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V Ý R O Č N Í     Z P R Á V A   
Z A    R O K    2 0 0 8 

 

 
Představy profesionálů i laické veřejnosti o optimální péči poskytované lidem 
s mentálním postižením se v posledních desetiletích podstatně mění. Každá generace tak 
hledá nové odpovědi na podobné otázky, jednu z nich představuje také smysluplné 
trávení času osob s mentálním postižením a jejich případné zapojení do pracovního 
procesu. (PhDr. Jan Vančura, Ph.D.) 
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VZNIK A ORGÁNY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ     
 

Občanské sdružení V růžovém sadu bylo založeno a zaregistrováno u Ministerstva 
vnitra dne 22.10.2002 pod č.j. VS/1-1/51519/02-R. Sdružení je samostatnou právnickou 
osobou.  

Orgánem řízení je předsednictvo sdružení, tvořené předsedou a místopředsedou, kteří 
jsou statutárními zástupci. V současné době má sdružení celkem čtyři členy. 

 
 
ADRESA, KONTAKTY, IDENTIFIKACE 
 

V růžovém sadu 
 Komenského 4 
 664 44  Ořechov u Brna 

internet:  www.vruzovemsadu.cz 
 

IČ:     266 056 01   
 

Registrace občanského sdružení u Ministerstva vnitra ČR: 
 VS/1-1/51519/02-R z 22.10.2002 
 

Osvědčení o akreditaci pro poskytování sociální služby JMK: 
 1749/05/R30 z 25.8.2005 
 

Registr sociálních služeb MPSV ČR:  
 Sociálně terapeutická dílna, identifikátor 6249885 z 31.5.2007  
 

Předseda sdružení a vedoucí dílny:    
Bc. Vladimír Procházka 
mobil:  +420 736 414 511  

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

Místopředseda sdružení a ředitel Mateřské školy a Základní školy, Želešice: 
 Mgr. Leoš Huzlík 
 mobil:  +420 731 109 181 
 E-mail:  skolahrou.zelesice@volny.cz 
 
 
POSLÁNÍ  A CÍLE ORGANIZACE  
 

Cílem občanského sdružení je přispívat ke kvalitě života lidí s mentálním handicapem a 
na druhou stranu chceme prezentací výsledků práce těchto lidí vytvářet pozitivní, 
realistický pohled ostatní společnosti na život člověka s handicapem.  
 

Usilujeme o smysluplné naplnění času mentálně znevýhodněných lidí provozováním 
dílny na výrobu dřevěných předmětů. Prostředkem je pracovní terapie nebo příprava na 
zaměstnání s cílem následného uzavření pracovního poměru. K tomu využíváme 
pracovního programu a technologií, které jsou jejich autorem právě pro tento účel 
vyvinuty. 
 

Uchazečem o pracovní terapii v naší dílně se může stát nejméně 15-ti letý uchazeč, 
hranicí pro uzavření pracovní smlouvy je 18 let.  
 

Naše cíle a poslání lze naplňovat jen při zachování osobního přístupu k člověku 
s handicapem a naší snahou je rozvíjet právě jeho individuální schopnosti a možnosti.  
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ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ 
 

vedoucí dílny      - Bc. Vladimír Procházka,  
asistent v dílně     - Mgr. Karel Mach, 
 

pracovníci se zdravotním postižením  - Dalibor Kopuletý, 
(uživatelé sociální služby)    - Petr Procházka, 
       - Radek Havlíček, 
                                                         - Milan Holub 

- Pavel Paleček 
 

pracovník se zdravotním postižením                 -           Richard Maršík  
 

O ekonomickou stránku se starají: 
ekonomka      - Ing. Marie Lhotská, 
účetní       - Ing. Květuše Peštuková. 
 

S internetem, počítačovou a grafickou stránkou   
na dohodu o provedení práce vypomáhá  - Mgr. Klára Homolová 
 
 
PŘEHLED ČINNOSTÍ   

Od počátku vzniku naší dílny se řídíme těmito základními principy, které jsme si na 
počátku stanovili.  

1) Nový pracovník s mentálním handicapem musí splnit tři základní podmínky 
- musí být schopen pobývat v dílně po celý čas provozní doby 
- musí být schopen soužití s již existujícím kolektivem 
- musí být schopen motivace pro práci 

 

2) Na druhou stranu by bylo chybou  posuzovat pracovní dovednosti v čase přijetí 
uchazeče.  

Náš systém umožňuje přijmout nového pracovníka s ohledem na výše jmenovaná 
kritéria do dílny, pracovat s ním v režimu pracovní terapie a dát mu prostor pro 
rozvinutí jeho pracovních schopností. Následně, pokud dojde k získání pracovních 
návyků a pracovního výkonu, může dojít k uzavření pracovní smlouvy, abychom mohli 
za odvedenou práci poskytnout pracovníkovi odměnu. Náš systém je dostatečně pružný, 
umožňuje konkrétnímu jedinci poskytnout služby dle jeho schopností a možností, ty se 
mohou v takto motivačním prostředí maximálně rozvinout. 
Z hlediska legislativního poskytujeme sociální služby sociálně terapeutické dílny. Nad 
rámec poskytování této sociální služby některým lidem s handicapem nabízíme 
zaměstnání. 
Ke zhodnocení činnosti dílny V růžovém sadu připojujeme úryvky z článku pro časopis 
Psychologie dnes od PhDr. Jana Vančury, Ph.D.  

 
PROCHÁZKA V RŮŽOVÉM SADU: O ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB                         

S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 
Úryvek z článku pro Psychologii dnes, 2009, v tisku 

. . . . . 
V procesu vyučení se mohou klienti, kteří do dílny zpravidla přichází z denního 

stacionáře, propracovat z kategorie “plátce služeb“ do kategorie “zaměstnanec“. Tak 
velký krok samozřejmě vyžaduje značné úsilí a podmínky „šité na míru“. Neustálý 
dialog mezi vedoucím dílny a člověkem s postižením, společné hledání průniku mezi 
schopnostmi zaměstnance, volbou vhodného výrobku a pracovního postupu, patří od 
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počátku k základním tvůrčím principům dílny. Citlivé vnímání aktuálních možností 
pracovníka je také nejlepším východiskem pro jejich další vývoj. Do určité míry 
představuje protiklad „aplikaci připravené metody“, které se klient buď přizpůsobí, 
nebo musí hledat jiné místo. Pracovní postupy a výrobky, které jsou v naznačeném 
dialogickém procesu objeveny, je zpravidla možné uplatnit i pro další zaměstnance. 

. . . . . 
Výrobky z dílny V růžového sadu mají charakter užitkových řemeslných 

předmětů. Jejich výroba umožňuje určitou volnost provedení, dává prostor pro 
uplatnění výtvarného cítění a vyjádření autora - a mimo to neklade nedosažitelné 
nároky na přesnost. Nicméně celková, závěrečná úprava výrobků musí odpovídat určité 
představě řemeslné dokonalosti. V dílně dnes (zpravidla na zakázku) vyrábí umělecky 
zpracované hodiny, svícny, misky. K autíčkům a vláčkům přibyli také dřevěné silnice a 
koleje, z kterých je možné sestavit i komplikované dopravní tepny. Dřevěné autodráhy a 
kolejiště zatím vyzkoušelo několik mateřských škol. Dosavadní zkušenost ukazuje, že o 
výrobky z dílny „V růžovém sadu“ je zájem.  

. . . . . 
K překonání zkušenosti vyloučení ze společnosti a stigmatu, které se v naší 

společnosti pojí s postižením intelektu, napomáhá zdůraznění nestigmatizované identity. 
Dřevodílna V růžovém sadu je nesporně místem, kde se několik zaměstnanců k takové 
zdravé identitě propracovává. 

. . . . . 
Přesto je možné vnímat přínos dílny V růžovém sadu jako významný v několika 

ohledech. Existence dílny a pokroky jejích zaměstnanců mohou sloužit jako inspirace 
pro všechny, kdo se otázkami zaměstnávání lidí s postižení zabývají. Může před ně 
postavit otázky, vztahující se k vlastní představě o možnostech zapojení osob 
s mentálním postižením do pracovního procesu, otázky týkající se vztahu mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem, zejména ohledně tvůrčího dialogu, který se mezi 
nimi může odehrávat. Zkušenost dílny přináší také řadu velmi široce uplatnitelných 
poznatků (vyzkoušených postupů) v procesu integrace člověka s mentálním postižením 
do zaměstnání, v procesu jeho učení řemeslným dovednostem a také bohatý rejstřík 
kdekoli jinde uplatnitelných a podrobně popsaných výrobních postupů. 
 Jedním z podstatných a možná obtížněji sdělitelných poselství dílny zůstává 
vztah mezi zaměstnavatelem a lidmi s postižením – totiž respekt vůči lidem s postižením, 
hledání způsobu, jak jim umožnit vlastní vyjádření a uplatnění, otevřenost v hledání 
nových možností, riskování v hledání nevyzkoušených cest a nových postupů, které 
vystavují riziku selhání, ale také otevírají nové, dosud netušené možnosti. 

Pro dospělého člověka považoval Sigmund Freud za podstatné dvě schopnosti - 
schopnost milovat a pracovat. O schopnosti lidí s mentálním postižením prožívat 
láskyplné vztahy a v nich přijímat i obdarovávat své okolí snad nelze mít pochybnosti. 
Ve druhé zmíněné oblasti jsou, možná ještě ve větší míře, závislí na ostatních: na tom, 
co jim společnost umožní a jaké životní podmínky jim nabídne. 

(PhDr. Jan Vančura, Ph.D., Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, FSS MU Brno) 
 
 

Kapacita dílny:  

2003 -  3 stálí uživatelé na celou dobu provozní doby 
2004 -  3 stálí uživatelé na celou dobu provozní doby + 2 uživatelé na pracovní terapii 

několik hodin týdně. 
2005 až 2007 - 4 stálí uživatelé na celou dobu provozní doby + 1 místo na 

nepravidelnou   pracovní terapii dle požadavku partnerské školy. 
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2008 -  5 stálých uživatelů na celou dobu provozní doby + 1 místo na nepravidelnou 
pracovní terapii dle požadavku partnerské školy nebo pro zájemce o budoucí 
přijetí do dílny. 

 
Kapacita dílny byla limitována prostorovými možnostmi. Byla vždy plně využita. 

Po rekonstrukci nově pronajatých prostor dojde k zdvojnásobení kapacity na 10 stálých 
uživatelů. Navíc budeme nadále pracovat s žáky praktických škol z partnerské školy MŠ 
a ZŠ Želešice, ale i z jiných. 

 
 

 
Práce přináší člověku 
s mentálním postižením vedle 
samotného výdělku podstatné 
obohacení života: potvrzení dospělé 
identity, prožitek vlastního přínosu 
pro společnost, smysluplně 
strukturovaný čas s řadou nabídek 
pro rozvoj vlastních dovedností, 
příležitost ke kontaktům s vrstevníky 
a rozšíření sociální sítě vůbec. 
Zapojení osob s mentálním 
postižením do pracovního procesu 
nepřináší profit jen jim samotným. 
(PhDr. Jan Vančura, Ph.D.) 
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ČINNOST a UDÁLOSTI V ROCE 2008 
 

PROPAGACE DÍLNY A VÝROBKŮ 

V Adamovském Kulturním domě 
jsme  vystavovali 18.4.2008. Na této 
akci byly společně prezentovány  
výtvarné a řemeslné práce lidí 
s handicapem i bez něho. 

  

 

 
 

 
 
 

 
Pravidelná výstavní 
akce  Brněnského 
výstaviště ve dnech 
21.-24.10.2008 
MEDICAL FAIR: 
prezentovali jsme 
výsledky naší práce, 
prodávali výrobky 
z vlastní produkce,  
ale také nabízeli 
prostor pro hru 
malých i větších  
návštěvníků, naše 
autodráha a vláčky se 
staly vítanou  atrakcí. 

 
 
 
 
 
 

Terezka Axmanová má radost, že máme opět stánky vedle sebe 
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Petře usmívej 
se, ať 

neodrazuješ 
zákazníky 

 
 

U příležitosti oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů se dne 
13.9.2008 konalo slavnostní představení praporů Obce Ořechov a Sboru dobrovolných 
hasičů Ořechov. Přijali jsme pozvání pana starosty obce Josefa Brabence a prezentovali 
svoji činnost prodejem výrobků z naší dílny.  
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Ve dnech 20. a 21.11.2008 jsme přijali laskavé pozvání zástupce firmy Ytong Mgr. Jana 
Mičána na slavnostní setkání firmy Ytong se svými prominentními zákazníky. 
Vladimír Procházka zde prezentoval činnost sdružení. Vyvrcholením setkání byla 
dražba fotografií z nového kalendáře firmy Ytong, jejíž výtěžek byl věnován sdružení 
V růžovém sadu.   

Další velmi úspěšnou byla prezentace našeho sdružení spojená s prodejem výrobků na 
předvánoční besídce v Kulturním domě v Blažovicích, kam nás pozval starosta obce 
pan Vladimír Kuklínek. 

V rámci propagace našich výrobků pořádáme prezentace v zařízeních, které pracují 
s dětmi, nabízíme jim zapůjčení a ozkoušení naší autodráhy. V roce 2008 tuto možnost 
využilo například Dětské centrum v Olešnici a Základní škola Kamínky v Brně. 
 

SEMINÁŘE, PRAXE A PŘEDNÁŠKY 

Dne 17.4.2008 jsme přivítali v naší dílně odborníky z University Würzburg 
z Německa, které přivedla PhDr. Lucie Procházková se svou kolegyní z Katedry 
speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Prohlédli si 
naši dílnu a naši pracovníci jim vysvětlili výrobní program i postupy.  Při následující 
neformální besedě jsme si při kávě vyměnili zkušenosti i možnosti další spolupráce. 

  

 
Zkušení pracovníci Dalibor a Petr vysvětlují pedagogům z Masarykovy univerzity a 
z University Würzburg z Německa, jak se vyrábějí naše výrobky. 
V rámci pokračující spolupráce s Hartmann-akademií  přednášel Vladimír Procházka 
7.června 2008 zaměstnancům pobytového zařízení pro lidi s mentálním handicapem 
v Domově u rybníka ve Víceměřicích.  
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Své studenty psychologie z Katedry sociálních studií Masarykovy university v Brně 
přivedl dne 1.11.2008 do naší dílny PhDr. Jan Vančura.  Pracovníci Dalibor Kopuletý a 
Petr Procházka studentům vysvětlili, co vyrábíme a jak jednotlivé výrobky vznikají. 
Následně jim Vladimír Procházka při živé besedě promítal videonahrávky o práci 
s lidmi s různým stupněm handicapu. 

 
OZDRAVNÝ POBYT V LAŽÁNKÁCH 

V minulých letech jsme se účastnili společně s partnerskou  školou týdenního zimního 
pobytu na Vysočině. Po dohodě s pracovníky jsme v letošním roce uskutečnili ozdravný 
pobyt na jaře. Společně s pracovníky občanského sdružení Slepíši z Tasova jsme strávili 
příjemný týden v Lažánkách. Pro velký ohlas jsme se domluvili na zopakování akce v 
následujícím roce. 
  

  
 
Sport pro 
opravdové 
chlapy je 
petang. 
Důležitý  
je správný 
styl. 
 
 
 
 
 
 

Radek, Milan, Dalibor -  
místních hastrmanů sbor.                                                    Pozor na ně chlapečku,  
                                                                                            ať neskončíš v hrnečku. 
 
 
 
 
                                                                                



 11 

 
                      
Není to Pan Tau?                                               
 

 
 
 

 
 
 
 

Hlasatelka TV Kostra 
komentuje akci zostra: 

 
Yeti nebo 
medvěd 
Grizli 
jen aby 
jste 
neuvízli! 
Je to 
pěkná 
otrava 
být pro 
šelmu 
potrava! 
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Komu by se 
chtělo domů? 
Mně ne. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ S RODIČI 
Jako každý rok i letos jsme se sešli s rodiči a nejbližšími, abychom jim představili 
výsledky naší práce a informovali je o plánech do budoucna. Letos se setkání 
uskutečnilo 2.10.2008. 
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DALŠÍ AKCE V ROCE 2008 
Dne 10.11.2008 nás se všemi pracovníky dílny V růžovém sadu přijal pan hejtman 
Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. Při neformálním setkání jsme si 
popovídali a panu hejtmanovi poděkovali za jeho přízeň, kterou nám po celou dobu 
svého volebního období projevoval.  
 

 
SPOLUPRÁCE  MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY,  ŽELEŠICE 

a Občanského sdružení V RŮŽOVÉM SADU 
Od září 2008 začala naše partnerská škola působit v prostorách školského areálu 
v Želešicích. I po odstěhování partnerské školy hodláme zachovat úzkou spolupráci 
s tímto naším hlavním partnerem. V případě rozšíření kapacity našich dílen budeme na 
základě platné dohody přednostně přijímat absolventy základní školy speciální z  
Mateřské školy a Základní školy, Želešice. Máme v plánu zachovat využívání  
technologií Z růžového sadu při pracovním vyučování žáků s lehkým mentálním 
handicapem z partnerské školy. K oživení této spolupráce dojde v roce 2009 po 
zaběhnutí obou organizací v nových podmínkách.  
17.12.2008 jsme se zúčastnili dne otevřených dveří v  Mateřské škole a Základní škole 
v Želešicích. Při této příležitosti jsme zde  prodávali naše výrobky. 
 
 
JEŠTĚ PÁR ZÁBĚRŮ Z NAŠEHO ŽIVOTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nepřemýšlej a dělej co ti říkám! 
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. 
 
 

A přece mě políbila 
 

Tak kde ta múza dneska lítá?   
 
 
 
 
Richard Maršík do naší dílny nastoupil v listopadu 2008 přestože není osobou 
s mentálním handicapem. Po vyhodnocení všech pro a proti jsem došel k názoru, že jak 
pro něj, tak pro naši dílnu bude jeho zaměstnání přínosem. Richard  v naší dílně nemá 
statut uživatele sociální služby, je prostě zaměstnancem.  
 

  
„Do týhle práce se člověk vyloženě těší, můžu dělat práci, která mě baví a s lidma, se 
kterejma je mi dobře..“  Richard Maršík 
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A takhle veselí 
jsme V růžovém 
sadu všichni 

 
 
 

 
 
 

 
Já chci traktor, mámo Kláro. 

Kup i vláček nebo fáro. 
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EKONOMICKÁ STRÁNKA SDRUŽENÍ 
Účetnictví občanského sdružení V růžovém sadu se řídí obecně platnými zásadami 
Zákona č.563/91 Sb. o účetnictví, Vyhlášky č.504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u 
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a Českými účetními standardy 
č.401 až 413.  

Podstatné a významné informace o hospodaření sdružení jsou uvedeny v auditorem 
ověřené Účetní závěrce k 31.12.2008 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha), která je 
součástí této zprávy. Zhodnocení údajů v ní obsažených je provedeno v jednotlivých 
následujících oddílech. 
Občanské sdružení provozuje dílnu na výrobu dřevěných předmětů jako svoji hlavní 
činnost, jiné doplňkové činnosti dosud neprovádí, ani na správu sdružení nevynakládá 
žádné specifické náklady, proto veškeré uvedené výdaje jsou náklady vynaložené na 
poskytování sociální služby – terapeutické dílny. 

Ve sledovaném roce 2008 bylo hospodaření účetní jednotky vyrovnané, dosažený  
výsledek hospodaření ve výši 5 004,41 Kč bude převeden do fondu investic.     

Celým rokem 2008 nás provázela starost o budoucnost dílny V růžovém sadu. Od 
samého začátku naší činnosti v roce 2003 se snažíme najít vhodnější prostory pro naši 
činnost. Pronajaté  sklepní prostory v budově „zvláštní školy“ v Ořechově nebyly 
z dlouhodobého hlediska vyhovující a neumožňovali nám možnost plánovaného 
rozvoje. V první fázi jsme uvažovali o přístavbě k současné budově ořechovské školy. 
Tento záměr byl zastaven po rozhodnutí o přesídlení partnerské školy do školského 
areálu v Želešicích, kde  nám byla nabídnuta možnost pronájmu jedné budovy. Díky 
velikému nasazení všech zúčastněných byla v únoru 2008 podána žádost o dotaci na 
rekonstrukci z fondů Evropské unie a Jihomoravský kraj, majitel objektu a investor 
projektu, finanční prostředky touto cestou získal. Také další snahy se ubíraly cestou 
zajištění finančních prostředků na vybavení nových prostor. V lednu 2009 Rada 
Jihomoravského kraje rozhodla o ukončení celého projektu „Školský areál Želešice – 
sociálně terapeutické dílny “ z důvodu navýšení celkových výdajů projektu.  

Za výše uvedeným účelem byla zpracována projektová dokumentace v hodnotě 384 370 
Kč a následně odprodána investorovi akce Jihomoravskému kraji. Výkresová studie 
v pořizovací ceně 30 tis. Kč byla odepsána jako neupotřebitelná investice.  

 
 PŘÍJMY 

Výnosy organizace v roce 2008 dosáhly výše 2 137 tis. Kč. Nárůst oproti roku 2007 
(295 tis. Kč) je způsoben především mimořádným příjmem z prodeje zpracované 
projektové dokumentace přestavby objektu v Želešicích, který má organizace 
v pronájmu za účelem provozování sociálně terapeutické dílny. Druhým významným 
faktorem nárůstu výnosů roku 2008 jsou dary ve výši 184 tis. Kč získané účelově na 
vybavení pro rozšíření kapacity sociálně terapeutické dílny. Podrobnější použití darů je 
popsáno v oddíle Majetek. Naopak výrazný pokles (o 165 tis. Kč, tj.42 %) je 
zaznamenán v příjmech od úřadu práce z titulu poskytování příspěvku na zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením.  
Největší podíl celkových výnosů organizace tvoří dotace z veřejných rozpočtů, tj. ze 
státního rozpočtu i z rozpočtu Jihomoravského kraje, celková výše  1 254 tis. Kč činí 
58,67 % celkových výnosů organizace. V porovnání s minulými obdobími se podíl 
dotací z veřejných rozpočtů snižuje, v roce 2007 činil 66 %, v roce 2006 to bylo 74 % a 
zajištění provozních prostředků je stále náročnější. V roce 2006 bylo financování 
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zajištěno na základě dvou smluv o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Program víceleté podpory 
nestátních neziskových subjektů“, v roce 2007 bylo financování provozu zabezpečeno 
ze státního rozpočtu dotací MPSV ČR a z rozpočtu Jihomoravského kraje opět na 
základě dvou smluv z programu víceletého financování. Ve sledovaném roce 2008 bylo 
zabezpečení provozních finančních prostředků náročnější o dodatečné žádosti  o 
podporu na Jihomoravský kraj. Dotace ve výši 954 tis. Kč byla poskytnuta na základě 
čtyř smluv.  Obdobný vývoj je i u poskytování příspěvku na zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením prostřednictvím úřadu práce (zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti). V roce 2006 – 267,7 tis. Kč, v roce 2007 se jednalo 285,3 tis. Kč pro 
1,8 úvazku zaměstnance s těžším zdravotním postižením, ve sledovaném roce 2008 byl 
přiznán příspěvek ve výši 120 tis. Kč pro 1,9 úvazku zaměstnance s těžším zdravotním 
postižením.  

Dotace byly použity na provoz dřevodílny ve struktuře: osobní náklady (vedoucí, 
asistent, ekonomické pracovnice a odborná výpomoc) – 84,5 %, materiálové náklady 
včetně vybavení a energií - 7,7 %, služby včetně oprav a cestovného - 6,1% a ostatní - 
1,7 %.  
Vlastní produkce se ve sledovaném roce podílela na výnosech organizace 133 tis. Kč, tj. 
6 %. Tento zdroj slouží ke krytí mzdových prostředků pracovníků se zdravotním 
postižením a materiálových nákladů na výrobu.  

Mimořádným příjmem ve struktuře výnosů je tržba  z prodeje projektové 
dokumentace přestavby objektu v Želešicích, stejnou částkou je ovlivněna i struktura 
nákladů.   

Podrobná struktura výnosů účetní jednotky ve sledovaném období roku 2008 a 
porovnání s minulým obdobím  je uvedena v následujícím přehledu.   

Příjmy Kč                   
v roce 2007 

Kč                   
v roce 2008 

%          
celkových 

příjmů 

Tržby za výrobky 154 907,00 132 190,00   
Tržby za služby 1 133,00 855,00   
vlastní tržby celkem 156 040,00 133 045,00 6,22 
Aktivace -254,00 5 618,00 0,26 
Úroky 1 981,84 838,77 0,04 
Ostatní výnosy 168 411,00 52 686,00 2,46 
Tržby z p rodeje dlouhod. majetku   384 370,00 17,98 
Dary  9 559,00 184 406,00 8,63 
Členské příspěvky, dary 2 500,00 2 500,00 0,12 
Úřad práce 285 362,00 120 004,00 5,61 
Dotace provozní (JMK) 954 000,00 954 000,00 44,63 
Dotace provozní (MPSV) 265 000,00 300 000,00 14,04 
VÝNOSY CELKEM 1 842 599,84 2 137 467,77 100,00 
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 VÝDAJE 
Náklady organizace ve sledovaném období roku 2008 dosáhly výše 2 132 tis. Kč, ve 
srovnání s minulým obdobím roku 2007 se jedná o zvýšení 17,5 %, které je ovlivněno 
podobně jako výnosy organizace výdajem za zpracovanou projektovou dokumentaci a 
nákupem nového vybavení pro rozšíření provozu ze získaných darů. Výraznější nárůst 
nákladů je zaznamenán v oblasti oprav vč. technického zhodnocení prostor, které si 
vyžádaly 31 tis. Kč (zvýšení o 53 %), příspěvek na stravování zaměstnanců a uživatelů 
v pracovní terapii se zvýšil o 41 %, pojistné vzrostlo o 38 % a spotřeba materiálu vč. 
elektrické energie se zvýšila o 23 % na 319 tis. Kč.   
Největší podíl celkových nákladů organizace ve sledovaném období roku 2008 činily 
osobní náklady ve výši 1 201,56 tis. Kč, tj. 56,35 %, v porovnání s minulým obdobím 
roku 2007 došlo ke snížení o 2 %. Činnost organizace v sociálně terapeutické dílně 
zabezpečuje stabilizovaný tým: vedoucí dílny a asistent, dvě pracovnice pro 
ekonomicko administrativní stránku na základě dohod o pracovní činnosti. Vlastní 
výroba je výsledkem úsilí šesti pracovníků pracujících v pracovním poměru a v rámci 
pracovní rehabilitace. Mzdové náklady čtyř zaměstnanců se zdravotním postižením (1,9 
přepočtených úvazků) činily 95 tis. Kč a jsou kryty tržbami z vlastní výroby. Ostatní 
mzdové náklady, které jsou financovány z dotací, byly čerpány ve výši 638 tis. Kč (2,17 
úvazku v přepočteném stavu) a na dohody o pracovní činnosti bylo použito 143,6 tis. 
Kč (1,83 úvazku). Za práce v oblasti technického zpracování a údržby internetových 
stránek bylo formou dohody o provedení práce vyplaceno 14 tis. Kč.  
Ve skupině materiálových nákladů ve výši 303 tis. Kč (14,2 % celkových nákladů) byla 
největší část 205 tis. Kč vynaložena na nákup vybavení, podrobnější informace jsou 
uvedeny v oddíle Majetek. Díky Obci Ořechov, majiteli objektu, bylo na spotřebu 
elektrické energie použito jen 16 tis. Kč. Kancelářské potřeby si vyžádaly 16,5 tis.Kč, 
vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními pomůckami 4 tis. Kč. 

Provoz pronajatého sociálního automobilu si vyžádal náklady ve výši 73 tis. Kč 
(pohonné hmoty, servis a údržba, pojistné). Materiál na vlastní výrobu a pracovní terapii 
činil 21 tis. Kč (1 % celkových nákladů).   
V rámci oprav a údržby vč. technického zhodnocení bylo použito celkem 36 tis. Kč, 
z toho 9 tis. Kč na údržbu nástrojů,  10 tis. Kč na servis a údržbu auta a 17 tis. Kč na 
opravy a rozšíření elektroinstalace, vodoinstalace a čištění kanalizace.   
Z nákladů na služby ve výši 99 tis. Kč (4,6 % celkových nákladů) bylo vynaloženo 42 
tis. Kč za telefon, poštovné a internet, 12 tis. Kč za audit účetní závěrky, 4,8 tis. Kč na 
služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, za kopírování a grafické práce – 9 
tis. Kč, za licence a udržování programového vybavení,  pronájmy internetového 
prostoru 7 tis. Kč,  za ostatní služby (svoz a likvidace odpadu, parkování, pronájem 
výstavní plochy, seminář apod.) byly vydány 4 tis. Kč.   

Týdenního ozdravného pobytu v Lažánkách se na jaře zúčastnili všichni pracovníci, 
náklady ve výši 18 tis. Kč jsou uvedeny ve skupině ostatní služby, úhrady ze strany 
účastníků ve výši 13,7 tis. Kč jsou evidovány v ostatních výnosech.  

Z ostatních nákladů je významnou položkou příspěvek na stravování zaměstnanců a 
pracovníků v pracovní rehabilitaci – 24 tis. Kč, pojistné odpovědnosti a majetku – 20 
tis. Kč, účetní odpisy dlouhodobého majetku - 10,67 tis. Kč, bankovní poplatky – 2,7 
tis. Kč. Mimořádným nákladem sledovaného roku je výdaj za dále neupotřebitelnou 
grafickou studii přestavby objektu v Želešicích (30 tis. Kč) a  za již výše zmíněnou 
odprodanou projektovou dokumentaci  (384 tis. Kč).  
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Podrobná struktura nákladů organizace, je jich porovnání s předcházejícím 
obdobím i podíl jednotlivých skupin na celkových nákladech je uvedena 
v následujícím přehledu. 

Výdaje Kč                   
v roce 2007 

Kč                   
v roce 2008 

%         
celkových 

výdajů 

materiál na výrobky 68 301,65 21 237,18 1,00 
materiál na údržbu, úklid, hygienu 26 224,10 7 424,30 0,35 
kancel.potřeby, kn ihy a časopisy 20 240,00 16 540,70 0,78 
ochranné pracovní pomůcky 10 453,00 4 167,00 0,20 
ostatní materiál 142,00 684,00 0,03 
drobný dlouhodobý majetek  57 351,40 204 688,90 9,60 
pohonné hmoty 30 395,30 47 984,20 2,25 
materiál  celkem 213 107,45 302 726,28 14,20 
elektrická energie 46 363,00 16 153,38   
energie  celkem 46 363,00 16 153,38 0,76 
opravy a údržba strojů, auta, dílny  10 140,00 16 230,00   
opravy a údržba  celkem 10 140,00 16 230,00 0,76 
software, SW služby 6 864,50 6 979,60 0,33 
ostatní (vzdělávání, BOZP, pronájmy,    
poradenství, ostatní) 39 980,50 49 663,50 2,33 
služby  celkem 46 845,00 56 643,10 2,66 
poštovné 2 637,30 3 596,00 0,17 
telefon  28 932,50 35 621,00 1,67 
internet 3 498,00 3 500,00 0,16 
spoje  celkem 35 067,80 42 717,00 2,00 
cestovné 12 567,50 5 538,00   
cestovné celkem 12 567,50 5 538,00 0,26 
náklady na reprezentaci 5 113,50 0,00   
náklady na reprezentaci 5 113,50 0,00 0,00 
technické zhodnocení (dílna) 10 178,00 14 774,00 0,69 
zmařená investice  161 565,00 30 000,00 1,41 
bankovní poplatky 2 647,00 2 679,00 0,13 
pojistné 14 754,40 20 397,60 0,96 
silniční daň, poplatky, penále, škody 2 505,00 3 922,00 0,18 
jiné  celkem 191 649,40 71 772,60 3,37 
odpisy dlouhodobého majetku 10 668,00 10 668,00   
odpisy celkem 10 668,00 10 668,00 0,50 
prodaný projekt přestavby Želešice   384 370,00   
zůst. cena prodaného dlouh. majetku 0,00 384 370,00 18,02 
stravování zaměstnanců 17 100,00 24 080,00   
stravování celkem 17 100,00 24 080,00 1,13 
hrubé mzdy 692 487,00 733 119,00 34,38 
ostatní osobní náklady (DPČ) 191 400,00 143 600,00 6,73 
ostatní osobní náklady (DPP) 42 200,00 14 250,00 0,67 
sociální pojištění  229 817,00 237 095,00 11,12 
zdravotní pojištění 71 037,00 73 501,00 3,45 
mzdové náklady celkem 1 226 941,00 1 201 565,00 56,35 
NÁKLADY CELKEM 1 815 562,65 2 132 463,36 100,00 

 
 

 



 20 

 MAJETEK 
Záměr organizace na přesídlení do zrekonstruovaného objektu ve školském areálu 
v Želešicích se neuskutečnil z výše zmíněných důvodů, celý rok 2008 byl provoz 
realizován ve „starých“ bezúplatně pronajatých prostorách bývalé zvláštní Mateřské  
školy a Základní školy, Ořechov, také strojní vybavení bylo využíváno na základě 
bezúplatného zapůjčení.  
Vlastní dlouhodobý hmotný majetek je evidován na účtu 022 – samostatné movité věci 
a je účetně odepisován. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně od 3 do 40 tis. Kč, 
který je při pořízení účtován do nákladů na účet 501 – spotřeba materiálu a dlouhodobý 
nehmotný majetek od 7 tis. Kč, který je při pořízení účtován na účet 518 – Ostatní 
služby, je evidován jednak na účtech skupiny 028 (drobný hmotný majetek) a 018 
(drobný nehmotný majetek), a na podrozvahových účtech skupiny 972.  
 
Přehled stavu a pohybu majetku je uveden v následující tabulce. 

Druh majetku Stav k 1.1.2008 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.2008 

Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek        
(účet 018) 

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

Dlouhodobý hmotný 
majetek (účet 022) 53 297,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 53 297,50 Kč 

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek        
(účet 028) 

304 932,04 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 304 932,04 Kč 

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek        
(účet 972) 

178 977,30 Kč 186 106,00 Kč 0,00 Kč 365 083,30 Kč 

 

Z uvedeného je zřejmý nárůst nového dlouhodobého majetku, jedná se o vybavení pro 
rozšíření provozu dřevodílen. Byly pořízeny nové pracovní stoly - hoblice (12 ks – 
127,7 tis. Kč), pracovní židle (6 ks – 26 tis. Kč) a šatní skříně (10 ks – 32 tis. Kč). 
Uvedené vybavení bylo zakoupeno z účelových příspěvků a darů.  
Na nákup nového drobného majetku do 3 tis. Kč bylo vynaloženo  18,5 tis. Kč.  
Doplněno bylo zázemí pro uživatele a zaměstnance mikrovlnou troubou,  nádobím a 
stolem se židlemi (9 tis. Kč),  dále byly pořízeny přepravky na uskladnění a transport 
výrobků, manipulační vozík, popelnice a další drobné vybavení. Žádný evidovaný 
majetek nebyl vyřazen. 
Pronajatý „sociální automobil“ Renault Kangoo (rok výroby 2007) za sledovaný rok 
2008 ujel celkem 23 610 km, skutečná spotřeba pohonných hmot činila 1 615,45 l  za 
47 982,20 Kč. Skutečná průměrná spotřeba pohonných hmot 6,84 l/100 km je pod 
normou dle technického průkazu (7,30 l / 100 km).  Provoz si nevyžádal žádné 
mimořádné náklady.  
Z předchozího období byla evidována na účtu 042 (pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku) grafická studie objektu v Želešicích ve výši 30 tis. Kč. Během prvního pololetí 
byla vypracována projektová dokumentace rekonstrukce ke zmíněnému objektu. Po 
jednání s Jihomoravským krajem jako vlastníkem, bylo rozhodnuto o prodeji 
zpracovaného projektu, grafická studie byla odepsána jako nepotřebná. Ke konci 
sledovaného období nebyl zůstatek na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý majetek.   
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 FONDY 
 

Ve skupině vlastních zdrojů vede účetní jednotka účet vlastního jmění a fond investic, 
v jejichž prospěch účtuje přijaté dotace, finanční dary na pořízení dlouhodobého 
majetku i hmotné dary, převod zisku za minulá účetní období a tvorbu z odpisů 
dlouhodobého majetku.   
Ke konci sledovaném období má organizace uzavřeny darovací smlouvy na pořízení 
dlouhodobého majetku ve výši 53,5 tis. Kč. Do fondu investic byl převeden výsledek 
hospodaření za rok 2007 ve výši 27 tis. Kč a účetní odpisy ve výši 10,67 tis. Kč. Fond 
investic byl použit ve výši 30 tis. Kč na financování grafické studie přestavby objektu 
v Želešicích.  
Fond vlastního jmění byl snížen o částku odpisu dlouhodobého majetku a odepsané 
grafické studie.   
Přehled stavů a pohybů na fondech organizace je uveden v následujícím přehledu.  

Název Stav k 1.1.2008 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.2008 

Fond vlastního jmění 
(účet 901) 66 406,50 Kč 0,00 Kč 40 668,00 Kč 25 738,50 Kč 

Fond investic (účet 911) 28 384,92 Kč 91 205,19 Kč 0,00 Kč 119 590,11 Kč 

 
 ZÁVAZKY  

Organizace má pouze krátkodobé závazky, které jsou průběžně hrazeny. Jejich výčet k 
31.12.2008 je uveden v následujícím přehledu. Veškerý majetek, závazky i pohledávky 
byly inventarizovány ke konci sledovaného období.  

Datum Druh závazku Kč 
vzniku splatnosti úhrady 

T-mobile, Praha 3 504,00 25.12.2008 12.1.2009 2.1.2009 
Mr. Painter 5 543,00 31.12.2008 12.1.2009 12.1.2009 
Dodavatelé 9 047,00   
Zaměstnanci 88 846,00 31.12.2008 20.1.2009 16.1.2009 

Pojistné na sociální zabezpečení 41 735,00 31.12.2008 20.1.2009 16.1.2009 

Veřejné zdravotní pojištění 14 896,00 31.12.2008 20.1.2009 16.1.2009 

Závazky k institucím soc. 
zabezpečení a zdravotního pojištění 56 631,00   

Daň z příjmů fyzických osob 16 170,00 31.12.2008 20.1.2009 16.1.2009 

Přímé daně 16 170,00   
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ZÁVĚR 
 
  

Rok 2008 měl být rokem přesídlení naší organizace do školského areálu v Želešicích. Na 
rekonstrukci pronajaté budovy získal investor Jihomoravský kraj většinu prostředků 
z Evropských fondů. V podaném projektu figurovala naše organizace jako partner. 
Bohužel  celý projekt byl ze strany investora krátce po Novém roce 2009 zastaven. 

Je však třeba se dívat stále dopředu. V době zpracovávání této výroční zprávy je již 
budoucnost sídla naší organizace vyřešena. Od 1.5.2009 jsme nájemci jedné čtvrtiny 
bývalé školní budovy v Ořechově. Nově pronajaté prostory v Ořechově jsou po menších 
stavebních úpravách pro naši činnost velmi vhodné. Umožní též zvýšení kapacity lidí s 
mentálním postižením z 5 stálých uživatelů na 10 stálých uživatelů. Navíc zbývá prostor 
pro nepravidelné aktivity s dalšími lidmi s handicapem, pro práci se studenty apod. 
Komplikovanější bude spolupráce s partnerskou školou, která se do Želešic přestěhovala. 
Na druhou stranu zůstanou zachovány vazby na obec Ořechov a naši pracovníci si 
nemusejí zvykat na nové prostředí. 
Na základě účasti ve veřejné zakázce „Zajištění poskytování sociální služby sociálně 
terapeutické dílny v Jihomoravském kraji“ byla dne 30.12.2008 s Jihomoravským krajem 
uzavřena Smlouva o poskytování sociálních služeb č.498/08/OSV-IP, která nám 
v případě dodržení podmínek zajistí financování z Evropského sociálního fondu a 
státního rozpočtu České republiky na období 36 měsíců, tj. 2009 – 2011.  
V průběhu roku 2008 a prvního čtvrtletí roku 2009 bylo prověřena činnost občanského 
sdružení externími kontrolami: platby pojistného a ostatní povinnosti plátce kontrolovala 
Okresní správy sociálního zabezpečení i Všeobecná zdravotní pojišťovna,  hospodaření 
s veřejnými prostředky prověřil Úřad práce Brno-venkov, Finanční úřad Brno-venkov 
provedl daňovou kontrolu daně z příjmu fyzických osob a z pověření MPSV kontroloval 
dodržení podmínek poskytnutých dotací ze státního rozpočtu za celou dobu činnosti. 
Uvedené kontroly neshledaly nedostatky, rozdíly ani porušení rozpočtové kázně.  
 

 
 
A my jsme se na těch 
sondách v Želešicích tak 
nadřeli. 
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 
 

Mateřská škola a Základní škola, Želešice 
 

Slepíši, Mezinárodní výukové centrum Axmanovy techniky modelování (ATM) 
pro zdravotně postižené, Tasov (kraj Vysočina) 

 

Práh, občanské sdružení, Brno – Tuřany 
 

Chráněné bydlení sv. Michaela, Oblastní charita Brno 
 
 
PODĚKOVÁNÍ 

Přestože akce Želešice byla zastavena, všem lidem, kteří se na přípravě tohoto projektu 
podíleli patří velký dík, odvedli velký kus práce na cestě k našemu cíli.  

Naše upřímné poděkování patří všem institucím, organizacím i jednotlivcům, kteří nám 
finančně umožňují či jiným způsobem pomáhají uskutečňovat naše poslání. 
 

Jihomoravský kraj 
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

Úřad práce Brno – venkov 
Obec Ořechov 
Pila Belcredi Líšeň s.r.o.,  
http://www.belcredi.cz/ 
ADEMO s.r.o., http://www.ademo.cz/ 

Ing. Rudolf Patočka – LIGNOSPOL,  
http://www.lignospol.cz/ 
STAVIMAL s.r.o., 
http://www.stavimal.cz 
Ytong, http://www.xella.cz 

Společnosti Siemens s.r.o. 
Nadační fond J & T 
FERRAM, a.s. 

Nadace Charty 77    
Mgr. Jan Mičán 

JUDr. Renata Kačerková 
a další nejmenovaní příznivci 
 

Tisk výroční zprávy – CopyCentrum Chalupa, http://www.chalupacopy.cz 
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