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ÚVODEM  
▪▪  Bc. Vladimír Procházka 
Co se událo a jaký byl rok 2016?  Je květen roku 2017, píši svůj díl výroční zprávy a to 
znamená, že i po Silvestru roku 2016 dílna žije! A to je super zpráva na úvod. 
Důležitými událostmi pro chod dílny jsou vždy personální změny. Nejinak tomu bylo i v roce 
2016, kdy 4.1.2016 na uvolněné místo asistenta v dílně po Mgr. Ivu Brzákovi nastoupil Ing. 
Ondřej Gerbrich. Volba pro tohoto pracovníka byla sázka na jistotu (skoro), protože Ondřej 
již měl zkušenosti s prací s lidmi s mentálním handicapem skrze dlouhou externí spolupráci 
s naší dílnou a také vypomáhal jako asistent v Chráněném bydlení sv. Michaela. Navíc je 
vyučen a vysokoškolsky vzdělán v oborech zabývajících se zpracováním dřeva. 
Ke změnám došlo i v kolektivu pracovníků (uživatelů). Kromě kapacity pro 11 stálých 
pracovníků můžeme lidem s mentálním handicapem nabídnout kapacitu 3 míst pro 
krátkodobé pobyty a praxe. Jedno z těchto míst začal využívat od 10.10.2017 David Buchta. 
Jedná se o již tradiční spolupráci s Mateřskou školou speciální, Základní školou speciální a 
Praktickou školou Ibsenka Brno, příspěvkovou organizací. Nenechte se zmýlit dlouhým 
názvem, jedná se o jednu instituci. David využíval službu jedenkrát týdně a mohu prozradit, 
že k dnešnímu datu již víme, že spolupráce bude pokračovat od příštího školního roku 
intenzivnější formou. Ve stejném režimu spolupráce jedenkrát týdně k nám začal docházet a 
pracovat od 31.10.2016 Michal Dřímal. V tomto případě se jedná o spolupráci s Chráněným 
bydlením sv. Michaela Diecézní Charity Brno.  K 31.10.2017 skončila zkušební doba pro Jiřího 
Kříže, který v naší dílně začal pracovat 2.11.2015 s týdenní frekvencí, když střídal pobyt  V 
růžovém sadu s praktickou školou na Ibsence. Od 31.5.2016 s výjimkou prázdnin již docházel 
každodenně. Poprvé v naší historii jsme museli ukončit využívání sociální služby výpovědí, 
kterou jsme vystavili k 30.11.2016 Janu Mihalikovi a k 31.1.2017 přestal být uživatelem 
služby. Důvodem bylo dlouhodobá neomluvená absence.  
K 31.12.2016 měla tedy dílna 13 pracovníků (uživatelů), z toho byli 4 učedníci. 
Stejně jako v letech minulých i v roce 2016 jsme se zúčastnili řady prodejních akcí. 
Využíváme již ověřených destinací a občas zkusíme novou lokalitu. Tentokrát to byl Dizajntrh 
v Olomouci ve dnech 18.-19.11.2016. Po organizační i prodejní stránce byl Dizajntrh zajímavý 
a v případě opakovaného pozvání jej budeme pravděpodobně reflektovat.  
Z dalších událostí bych vybral termín 20.9.2016 a setkání grantistů z grantové výzvy 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Mluvme spolu, 
která podpořila naši benefiční akci, o níž se zmíním 
později.  
Na tento úspěch navázalo pozvání představit náš projekt 
30.10.2016 v doprovodném  programu festivalu 
TEDxPrague 2016 - „otevírá myšlení, propojuje světy“, 
kde publikum vybíralo neziskový projekt, který je nejvíce 
oslovil. Díky vlastní prezentaci a získaným hlasům 
účastníků jsme si odvezli vítěznou prémii 50 000 Kč.  
V rámci galavečeru 7. ročníku veletrhu For Toys 7.10.2016 
jsme si převzali již třetí ocenění Správná hračka. Tentokrát 
pro Mandelinku kolíčkovou.  
V Olomouci jsme se 10.10.2016 zúčastnili vernisáže 
výstavy fotografií pod názvem Pomáháme fotografiemi. Správná hračka 2016  



4  Výroční zpráva 2016 
 

Návštěvníci zde mohli shlédnout 
fotografie ze života lidí 
s mentálním handicapem 
z různých sociálně zaměřených 
organizací. Vystavené fotografie 
z dílny V růžovém sadu vybrala a 
nafotila Květa Peštuková.  
Na závěr jsem si nechal 1. ročník 
benefiční akce Vsaduhraní. 
Konal se v sobotu 24.9.2016 
jako projev snahy čelit 
ekonomickým těžkostem naší 
organizace nejen úsporami ale i 
hledáním nových zdrojů. To byl 
první motiv, který nás 
k myšlence přivedl. Přínos Vsaduhraní však nebyl jen ekonomický, ale i společenský. Byl to 
hodnotný kulturní zážitek, setkání přátel a lidí, které pojí podobné ideály. Na benefici 
účinkovali: ZUŠ Ořechov, Divadlo KORÁB, LISTOLET, ZRNÍ a Country kapela pana Konečného. 
Všichni umělci vystupovali bez 
nároku na honorář.  
Hlavním organizátorem a 
režisérem Vsaduhraní byla 
Kateřina Klášterecká (externí 
spolupracovnice a bývalá 
kolegyně). Na přípravě se podílel 
celý tým. Velkou pomocí při 
zajištění akce byli Čeští Skauti. 
Jedním z nejvýznamnějších 
partnerů a sponzorů byla firma 
EXPO FOOD. Benefici by nebylo 
možné uskutečnit bez zapůjčení 
prostor celého Kulturního centra 
a další podpory od Obce 
Ořechov. Všem organizátorům, sponzorům a dobrovolníkům velké díky.  
Jen stručně se vyjádřím k ekonomické situaci, podrobněji ji zpracovala kolegyně Marie 
Lhotská v další části. Naše úřady produkují svůj vlastní slovník a někdy je velmi obtížné 
jednoznačné definice jednotlivých pojmů dohledat nebo pochopit. Takže se čtenářům 
omlouvám, že některé použité pojmy nevysvětluji. Jednou z věcí, která nám komplikuje život 
je nastavení výše „maximální vyrovnávací platby“ a její zakomponování do IP JMK 
(Individuální projekt Jihomoravského kraje z evropského fondu OPZ).  JMK nám neodpověděl 
na dotaz, jak byla tato výše vypočtena a jakým způsobem se lze proti tomuto rozhodnutí 
odvolat. IP JMK zhoršil tuto situaci ještě tím, že tento stav do konce roku 2018 zafixoval a 
jakékoliv pokusy o zvrat učinil zbytečnými. Pravidla JMK i odpověď radního JMK Mgr. Marka 
Šlapala na konkrétní dotaz nás postavila před povinnost zúčastnit se výběrového řízení IP 
JMK a uspět. Byla znemožněna volba mezi výběrovým řízením k IP a žádostí o dotace 
z rozpočtů kraje a státu dle § 101a  a §105 zákona č.108/2006 Sb. 

Vsaduhraní  

Pomáháme fotografiemi  
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Jihomoravskému kraji vůbec nepřipadá zvláštní, že pro stejnou organizaci v rámci 
srovnatelných titulů evropských projektů nastaví v různých obdobích radikálně odlišné 
parametry.  Výše podpory pro dílnu V růžovém sadu se snížila oproti IP JMK 2012 – 2014 
z 2 746 440 Kč na 1 471 080 Kč v novém IP JMK (přepočteno na jeden rok), což je na 53 %, 
kapacita uživatelů se nesnížila, naopak v současném IP je o 1 uživatele vyšší. 
Ještě s jednou věcí je nutné se vypořádat. V lednu 2016 jsme obdrželi zamítavé stanovisko 
od Veřejné ochránkyně práv k našemu podnětu z roku 2012. Tehdy jsme si stěžovali na 
diskriminaci osob se zdravotním postižením, kterou dle našeho názoru obsahuje vyhláška 
k zákonu o zaměstnanosti. Dochází k ní tím, že vyhláška stanoví pro zřízení nebo vymezení 
chráněných pracovních míst jako podmínku vyplácení mezd minimálně 80 % lidí se 
zdravotním postižením bezhotovostně. Prakticky to znamená, že pokud chceme uplatnit 
nárok na dotaci z úřadu, musíme tuto podmínku splnit. Pro naši cílovou skupinu lidí jsou 
hotové peníze něco skutečného, reálného. Avšak abstraktní číslo na výplatním lístku i 
bankovním účtu je ničím. Více argumentů lze nalézt v podnětu i odpovědi veřejné 
ochránkyně práv, které jsou k nahlédnutí na internetových stránkách 
www.vruzovemsadu.cz/vyro-ni-zpravy,-dokumenty-ke-stazeni.html  Zde uvádím pouze závěr 
z obsáhlé zprávy: „Závěrem proto konstatuji, že z právního hlediska rozdílné zacházení 
zakotvené ve vyhlášce č.518/2004 Sb. má legislativní cíl (ochrana práv osob se zdravotním 
postižením jako celku) a prostředky k dosažení tohoto cíle jsou nezbytné a jsou zároveň i 
přiměřené (je možnost dohodnout s úřadem práce výjimku).“ 
Musím však konstatovat, že informace, že je možno se s úřadem práce dohodnout na 
výjimce není pravdivá. Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. se opírá o tvrzení ředitelky  NFOZP 
(Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením) Hany 
Potměšilové, že „MPSV vydalo interní pokyn úřadům práce, na základě nějž v logicky 
odůvodněných případech úřad práce může povolit výplatu mezd či platů v hotovosti ve 
vyšším procentu zaměstnanců (OZP)“. Dle mého názoru není možné, aby MPSV vydalo 
vyhlášku k zákonu a zároveň vydalo pokyn  s možností tuto vyhlášku porušovat a tento jsem 
si ověřil na Úřadu práce České republiky - krajské pobočce v Brně. Vedoucí odboru trhu práce 
Mgr. Ivana Ondráková mi při osobní schůzce 10.2.2016 potvrdila, že žádný takový interní 
pokyn z MPSV neexistuje. 
Co říct k této věci na závěr? Nemohu paní Šabatové mít za zlé, že má jiný názor, než ke 
kterému jsem dospěl já a než vyjadřoval úřad ochránce práv v době jejího předchůdce. Mrzí 
mne však, že svou argumentaci opírá o mylné tvrzení Hany Potměšilové a o deklaraci pana 
Mgr. Václava Krásy z NRZP (Národní rada osob se zdravotním postižením). NRZP jsem žádal o 
vyjádření k naší věci už v roce 2012. Jakož v i jiných případech jsem nedostal žádnou 
odpověď. Upozorňuji i na skutečnost, že názor NRZP je v odpovědi veřejného ochránce práv 
v rozporu se stanoviskem SPMP ČR (Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením), 
které je členem NRZP.  
Názor lidí s mentálním postižením, kterých se problém týká, vyjádřený jimi samotnými a 
jejich rodinami, má menší váhu než názor institucí. Opět nám někdo říká, co je pro nás to 
nejlepší. 
 
 
 
 
 

http://www.vruzovemsadu.cz/vyro-ni-zpravy,-dokumenty-ke-stazeni.html
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FINANČNÍ ZPRÁVA, HOSPODAŘENÍ 
▪▪  Ing. Marie Lhotská 

Hlavní činností organizace V růžovém sadu, z.ú. (zapsaný ústav) zůstalo i po změně právní 
formy z občanského sdružení (spolku) zajištění existence provozu dílny V růžovém sadu pro 
lidi s mentálním postižením a autismem. Veškerou svou činností se organizace snaží od roku 
2002 přispívat ke kvalitě života skupiny pracovníků v dílně i jejich rodin.  Dílna je registrována 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje (dále jen JMK) jako ambulantní služba sociálně 
terapeutické dílny s kapacitou 14 klientů, osob s mentálním postižením od 16 let věku.  

Od roku 2016 je nově zařazena do Základní sítě sociálních služeb v JMK a pověřena 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v JMK (Pověření JMK), v současné 
době do 31.12.2018, tj. po dobu trvání individuálního projektu (IP). Uvedené pověření 
vymezuje rozsah, délku poskytování služby a podmínky pro poskytnutí vyrovnávací platby, 
nezakládá právní nárok na veřejné financování. Vyrovnávací platbou se rozumí finanční 
podpora z veřejných rozpočtů na podporu základních činností souvisejících s poskytováním 
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., sociálních službách (ZSS). Hlavními zdroji 
veřejného financování je finanční podpora poskytnutá JMK v souladu se ZSS na základě 
jednotlivých smluv.  

Výše zmíněná podmínka financování základních činností z finanční podpory veřejných 
rozpočtů nás vedla k administrativním metodám vedoucím k rozlišení hlavní činnosti 
organizace na činnosti základní v souladu se ZSS a ty, které jsou na rámec definovaný tímto 
zákonem.  

Charakteristickou činností nad rámec ZSS je právě snaha organizace prostřednictvím práce 
v dílně přiblížit pracovní uplatnění handicapovaných lidí co nejvíce běžnému prostředí. Od 
počátku své činnosti zde byla snaha nabídnout pracovníkům (uživatelům), kteří dosáhnou 
stabilních pracovních dovedností a výkonu umožňujícího produkty jejich práce nabízet široké 
veřejnosti formou prodeje vlastních výrobků, pracovní úvazek odpovídající jejich výkonu. 
Jedná se o podporované asistované zaměstnání za velmi specifických podmínek, které není 
běžné ani na současném chráněném trhu práce. Oblast zaměstnávání je v tomto případě 
upravena dohodou o vymezení chráněného pracovního místa s Úřadem práce České 
republiky a podporována zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti formou příspěvku na 
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

Tolik na úvod k dále uváděným konkrétním nákladům a výnosům a jejich rozborům. Nebude-
li uvedeno jinak, jedná se vždy o provoz dílny jako celku bez rozlišení na základní činnosti 
vymezené zákonem o sociálních službách.     

Hospodaření účetní jednotky probíhá na základě sestaveného rozpočtu, který je v průběhu 
období optimalizován dle aktuálního vývoje příjmů a výdajů. Schválený rozpočet byl 
s obratem 3.625 tis. Kč, upravený na začátku 2. čtvrtletí na 3.325 tis. Kč s předpokládanou 
ztrátou 600 tis. Kč.  

Poprvé ve své historii skončilo hospodaření účetní jednotky k 31.12.2016 ztrátou ve výši 
344.078,48 Kč. K vyrovnání bude navrženo použití rezervy z minulých období ve fondu 
investic a rezerv. 

Podstatné a významné informace o organizaci a jejím hospodaření jsou uvedeny v auditorem 
ověřené Účetní závěrce k 31. 12. 2016, která je přílohou této zprávy. Další podrobnější 
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informace o konkrétních ukazatelích hospodaření, jejich porovnání s předešlým obdobím 
následuje.  

 

 

 
ROZSAH SLUŽBY 
Dílna je pro naše pracovníky (uživatele, lidé s mentálním postižením a autismem) k dispozici 
každý pracovní den od 7.30 do 15 hodin, kromě dnů celozávodní dovolené. V rámci této 
doby 227 provozních dnů službu využívalo celoročně 11 uživatelů, jednomu z nich byla dána 
výpověď s termínem ukončení poskytování služby 31.1.2017. V průběhu roku byla navázána 
spolupráce s dalšími dvěma uživateli na individuální dobu (1 den v týdnu). Kapacita 11 
stálých uživatelů je naplňována od roku 2013.  

Pověření JMK na rok 2016 stanovuje rozsah služby kapacitou vyjádřenou průměrným 
přepočteným počtem pracovníků přímého personálu za rok ve výši 2,3 úvazků.  

V organizaci jsou na pozici pracovníků přímého personálu zaměstnáni dva asistenti a ředitel. 
Dále jsou zde zaměstnány dvě administrativní pracovnice (1,75 úvazku) a dva pracovníci 
provozu (0,88 úvazku v invaliditě 2. stupně, 0,24 úvazku v invaliditě 3. stupně). 

Z 13 uživatelů má pracovní smlouvu uzavřeno 9 pracovníků na celkový úvazek 2,26.  

Uvedená kapacita 2,3 úvazku pracovníků přímého personálu je stěžejním parametrem ve 
výpočtu vyrovnávací platby, která byla na rok 2016 pro dílnu V růžovém sadu stanovena ve 
výši 1.471.080 Kč k zajištění základních činností dle ZSS, a to jako maximální možná výše 
finanční podpory z veřejných rozpočtů.    

V konkrétním roce 2016 byla tato podpora poskytnuta v celkové výši 1.368.389 Kč na základě 
následujících smluvních vztahů s JMK.  
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Na období od 1.1. do 31.8.2016: smlouva č. 034895/16/OSV dle § 105 ZSS (rozpočet JMK) ve 
výši 39.229 Kč a smlouva č. 035748/16/OSV dle § 101a (rozpočet MPSV) ve výši 838.800 Kč.  

Od 1.9.2016 je finanční podpora z JMK poskytována v souladu s Operačním programem 
Zaměstnanost Evropského sociálního fondu na základě smlouvy č. 040672/16/OSV (IP JMK), 
na období od 1.9. do 31.12.2016 se jedná o podporu ve výši 490.360 Kč.  

Obec Ořechov poskytla na provoz celé dílny bez bližšího účelového členění dotaci ve výši 
60.000 Kč.  

Přímá podpora oblasti zaměstnávání z úřadu práce byla ve formě zákonného příspěvku 
poskytnuta ve výši 691.296 Kč. 

 

VÝNOSY 
Celkové provozní výnosy v roce 2016 činily 2.736.766,18 Kč, jsou nejnižší od roku 2010, od 
doby provozu ve stávajících prostorách a registrované kapacitě služby 14 uživatelů. Výše 
výnosů nepokryla roční provozní náklady. Finanční obrat na straně výnosů je tvořen podílem 
52,2 % (1.368.389 Kč) z veřejných rozpočtů (JMK z rozpočtu vlastního, přídělu z MPSV a 
prostředků IP, Obec Ořechov), 25,2 % (691,3 tis. Kč) příspěvkem úřadu práce z titulu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 13,8 % (378 tis. Kč) výnosy za vlastní výrobky a 
služby. Účelové dary vč. podílu z investičních darů na krytí odpisů se na obratu podílely 8,3 % 
(229 tis. Kč). Meziročně provozní výnosy poklesly na 83 %, o 558 tis. Kč, v meziročním 
srovnání se příjmy z veřejných rozpočtů se snížily o 872,7 tis. Kč.   

 

Výnosy Kč                   
v roce 2015 

Kč                   
v roce 2016 

%         
celkových 

výnosů 

Tržby za výrobky 291 915,00 367 407,00 13,42 
Tržby za služby k vlastní výrobě 15 105,00 10 916,00 0,40 
Tržby za sociální služby (IP JMK) 0,00 490 360,00 17,92 
Změna stavu zásob 3 945,00   0,00 
Aktivace 10 391,00 0,00 0,00 
Úroky 467,44 249,18 0,01 
Ostatní výnosy  8 601,44 9 222,00 0,34 
Dary finanční, věcné (vč.na odpisy) 128 866,00 229 287,00 8,38 
Členské příspěvky 2 500,00 0,00 0,00 
Úřad práce 592 189,00 691 296,00 25,26 
Dotace provozní (JMK) 805 000,00 878 029,00 32,08 
Dotace provozní (Šlapanice) 57 928,00 0,00 0,00 
Dotace provozní (Ořechov) 49 000,00 60 000,00 2,19 
Dotace provozní (MPSV) 1 329 200,00 0,00 0,00 
VÝNOSY CELKEM 3 295 107,88 2 736 766,18 100,00 
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NÁKLADY  
Ve sledovaném období roku 2016 byla výše celkových provozních nákladů organizace 
3.080.844,56 Kč a tím se dostala pod úroveň nákladů roku 2012, meziročně došlo k ponížení 
o 209 tis. Kč na 93,6 % minulého roku.  

Na základě výsledků z jednání o finanční podpoře z veřejných rozpočtů a rozhodnutí vedení 
organizace pokračovat v činnosti byl rozpočet optimalizován s ohledem na očekávané 
finanční příjmy a použitelné rezervy.  

K největší úspoře bylo přistoupeno v osobních nákladech zajišťujícího personálu, kde došlo 
ke snížení o 215 tis. Kč. Pracovní tým zůstal stabilní ve složení  dva asistenti v dílně, ředitel, 
ekonomka, účetní-referentka (4,75 přepočtených úvazků). Podle pravidel JMK o přiznání 
finanční podpory pro dílnu V růžovém sadu je možné z uznatelných nákladů čerpat finanční 
podpory veřejných rozpočtů na 2,3 úvazky pracovníků přímé péče a k tomu 0,7 úvazku 
pracovníků v nepřímé péči. V našem případě tedy celkem maximálně 3 úvazky v uvedeném 
členění. Na zbylou část 1,75 úvazků zaměstnanců nemůžeme počítat ani použít finanční 
podporu z veřejných rozpočtů.  Ve sledovaném roce se jednalo o celkové personální náklady 
realizačního týmu ve výši 2.005 tis. Kč, z toho 1.155 tis. Kč bylo financováno finanční podpory 
JMK.   

V souvislosti s legislativní změnou ve výši minimální mzdy došly mírných změn personální 
náklady pracovníků (uživatelů) i pracovníků provozu, v celkové úrovni 376 tis. Kč zůstaly 
srovnatelné s předchozím rokem.  

Z ostatních skupin nákladů došlo k mírnému zvýšení ve spotřebě energií a službách. V rámci 
běžných oprav si zvýšené náklady vyžádal pravidelný servis auta a oprava počítače. Nově byla 
pořízena GPS navigace (4,2 tis. Kč) a doplněno drobné vybavení (nádobí, kartáče, kávovar, 
časovač minutka, rámečky) za 6 tis. Kč. 

Služební auto, které máme v dlouhodobém pronájmu z projektu Sociální automobil firmy 
Kompakt, ujelo ve sledovaném roce 24.779 km, náklady na pohonné hmoty 
ke kombinovanému pohonu činily téměř 38 tis. Kč (2 177 l LPG, 390 l benzinu), servis a 
materiál k údržbě 11 tis. Kč, pojistné 13,7 tis. Kč. Vzhledem ke kombinovanému pohonu 
srovnáváme průměrnou spotřebu v Kč na 1 km jízdy, tj. v r. 2016 1,53 Kč. V porovnání 
s provozem na benzínový pohon bylo za rok uspořeno na pohonných hmotách 21 750 Kč.  

Z pohledu procentuálního podílu se na celkových nákladech podílely největší mírou 
personální náklady 80 %, materiál (materiál na výrobky, pohonné hmoty, majetek, 
prostředky na hygienu úklid, kancelářské potřeby, ochranné pracovní pomůcky) 7 %, energie 
3 %, služby 5 %, ostatní skupiny nákladů byly na úrovni 1 %. Přehled celkových nákladů 
v přehledu a porovnání s minulým obdobím je uveden v následující tabulce.  

Z pohledu metodického rozčlenění dle ZSS na základní činnosti připadá 67 % celkových 
nákladů, tj. 2.070,7 tis. Kč a 62 % celkových výnosů, tj. 1.706 tis. Kč, ztráta 364,64 tis. Kč.  

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se na celkových nákladech podílí 33 %, tj. 
1.010 tis. Kč. Část 1.031 tis. Kč je podíl 38 % na celkových výnosech, tj. zisk 20,56 tis. Kč. 

Následuje přehled nákladů v porovnání v období 2016 a 2015.  
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Náklady Kč                   
v roce 2015 

Kč                 
v roce 2016 

% 
celkových 
nákladů 

materiál na výrobky 74 264,04 109 832,65 3,57 
materiál na údržbu, úklid, hygienu 19 550,71 12 473,40 0,40 
kancel.potřeby,apod.  22 497,79 33 718,53 1,09 
ochranné pracovní pomůcky 4 081,00 11 257,00 0,37 
ostatní materiál 40,00 4 129,00 0,13 
drobný dlouhodobý majetek  54 168,00 10 254,80 0,33 
pohonné hmoty 46 527,08 37 866,24 1,23 
materiál celkem 221 128,62 219 531,62 7,13 
elektrická energie 35 030,00 38 779,00 1,26 
plyn 39 485,00 34 756,00 1,13 
vodné, stočné 8 699,00 11 704,00 0,38 
energie celkem 83 214,00 85 239,00 2,77 
opravy a údržba strojů 3 807,16 15 475,00 0,50 
opravy a údržba auta 6 853,00 12 694,60 0,41 
opravy a údržba budovy (dílny) 0,00 0,00 0,00 
opravy a údržba celkem 10 660,16 28 169,60 0,91 
software, SW služby 8 688,00 9 242,00 0,30 
nájemné 108 299,00 103 220,00 3,35 
ostatní (pronájmy, poradenství, ostatní)  21 494,00 37 137,00 1,21 
služby celkem 138 481,00 149 599,00 4,86 
poštovné 12 997,00 10 963,00 0,36 
telefon  13 317,41 11 378,29 0,37 
internet 7 114,59 8 301,30 0,27 
spoje celkem 33 429,00 30 642,59 0,99 
cestovné celkem 12 814,00 16 786,00 0,54 
náklady na reprezentaci 1 649,00 1 909,00 0,06 
technické zhodnocení (DHM) 30 974,20 0,00 0,00 
bankovní poplatky 3 774,00 4 302,00 0,14 
pojistné majetku, odpovědnosti 28 368,50 29 166,50 0,95 
daň silniční 125,00 0,00 0,00 
úroky, poplatky, penále, škody 3 938,83 5 403,35 0,18 
jiné  celkem 67 180,53 38 871,85 1,26 
odpisy celkem 27 708,00 27 708,00 0,90 
změna stavu zásob výrobků 0,00 3 933,00 0,13 
stravování zaměstnanců 14 380,00 14 500,00 0,47 
vzdělávání zaměstnanců 2 700,00 2 890,00 0,09 
zdravotní prohlídky 100,00 1 550,00 0,05 
zákonné pojištění zaměstnanců 8 585,00 8 167,00 0,27 
ostatní sociální náklady celkem 25 765,00 27 107,00 0,88 
hrubé mzdy 2 016 170,00 1 851 698,00 60,10 
ostatní osobní náklady (DPČ) 0,00 0,00 0,00 
ostatní osobní náklady (DPP) 6 395,00 13 350,00 0,43 
sociální pojištění  492 591,00 444 759,00 14,44 
zdravotní pojištění 151 584,00 137 450,00 4,46 
náhrada v pracovní neschopnosti 1 215,00 4 091,00 0,13 
osobní náklady celkem 2 667 955,00 2 451 348,00 79,57 
NÁKLADY CELKEM 3 289 984,31 3 080 844,66 100,00 
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MAJETEK, DARY, ZÁVAZKY 
V příloze účetní závěrky je uveden přehled stavu a pohybu majetku v organizaci, přehled 
obdržených dotací a příspěvků na provoz dílny i přehled splatných závazků pojistného a daní. 
Podrobnější výčet drobného majetku a vybavení je začleněn v části Náklady.  

Vlastní zdroje jsou tvořeny fondem vlastního jmění a fondem investic a rezervy. Z fondu 
vlastního jmění bylo do provozních nákladů převedeno 24,5 tis. Kč na vyrovnání odpisů 
majetku pořízeného z účelových darů. Nový dlouhodobý majetek nebyl pořizován.  

Do fondu investic (rezervy) byly ve sledovaném roce přijaty dary fyzických a právnických 
osob bez účelového určení ve výši 219.589,77 Kč, mezi kterými jsou i příspěvky společnosti 
našich dobrých třicetitří Berušek. Účelové dary zaúčtované do výnosů jsme obdrželi 
v celkové výši 204.769 Kč, a to od následujících dárců Nadace Agrofert, Nadace společnosti 
T-mobile, projekt Pomáháme fotografiemi, společnost AVE komunální služby a další od 
nejmenovaných příznivců formou příspěvku do pokladničky na prodejně-prezentačních 
akcích. 

 

BENEFICE VSADUHRANÍ  
V základním poslání organizace je uveden i záměr „přispět ke zkvalitnění informovanosti 
veřejnosti o životě lidí s postižením“ a svou činností přispívat „k vytváření pozitivního, 
realistického obrazu společnosti o životě člověka s handicapem“. V roce 2016 jsme k tomuto 
záměru přistoupili otevřeněji než doposud a pod vedením Kateřiny Klášterecké uspořádali  
benefiční akci s názvem Vsaduhraní na podporu dílny. Celý podnik se vydařil, splnil očekávání 
a přinesl sebou i finanční přínos 93 tis. Kč z dobrovolného vstupného, darů a prodeje. 

Poděkování patří účinkujícím protagonistům: hudebním skupinám Zrní a Listolet, divadlu 
Koráb, ZUŠ Ořechov a Country kapele pana Konečného. Za pomoc s organizací děkujeme 
především skautům s Radkem Konečným, za zapůjčení prostor s vybavením děkujeme Obci a 
divadlu Ořechov. 
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KONTROLY 
Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla dne 4.4.2016 kontrolu plateb a dodržování 
povinností plátce na veřejné zdravotní pojištění a nezjistila nedostatky.    
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DÁRCI, PODPOROVATELÉ 
V roce 2016 nás finančně podpořili:   

▪▪▪▪ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ▪▪▪ Jihomoravský kraj ▪▪ Evropský sociální fond ▪ 

▪▪▪ Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Brno-venkov ▪▪ Obec Ořechov ▪ 

▪▪ Nadace Agrofert ▪▪▪ AVE komunální služby, a.s. ▪▪▪ T-mobile Czech Republic a.s. ▪▪ 

▪ UniCredit foundation ▪ 

▪ ANECT a.s. ▪ Cezava a.s. ▪ BS vinařské potřeby s.r.o. ▪ DT vyhýbkárna a strojírna, a.s. ▪  

▪Expo food, s.r.o. ▪ Gerbrich s.r.o. ▪ Nadop-výroba nábytku, a.s. ▪  

▪Římskokatolická farnost Pozořice ▪ Služby JS s.r.o. ▪ Truhlářství Jiří Kříž ▪ 

▪ Marta Kopecká za projekt Pomáháme fotografiemi ▪ 

▪ Věra Crhonková ▪ Hana Dynková ▪ Helena Havířová ▪ Stanislav Juránek ▪ Soňa Macháčková ▪ 

 ▪Tomáš Mayer ▪ Anna Příkazská ▪ Barbora Uhlířová ▪ Tomáš Václavík ▪ Marcel Weis ▪ 

▪ Miroslav Florián ▪ Miroslava Hladíková ▪ Petra Holíková ▪ Jana Houzarová ▪ Iva Karásková ▪  

▪ Zdeněk Karásek ▪ Kateřina Klášterecká ▪ Petra Makešová ▪ Lenka Malinková ▪ 

Alexandra Petrásková ▪ Jan Smolík ▪ Jana Schwarzová ▪ Michal Šicner ▪ Lucie Šperková ▪  

▪ Jaroslava Urbánková ▪  

JMENOVANÝM I VŠEM NEJMENOVANÝM DĚKUJEME ! 
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SPOLUPRACUJEME  
▪ Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová, příspěvková organizace ▪ 

▪ Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka Brno, 
příspěvková organizace ▪ 

▪ Agapo, o.p.s. ▪ Biliculum, z.ú., Mikulov ▪ Diakonie ČCE- středisko Betlém ▪ 

▪ Obec Ořechov ▪ Sdružení pro hračku a hru, Praha ▪ Sdružení Slepíši, Tasov ▪ 

▪ Soroptimist International Club Brno I. ▪ 

▪ PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně ▪ 

▪ PhDr. Jan Vančura Ph.D., Katedra sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně ▪ 
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ZÁVĚREM 
Rok Ing. Ondřeje Gerbricha V růžovém sadu 

Když jsem v lednu 2016 nastupoval na místo po Ivoši Brzákovi jako asistent do dílny, nebyl 
jsem V růžovém sadu žádný začátečník ani nováček. S dílnou jsem spolupracoval v různé 
míře od roku 2009, kdy jsem zde tvořil diplomovou práci. V té době jsem se poprvé setkal 
s lidmi s mentálním handicapem a dílnou, která mě učarovala. Připadalo mi to, jako by se mi 
otevřely dveře do nového světa, který je naprosto jiný s vlastními pravidly a zákony, kde 
vládne pohoda nad spěchem, lidé se do práce těší a těší se i z výrobků, které vyrábí.  

Od té doby jsem zde prožil mnoho dobrého, hodně se naučil, ať už o práci s pracovníky 
(uživateli) nebo práci se dřevem. Poznal jsem také historii dílny i tři asistenty, kteří tu byli 
přede mnou, věděl, jaké problémy řešili a s čím se potýkali. Tudíž jsem měl velmi dobrou 
představu o tom, co mě na novém místě čeká a nemine. Největším otazníkem pro mne bylo, 
jak budeme s Vladimírem vycházet? 

 Za ten rok jsme si museli na sebe a nové sociální role do jisté míry zvykat a bylo to pro 
nás možná těžší, protože jsme se už dlouho znali a dokonce si i tykali. Čehož dosáhli někteří 
bývalí asistenti až po odchodu z dílny, kdy jim bylo tykání nabídnuto snad i s vahou ocenění a 
uznání za dobře odvedenou práci pro dílnu V růžovém sadu. O to jsem byl asi víc ofrklejší a 
dovoloval si, jak první půl rok poznamenával s úsměvem a kroucením hlavy Petr „tobě projde 
snad všechno“. Ale možná díky tomu vznikly třeba i některé nové mísy volného tvaru a mísy 
dělené, které vyrábíme. 

 Už na začátku mě Vladimír varoval: „design výrobků je svatý takový jaký je a taky takový 
zůstane, veškerou výrobu chci mít pod kontrolou a vše, co není podle výrobních norem, musí 
projít schválením.“ Ptal se mě, jestli udržím svoji „kreativitu“ na uzdě, jestli to pro mne 
nebude moc těžké. Namítal jsem, že to těžké nebude, kreativitu budu směřovat jinam. Ouha 
bylo to těžké. Nezapojovat se do tvořivého aspektu dílny a nepřisazovat si svoje, bylo pro 
mne nové učení. Po řadě či řadách peripetií, které jsme spolu za ten rok zažili, jsem ale 
některé věcí pochopil a začal respektovat (nebo aspoň začínám), i když na ně sem tam 
zapomenu, nejlépe hned po vyslechnutí.  

Tento rok, jsem se snažil zrychlit výrobu při zachování kvality výrobků. To se nám částečně 
povedlo a vyrobili jsme celkově výrobky v hodnotě o jednu třetinu vyšší, než se vyrobilo 
v předchozím roce.  

     Jedna z nejdůležitějších událostí letošního roku pro mne byla krize V růžovém sadu 
ohledně financování a dalšího přežití dílny. I když to nebyla nejpříjemnější situace a pořád to 
nevypadá asi moc růžově, líbila se mi otevřenost, s kterou jsme byli s touto situací seznámeni 
i s dalšími možnými postupy, mezi něž patřilo i zavření dílny a hledání si nové práce. Líbilo se 
mi rozhodnutí celého týmu pokračovat až do úplného konce, což nebylo jednoduché 
rozhodnutí. Někteří musí živit rodiny a mají hypotéky a takové ty věci jako děti atd. Možná 
neodešli proto, že se jim nic jiného zrovna nechtělo hledat, ale osobně si myslím, že tu 
všichni věříme v to, co děláme, vidíme v tom smysl a pro některé z nás, je nepředstavitelná 
možnost konce. Nemluvě o tom, co by taková ztráta znamenala pro naše pracovníky.  Proto 
nic nevzdáváme.  Hledáme nové způsoby financování dílny, efektivnější a rychlejší výrobu 
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našich výrobků, shánění nových technologií, grantů a jiných možností, které nám pomohou 
dál provozovat dílnu.   

Závěrem bych chtěl poděkovat za uplynulý rok svým kolegům, bez nichž by dílna rozhodně 
nebyla taková. Jsem moc rád za Petra Slabého, s kterým se v dílně velice dobře doplňujeme a 
jsme sehraný tým a mohu se na něj vždy spolehnout. Má na pracovníky i mne zklidňující vliv, 
něco mezi vousatou mámou a kamarádem a do dílny přináší uvolněnou atmosféru.  

    Děkuji Vladimírovi za pochopení a trpělivost, kterou se mnou má. Obdivuji jeho 
neuvěřitelné úsilí, které musel vložit do toho, aby takové místo vytvořil i udržel v chodu a 
chci se naučit (částečně) preciznost, s kterou dokáže dotahovat všechny věci až do konce.      

    Marii vnímám jako pevný pilíř růžového sadu, o který se tu můžeme opřít, spolehnout se 
na něj, a na jehož bedrech spočívá ekonomická část, je takovým „strážcem ekonomického 
plamene“.  

    Květa je něžným aspektem týmu, který ve své kanceláři 3x3 m pracuje na účetnictví, 
grantech, prodeji výrobků na fléru a jiných aktivitách a v rámci „relaxace“ dokázala za 
uplynulý rok vyrobit krabičky asi na 500 našich výrobků.  

   Děkuji i všem našim pracovníkům, bez nichž by to už vůbec nešlo, z důvodu, že je to celé 
vlastně o nich. Dokáží do našich všedních dnů přinášet nevšední zážitky i nové pohledy na 
věci.  

  Tito všichni výše jmenovaní vytváří dohromady místo, kam se každý den těším. Těším se do 
práce a dělám, co mě baví, to je jeden ze snů, které se mi v životě vlastně splnily.  
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Název     V růžovém sadu, z.ú. 
Sídlo, adres    Komenského 702/4, Ořechov, 664 44 

Identifikační číslo   266 05 601 

Právní forma    zapsaný ústav 

Registrace    rejstřík ústavů vedený u Krajského soudu v Brně,  
     oddíl U, vložka 134  
 

Bankovní spojení   Česká obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu    185149142/0300 

 

Registrace  
sociálních služeb MPSV ČR  Sociálně terapeutická dílna,  
     identifikátor 6249885 z 31. 5. 2007 

Telefon    +420 734 606 493, 736 414 511, 732 510 639 

E-mail     vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz 

Internet    vruzovemsadu.cz 

 

 

Účel organizace 

 Účelem ústavu je napomáhat ke zvyšování kvality života lidí s postižením. Přispět ke 
zkvalitnění informovanosti veřejnosti o životě lidí s postižením 

Předmět činnosti  

 Za uvedeným účelem ústav zejména provozuje dílnu na výrobu dřevěných předmětů 
s využitím vlastního pracovního programu, designu a technologií, které jsou jejich 
autorem (zakladatelem ústavu) právě pro tento účel vyvinuty a dále rozvíjeny.  

 Tím přispívá především:  

k smysluplnému naplnění času mentálně znevýhodněných lidí,  

k pracovnímu uplatnění handicapovaných lidí formou přiblížení se běžnému 
zaměstnání v co největším možném počtu charakteristik, 

k vytváření pozitivního, realistického obrazu společnosti o životě člověka 
s handicapem.  

 

Orgány ústavu 

 Správní rada, statutárním orgánem je ředitel ústavu   
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ZAMĚSTNANCI  
Ředitel, vedoucí dílny    Bc. Vladimír Procházka 

Ekonomka, zástupkyně ředitele  Ing. Marie Lhotská 

Asistenti v dílně:    Bc. Petr Slabý 

      Ing. Ondřej Gerbrich  

Účetní, referentka pro styk s veřejností Ing. Květuše Peštuková 

Pracovníci provozu    Lukáš Remuta 

      Zdeněk Malinka 

 
 

PRACOVNÍCI V DÍLNĚ  (UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY)  
▪ PRACOVNÍCI :     ▪ UČEDNÍCI :  

Dalibor Kopuletý    Bořivoj Vrzala 

Petr Procházka    Jan Mihalik (do 31.1.2017) 

Radek Havlíček    Jiří Kříž  

Milan Holub     David Buchta (od 10.10.2016) 

Pavel Paleček     Michal Dřímal (od 25.10.2016) 

Stanislav Žák     Miroslav Čermák (od 11.5.2017) 

Klára Müllerová 

Adéla Bártová 

 



 

 



 



 

  



 

 
  



 

  



 

  



 

  



 

 
 



 

 
 


