc. Petr Slabý  

Mgr. Ivo Brzák 

Ing. Květuše Peštuková  

Zdeněk Malinka  

Lukáš Remuta

PRACOVNÍCI V DÍLNĚ  (UŽ IVATELÉ SOCIÁLNÍ S LUŽBY) 
PRACOVNÍCI 

Dalibor Kopuletý 

 Petr Procházka 

 Radek Havlíček 

 Milan Holub 

 Richard Maršík (do 16.9.2014) 

 Pavel Paleček 

 Stanislav Žák  

 

 

 

 

 

UČEDNÍCI  

Klára Müllerová 

Adéla Bártová 

Bořivoj Vrzala 

Petr Richtr 

Jan Mihalik (od 23.10.2014) 

mailto:vladimir.prochazka@centrum.cz
mailto:skolahrou.zelesice@volny.cz
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SPOLUPRACUJEME 
Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 338 
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola, Brno, Ibsenova 1 
Obec Ořechov 
Obec s rozšířenou působností (ORP) Šlapanice 
Sdružení Slepíši, Tasov 
Občanské sdružení Biliculum, Mikulov 
Sdružení pro hračku a hru, Praha 
Sdružení Práh, Brno 
Dotyk II, o.p.s., Vysoké Popovice 
Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně 
Soroptimist International Club Brno I. 
PhDr. Jan Vančura Ph.D., Katedra sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 
PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

 
DĚKUJEME 
Jihomoravský kraj a Evropský sociální fond prostřednictvím operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Brno-venkov 
AB-NET, s.r.o. 
KOMPAKT spol. s r. o. 
LIGNOSPOL  s panem Rudolfem Patočkou 
NetSuite Č.R., s.r.o. 
Pila Belcredi Líšeň, s.r.o. 
RAKOVEC, a.s. 
ROSNER s panem Zdeňkem Olivou 
Stavimal s.r.o. 
van Gansewinkel, a.s.  
Zaměstnanci UniCredit Bank 
paní Helena Havířová * paní Alena Kubíková za Berušky z Prštic * Ing. Stanislav Juránek 

* naše Berušky V růžovém sadu * 

 

ZE SRDCE DĚKUJEME  

všem uvedeným i skrytým dárcům, všem těm jednotlivým samostatně 
nejmenovaným podporovatelům, partnerům, spolupracovníkům   

a příznivcům. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA A HOSPODAŘENÍ                    / Marie Lhotská 

V důsledku účinnosti novely Občanského zákoníku od 1.1.2014 se občanská sdružení 
považují za spolky a mají tříletou lhůtu k provedení změny statutu v zápise do veřejného 
rejstříku nebo mají právo k transformaci právní formy na ústav nebo sociální družstvo.      

Před členy stávajícího sdružení V růžovém sadu stojí na prahu druhé desítky své existence 
úkol rozhodnout se pro jednu správnou alternativu z možných právních forem. Po prvních 
jednáních se rozhodli využít přechodné doby a vyčkat, jak se bude situace v této oblasti 
vyvíjet. V reálné činnosti se tedy nic nemění, i nadále je provozována dílna V růžovém sadu 
jako registrovaná služba sociálně terapeutické dílny podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách a jako nestátní nezisková organizace v této oblasti je i nadále finančně 
závislá na zdrojích veřejných rozpočtů.  

Rok 2014 byl posledním třetím rokem zajištěných finančních příjmů z individuálního projektu 
Jihomoravského kraje „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ 
(dále jen Individuální projekt JMK nebo IP) financovaného z Evropského sociálního fondu 
(ESF) a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 
011632/11/OSV.  

Podstatné a významné informace o hospodaření spolku (sdružení) jsou uvedeny v auditorem 
ověřené Účetní závěrce k 31. 12. 2014, která je přílohou této zprávy.  

Kladný výsledek hospodaření k tomuto datu je vykázán ve výši 101 125,21 Kč a po schválení 
členskou schůzí bude převeden do fondu investic a rezerv pro využití v příštích obdobích.  

 

FINANČNÍ PŘ ÍJMY A VÝNOSY  
Na základě individuálního projektu JMK dle Smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 
011632/11/OSV bylo sdružení V růžovém sadu jako poskytovatel zavázáno v období od 
1.1.2012 do 31.12.2014 poskytovat službu sociální prevence sociálně terapeutické dílny na 
území okresu Brno – venkov uživatelům s mentálním handicapem v rozsahu 360 jednotek 
zvaných uživateloměsíc za smluvní jednotkovou cenu 22 887 Kč, maximálně 8.239.320 Kč 
v celém tříletém období. Jedná se o obdobu prvního tříletého individuálního projektu JMK v 
letech 2009 až 2011, ve kterém byla služba již zahrnuta a z něho financována.  

Pro rok 2014 zbývalo z tohoto zdroje nevyčerpáno 3.112.632 Kč na 136 uživateloměsíců a 
beze zbytku byl závazek z této smlouvy splněn a podložen uznatelnými náklady. Ve výnosové 
části rozpočtu činí podíl 2.985 tis. Kč z IP téměř 79 %, na financování celkových provozních 
nákladů roku 2014 se podílí 82,4 %. Druhým největším podílem (11,2 %) ve výši 445 tis. Kč do 
výnosů přispěl úřad práce ve formě příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením na vymezených chráněných pracovních místech. Jednalo se stejně jako 
v předchozím roce o jedenáct osob s invaliditou 3. stupně, v přepočtu 3,18 úvazků. Roční 
tržby za výrobky z vlastní produkce dílny ve výši 261 tis. Kč společně s příjmy za jejich 
distribuci přispěly do výnosové části rozpočtu 7,2 %.  

Celkový meziroční nárůst výnosů činí 9,8 %, hlavním faktorem je příjem z IP (+320 tis. Kč), 
příspěvek ÚP je vyšší o 64 tis. Kč při zvýšení o 0,37 úvazku. O 68,8 tis. Kč (5,5 %) vzrostly tržby 
z vlastní výroby.   
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Ve sledovaném roce nebyla realizována žádná investiční akce a nebyly přijaty žádné účelové 
investiční prostředky.  

Informace o obdržených darech bez účelového určení jsou uvedeny v části Fondy. 

Podrobný přehled provozních výnosů je uveden v následující tabulce.  

 

Výnosy Kč                   
v roce 2013 

Kč                   
v roce 2014 

%         
celkových 

výnosů 

Tržby za výrobky 247 425,00 261 135,00 7,29 
Tržby za služby k vlastní výrobě 7 665,00 8 874,00 0,23 
Tržby za sociální služby (OPLZZ) *) 2 664 976,00 2 984 828,00 78,56 
Tržby (fakultativní) 1 540,00 0,00 0,05 
vlastní tržby celkem 2 921 606,00 3 254 837,00 86,12 
Změna stavu zásob -11 588,00 -21 723,00 -0,34 
Úroky 708,14 454,30 0,02 
Ostatní výnosy (soukr.jízdy) 8 347,00 13 723,00 0,25 
Dary finanční, věcné  90 524,00 30 263,00 2,67 
Členské příspěvky 2 500,00 2 500,00 0,07 
Úřad práce 380 387,00 443 894,00 11,21 
Dotace provozní  0,00 0,00 0,00 
VÝNOSY CELKEM 3 392 484,14 3 723 948,30 100,00 

*) Individuální projekt JMK, Smlouva o poskytování sociálních služeb č. 011632/11/OSV 

 

NÁKLADY  
Celkové provozní náklady roku 2014 ve výši 3.622.823,09 Kč vzrostly meziročně o 93 tis. Kč, 
tj. 8,8 %. 

Největší podíl 75,94 % byl vynaložen na personální náklady. Z toho pro pracovní tým pěti 
osob (dva asistenti v dílně, vedoucí, ekonomka, účetní; 4,75 úvazku) se jedná o 2.314 tis. Kč, 
v plném rozsahu byl čerpán z IP. Pro dva pracovníky provozu s invaliditou 3. stupně (0,9 
úvazku) to bylo 107 tis. Kč. Na příležitostné odborné práce nebo výpomoc bylo formou 
dohod o provedení práce čerpáno 14,5 tis. Kč.  

Z dvanácti pracovníků (uživatelů), kteří v roce 2014 pracovali v dílně V růžovém sadu, mělo 
devět uzavřenu pracovní smlouvu, v součtu se jednalo o 2,28 úvazku s personálními náklady 
ve výši 315 tis. Kč, které byly stejně jako u pracovníků provozu hrazeny z příspěvku úřadu 
práce.  

Nárůst ve skupině materiálových nákladů je dán hlavně pořízením zásoby materiálu na 
vlastní výrobu, vzhledem k většímu množství najetých kilometrů jsou zvýšeny náklady na 
nákup pohonných hmot. Mimořádnými byly výdaje 10 tis. Kč na uspořádání oslavy desetileté 
činnosti dílny. Pro nově upravenou kancelář účetní byla upravena elektroinstalace. Ostatní 
náklady byly ve srovnání s minulým obdobím nižší nebo bylo jejich zvýšení druhotné.  

Podrobný přehled provozních nákladů ve struktuře, jejich čerpání i porovnání je uveden 
v následující tabulce.  
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Náklady Kč                      
v roce 2013 

Kč                     
v roce 2014 

% celk. 
nákladů 

materiál na výrobky 66 822,89 165 502,64 4,57 
materiál na údržbu, úklid, hygienu 43 313,64 31 162,79 0,86 
kancelářské.potřeby, knihy a časopisy 26 202,00 33 068,06 0,91 
ochranné pracovní pomůcky 9 479,00 26 567,54 0,73 
ostatní materiál 113,00 106,00 0,00 
drobný dlouhodobý majetek  181 630,10 120 875,05 3,34 
pohonné hmoty 51 172,07 70 211,72 1,94 
materiál  celkem 378 732,70 447 493,80 12,35 
elektrická energie 42 725,00 40 418,00 1,12 
plyn 32 425,37 32 642,51 0,90 
vodné, stočné 12 111,98 10 501,78 0,29 
energie celkem 87 262,35 83 562,29 2,31 
opravy a údržba strojů 9 026,00 11 170,00 0,31 
opravy a údržba auta 27 074,00 1 358,00 0,04 
opravy a údržba budovy (dílny) 0,00 0,00 0,00 
opravy a údržba celkem 36 100,00 12 528,00 0,35 
software, SW služby 12 928,00 11 662,00 0,32 
nájemné 101 488,00 100 000,00 2,76 
ostatní (pronájmy, poradenství, ostatní) 24 318,00 24 122,00 0,67 
služby celkem 138 734,00 135 784,00 3,75 
poštovné 6 694,00 7 911,00 0,22 
telefon  24 227,00 28 650,00 0,79 
internet 3 528,00 3 528,00 0,10 
spoje celkem 34 449,00 40 089,00 1,11 
cestovné celkem 17 669,00 13 229,00 0,37 
náklady na reprezentaci 2 775,00 10 455,00 0,29 
technické zhodnocení (DHM) 5 687,00 25 646,00 0,71 
bankovní poplatky 3 516,00 3 707,00 0,10 
pojistné majetku, odpovědnosti 23 919,00 27 886,00 0,77 
daň silniční   375,00 0,01 
úroky, poplatky, penále, škody 3 653,00 4 054,00 0,11 
jiné celkem 36 775,00 61 668,00 1,70 
odpisy dlouhodobého majetku celkem 41 496,00 34 563,00 0,95 
stravování zaměstnanců (příspěvek) 13 560,00 16 140,00 0,45 
vzdělávání zaměstnanců 10 562,00 7 050,00 0,19 
zdravotní prohlídky 5 800,00 350,00 0,01 
zákonné pojištění zaměstnanců 7 867,00 8 632,00 0,24 
ostatní sociální náklady celkem 37 789,00 32 172,00 0,89 
hrubé mzdy 1 889 891,00 2 070 034,00 57,14 
ostatní osobní náklady (DPP) 17 990,00 14 480,00 0,40 
sociální pojištění  456 865,00 505 679,00 13,96 
zdravotní pojištění 146 799,00 158 118,00 4,36 
náhrada v pracovní neschopnosti 6 751,00 2 968,00 0,08 
osobní náklady celkem 2 511 545,00 2 751 279,00 75,94 
NÁKLADY CELKEM 3 323 327,05 3 622 823,09 100,00 
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MAJETEK 
Pro svoji činnost organizace využívá majetek vlastní, zapůjčený a majetek v dlouhodobém 
pronájmu. Od Obce Ořechov má pronajaty prostory v obecním kulturním centru, které byly 
zrekonstruovány ve vlastní režii v roce 2009.  

Přehled majetku:  
Druh majetku Stav k 1.1.2014 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.2014 

Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek        
(účet 018) 

12 139,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 12 139,00 Kč 

Stavby (účet 021) 314 595,44 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 314 595,44 Kč 

Dlouhodobý hmotný 
majetek (účet 022) 294 198,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 294 198,50 Kč 

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek        
(účet 028) 

265 246,04 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 265 246,04 Kč 

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek        
(účet 972) 

897 205,40 Kč 30 402,00 Kč 0,00 Kč 927 607,40 Kč 

Dlouhodobý hmotný 
majetek zapůjčený      
(účet 971) 

265 764,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 265 764,00 Kč 

 

V evidenci na účtu 021 – stavby jsou evidovány stavební rekonstrukce, na účtu 022 – 
samostatné movité věci jsou vedeny stroje a vybavení v pořizovací ceně od 40 tis. Kč. Ve 
sledovaném období nedošlo na těchto účtech k pohybu, stejně i na účtech drobný majetek 
hmotný (účet 028) a nehmotný (účet 018). Na podrozvahový účet 972 – drobný dlouhodobý 
hmotný majetek v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč byl zaevidován nový majetek ve výši 
30.402 Kč. Z toho za 24 tis. Kč byl z individuálního projektu JMK pořízen nový průmyslový 
vysavač s příslušenstvím a mobilní telefon. Z vlastních zdrojů byla pořízena kancelářská židle 
a skládací rudl. Na podrozvahovém účtu 971 je evidován služební automobil v dlouhodobém 
pronájmu.  

Drobný majetek (neevidovaný v pořizovací ceně do 3 tis. Kč) byl nakoupen za 90,5 tis. Kč. Do 
dílen bylo doplněno nářadí (paličky, řašple, štětce, špachtle, ztužidla, sukovník, klipy, 
kufříkové zásobníky a boxy, kbelíky na nebezpečný odpad, váha). Pro manipulaci a úklid byly 
pořízeny nové žebříky, přepravky, úklidová sada na okna a rohožky. Do společné jídelny byl 
pořízen nový kávovar, dále bylo doplněno a obnoveno nádobí, např. příbory, sklenice, 
odkapávače. Do všech tří ručních dílen i strojovny byly nainstalovány stropní ventilátory 
v pořizovací ceně 11,8 tis. Kč.   

Služební automobil Renault Kangoo získaný od společnosti Kompakt z projektu „sociální 
automobil“ v prosinci roku 2013, vedený na podrozvahovém účtu 971 byl vybaven tažným 
zařízením, střešními nosiči a organizérem úložných prostor za 20,3 tis. Kč. Provozní opravy si 
vyžádaly 3,7 tis. Kč, pojistné 15 tis. Kč. Během roku najezdil 23.736 km, spotřeboval 1.966 
litrů benzínu za 70,2 tis. Kč (průměrná cena 35,70 Kč za litr). Vypočtená průměrná roční 
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spotřeba paliva na 100 km je 8,43 l, je vyšší oproti deklarované průměrné spotřebě 7,97 l 
uvedené v technickém průkaze.   

 

FONDY 
Ve skupině vlastních zdrojů vede účetní jednotka účet vlastního jmění a fond investic 
(rezervy), v jejichž prospěch účtuje přijaté dotace, finanční i hmotné dary na pořízení 
dlouhodobého majetku, převod zisku (úhradu ztráty) za minulá účetní období a tvorbu z 
odpisů dlouhodobého majetku.  

Přehled stavu a pohybů na fondech organizace: 

Název Stav k 1.1.2014 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.2014 

Fond vlastního jmění 
(účet 901) 409 939,44 Kč 0,00 Kč 34 563,00 Kč 375 376,44 Kč 

Fond investic (účet 911) 296 335,82 Kč 141 201,85 Kč 0,00 Kč 437 537,67 Kč 
 

Ve fondu vlastního majetku došlo ke snížení vlivem proúčtování ročních odpisů 
dlouhodobého majetku.  

Fond investic (rezervy) byl zhodnocen o výsledek hospodaření roku 2013 ve výši 62,4 tis. Kč a 
odpisy majetku pořízeného z vlastních zdrojů. Díky přízni firem i soukromých osob jsme 
obdrželi finanční dary 73,73 tis. Kč bez přesného účelového určení, mezi kterými jsou nově i 
příspěvky Berušek, našich pravidelných příznivců. Finanční prostředky fondu nebyly ve 
sledovaném roce čerpány.    

 

ZÁVAZKY  
Krátkodobé závazky jsou průběžně hrazeny. Dlouhodobá přijatá záloha z titulu Smlouvy o 
poskytování sociálních služeb č. 011632/11/OSV z roku 2012 byla vyúčtována ke konci 
tříletého období Individuálního projektu JMK, tj. k 31. 12. 2014. 
Ke konci účetního období byla provedena inventarizace veškerého majetku, závazků i 
pohledávek. 

Závazky organizace k 31.12.2014 jsou uvedeny v následujícím přehledu. 

Druh závazku Kč Datum 
vzniku splatnosti úhrady 

Dodavatelé 40 994,10   
Zaměstnanci 148 370,00 31.12.2014 20.1.2015 16.1.2015 

Pojistné na sociální zabezpečení 71 583,00 31.12.2014 20.1.2015 16.1.2015 

Veřejné zdravotní pojištění 26 005,00 31.12.2014 20.1.2015 16.1.2015 

Závazky k institucím sociálního 
zabezpečení a zdravotního pojištění 97 588,00   

Daň z příjmů fyzických osob 22 540,00 31.12.2014 20.1.2015 16.1.2015 

Daň vybíraná srážkou 418,00 31.12.2014 20.1.2015 16.1.2015 
Přímé daně 22 958,00   
Ostatní daně (silniční) 375,00 31.12.2014 31.1.2015 29.1.2015 



15 
 

KONTROLY 
Kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování povinností provedla 
dne 1.4.2014 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a nezjistila žádné nedostatky.  

Dne 23.9.2014 Okresní správa sociálního zabezpečení Brno – venkov kontrolovala plnění 
povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a také neshledala nedostatky.  

 

ZÁVĚR 
Dílna V růžovém sadu vstoupila do druhého desetiletí svého života a jsme rádi za šestiletou 
podporu individuálních projektů JMK, které umožnily dílnu nejen provozovat ale i rozvíjet.  

Přicházející období nenabízí vizi zajištěných finančních prostředků ani na činnost jednoho 
roku, přesto s velikou důvěrou a odhodláním chceme v tomto projektu pokračovat. Vždyť 
každý pracovní den jedenáct lidí s mentálním handicapem k nám „jde do práce“ a nechceme 
je nechat „sedět na lavičce“, chceme společně vyrábět krásné věci a tak trochu proměňovat 
svět ale i sebe k lepšímu.  

Děkujeme všem, kteří nám v tom jakkoliv pomáhají.  

Inspirováno z příběhu pracovníka Pavla uveřejněného na www.vruzovemsadu.cz/dopis-od-
maminky-pavla.html  

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


