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1 Úvodní slovo ředitele 
 

Charita sv. Alexandra v roce 2014 pokračovala v naplňování svého poslání 

v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením i v poskytování 

adresných sociálních služeb. Naší snahou je cílové skupině trvale pomáhat 

jak odborně a kvalitně, ale i s patřičnou mírou obětavosti všech 

kvalifikovaných sociálních pracovníků, respekt. řídících pracovníků 

v provozních dílnách. 

 Chráněné bydlení v II. pol. roku úspěšně absolvovalo inspekci 

MPSV zaměřenou na kvalitu poskytovaných služeb. Velmi dobré výsledky 

inspekce jsou povzbuzením k zvládání velmi náročné práce s cílovou 

skupinou.  

V oblasti zaměstnanosti je stále velmi náročné zabezpečit dostatek vhodné 

práce pro osoby se zdravotním postižením. Poptávka je stále vysoká, ale 

počet vytvořených chráněných míst je limitován objemem zakázek. 

Existenčně důležité je, že kolektiv zaměstnanců se nebojí řešit i náročné 

úkoly a dokáže zvládat různé výrobně – technické či legislativní překážky. 

Jsem potěšen, že mohu konstatovat, že i v roce 2014 jsme splnili stanovené 

úkoly, dokázali zvýšit úroveň kvality a naplnili očekávaní uživatelů služeb či 

odběratelů naších výrobků. 

Za celkově dosažené výsledky v roce 2014 chci poděkovat všem 

zaměstnancům, kteří se s nezištnou obětavostí podíleli na zajišťování 

celoročního provozu organizace. Doufám, že svou sociální činností Charita 

sv. Alexandra podpořila utváření světa, ve kterém se cení mezilidská 

solidarita a pravidla přirozené slušnosti.  

Závěrem chci poděkovat také všem dárcům a příznivcům, bez jejich pomoci 

by Charita sv. Alexandra nemohla pomáhat cílové skupině, tj. zejména 

osobám se zdravotním postižením.  



4 

  

Důl Alexander 1912 



5 

2 Základní údaje 
 

Charita sv. Alexandra zahájila svou činnost v květnu roku 1999 jako 

humanitární centrum Diecézní charity ostravsko-opavské. Sídlem charity se 

stal areál bývalého Dolu Alexandr, kde sídlí do dnešního dne. Jako 

samostatný právní subjekt funguje od 1. 6. 2001. Z původního zaměření na 

humanitární pomoc se s postupem let rozšířily aktivity Charity sv. Alexandra 

na oblast poskytování pracovních příležitostí osobám se zdravotním 

postižením a sociální služby. K dnešnímu dni Charita sv. Alexandra 

provozuje několik chráněných dílen, dále pak poskytuje sociální služby, 

odborné poradenství, chráněné bydlení a aktivity zaměřené na 

podporované zaměstnávání. Po celou dobu své existence se Charita sv. 

Alexandra rovněž snaží o zvelebení kdysi zchátralého areálu bývalého 

dolu, který je registrovanou kulturní památkou. 

Celá organizace je řízena statutárním zástupcem (ředitelem) a Radou 

ředitele, která má pravomoc vydávat doporučení. 

Název:   Charita sv. Alexandra 

Oblast působení:  Provoz chráněných dílen 

Sociální služby 

Humanitární a charitativní aktivity 

Právní forma:  právnická osoba – organizační složka církve 

IČ/DIČ:   26520788 / CZ 26520788 – plátce DPH 

Registrace: Rejstřík právnických osob ministerstva kultury ČR 

29. 5. 2001 dle zákona č. 308/1991 Sb. 

Číslo registrace:  8/1-08-720-2001 

Sídlo:    Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky 

Bankovní spojení:  309425023/0300, ČSOB, a.s. Ostrava 

www:    www.charita-sv-alexandra.cz 

Tel.:   596 237 831 

e-mail:  info@alexandr.charita.cz 
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Přehled počtu osob v jednotlivých dílnách 

  

dílna stav k 1.1.2014 příchod odchod stav k 31.12.2014 z toho OZP

stolařská 17 3 5 15 10

textilní 17 0 1 16 12

separace odpadů 21 10 4 27 27

zpracování plastů 6 1 1 6 6
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3 Chráněné dílny 
 

Provoz chráněných dílen je hlavní činností Charity sv. Alexandra. Ne jinak 

tomu bylo i v roce 2014, kdy se podařilo udržet a dále rozvíjet všechny 

doposud působící dílny. Hlavní cílovou skupinou chráněných dílen jsou 

osoby se zdravotním postižením (OZP). S nimi souvisí i základní poslání 

chráněných dílen - dávat osobám, které jsou na trhu práce hůře uplatnitelné 

možnost pracovat. Neméně důležitá je ovšem i možnost osobního, 

profesního růstu. Kdy z nekvalifikovaného člověka se pod dohledem 

zkušenějších zaměstnanců stává samostatný pracovník schopný 

vykonávat i řemeslně odborné činnosti. Při práci s našimi zaměstnanci se 

snažíme nalézat osobní potenciál a dávat každému možnost vykonávat 

takovou práci, která mu nejvíce vyhovuje.  

Rok 2014 byl rokem velkých personálních obměn zejména ve stolařské 

dílně, která potřebovala personálně stabilizovat a profesionalizovat, aby 

bylo možno udržet konkurenceschopnost dílny a odbornost při práci se 

zaměstnanci z řad OZP. 

 

Chráněná pracovní místa jsou dle §75 zákona 435/2004 Sb. Pracovní místa 

zřízena pro osoby se zdravotním postižením na základě písemné dohody 

s Úřadem práce. Do chráněných dílen Charity sv. Alexandra jsou 

zařazováni zejména občané se zdravotním postižením, s těžším 

zdravotním postižením, s mentálním postižením, občané, kteří mohou 

podávat jen zmenšený pracovní výkon, které nelze umístit na pracovní 

místa volného trhu práce a občané se změněnou pracovní schopností po 

dobu přípravy k práci.  
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V roce 2014 byl provoz chráněné dílny vybaven novými stroji a vozidlem. 

Veškeré toto vybavení umožňuje navyšovat kapacitu výroby, zvyšovat 

kvalitu a v neposlední řadě zajišťovat zaměstnancům vyhovující pracovní 

podmínky.  
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4 Chráněná stolařská dílna 
Vedoucí:  Milan Kamas 

Telefon:  731 625 850 

e-mail:  stolari@alexandr.charita.cz 

 

Chráněná stolařská dílna vznikla v červnu roku 1999. Od prvopočátku se 

snažila vydobýt si své místo v nelehké konkurenci tržního prostředí při 

zachování hlavního poslání – poskytování pracovních příležitostí pro osoby 

se zdravotním postižením. I v roce 2014 proto tvořily převážnou část 

zaměstnanců dílny osoby zdravotně postižené (OZP). Tým zaměstnanců 

se v tomto roce rozšířil o dva zkušené stolaře, kteří pomáhají ostatním 

zaměstnancům při zhotovování zakázek. Dílna se tak snaží udržet si 

konkurenceschopnost. Veškerá výroba dílny je zakázkovou výrobou, což 

na jednu stranu přináší nemalá rizika při plánování optimálního vytížení 

zaměstnanců, na druhou stranu dává netušené možnosti při seberealizaci 

vlastního vkusu, vnímání a kreativity. Naši zaměstnanci tak dovedou ve 

vysoké kvalitě vyrábět nejrůznější typy nábytku, zahradních staveb  

a dřevěných doplňků.  

Mezi nejvýznamnější položky sortimentu v roce 2014 patřily: 

 Masivní i LDTD skříně 

 Komody, truhly, botníky 

 Kancelářský nábytek 

 Jídelní sestavy 

 Postele 

 Lavice, zahradní nábytek, terasy a balkony 

 Altány, pergoly, ploty a hrazení 

 Krabice a bedny 
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V roce 2014 byly nahrazeny některé židle, které již nevyhovovaly nárokům 

při práci u šicích strojů. Dále byl pořízen reklamní banner pro lepší 

prezentaci na prodejních akcích a vyroben prodejní stánek, který umožňuje 

realizovat prodej kdekoliv v terénu.  
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5 Chráněná textilní dílna 
Vedoucí:  Zuzana Foltová 

Telefon:  731 625 849 

e-mail:  textil@alexandr.charita.cz 

 

Chráněná textilní dílna vznikla v červnu roku 1999, a stejně jako stolařská 

dílna je jejím hlavním posláním nabízet pracovní příležitosti osobám se 

zdravotním postižením. Výrobní sortiment textilní dílny je tvořen z části 

vlastní kolekcí výrobků, které jsou nabízeny na různých prodejních akcích 

a zakázkovou výrobou. Dílna se snaží dlouhodobě navázat spolupráci 

s většími odběrateli, což by umožnilo plně vytížit výrobní kapacitu dílny. 

V roce 2014 byla zahájena rozsáhlá obnova vlastního sortimentu, který 

dílna vyrábí již řadu let. V tomto trendu bude dílna pokračovat i v dalším 

roce tak, aby vznikla nová kolekce výrobků. Do tohoto sortimentu patří 

zejména: 

 Dekorativní předměty 

 Polštáře 

 Tašky 

 Zástěry 

 Maňásci 

V roce 2014 se podařilo navázat spolupráci s firmou Martin Guča – 

Kabelkový slon, která provozuje kamenný a Internetový obchod. Tím se 

výrobky chráněné textilní dílny stávají opět dostupnějšími pro širokou 

veřejnost. I nadále pokračovala spolupráce s panem Ladislavem Holbou, 

který za doprovodu čtyřnohého přítele seznamuje děti předškolního a 

školního věku s posláním vodících psů pro nevidomé a prezentuje výrobky 

chráněné textilní dílny.  
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V roce 2014 dílna vytřídila uvedené množství elektroodpadu 

  

materiál plast
tištěné

spoje
kabeláž sklo dřevo železo hliník ostatní

zpracované

množství (tun)
387,54 257,60 25,42 2 217,30 60,14 57,80 2,90 97,93

celkem 3 106,60
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6 Chráněná dílna separace odpadů 
Vedoucí:  Ivan Zbytovský 

Telefon:  731 625 843 

e-mail:  ivan.zbytovsky@alexandr.charita.cz 

 

Dílna vznikla v březnu roku 2003 v rámci programu EQUAL. Sídlo dílny je 

v areálu společnosti OZO Ostrava. Od původního třídění libovolného 

elektroodpadu dílna přešla na demontáž televizorů, které tvoří cca 95% její 

současné produkce druhotných surovin. V roce 2014 spolupracovala dílna 

s výhradním dodavatelem a odběratelem, kterým byla společnost 

Enviropol, která zajišťuje svoz televizorů i následný prodej surovin.  

Chráněná dílna separace odpadů zaměstnává v současné době výhradně 

osoby se zdravotním postižením. Veškeré pracovní činnosti zde můžou po 

zaškolení vykonávat nekvalifikované osoby, takže vzniká prostor pro 

uplatnění širokého spektra lidí bez odborného vzdělání. 

V roce 2014 se jednalo o nejefektivnější provoz, který svými výkony pokryje 

své provozní náklady. Důkazem efektivnosti provozu je i skutečnost, že se 

podařilo dojednat větší zásobování elektro odpadem ze strany společnosti 

Enviropol. Chráněná dílna separace odpadů se tak stává významným 

hráčem v této oblasti s celorepublikovým přesahem. 

Cílem dílny do dalšího období bude především udržení stávající efektivity a 

dobrých vztahů s firmou Enviropol, která je jediným obchodním partnerem 

dílny. 
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V roce 2014 dílna vytřídila uvedené množství plastového odpadu 

  

materiál folie čirá
folie 

barevná

PET 

lahve
BigBagy PP drť PE HDPE víčka

zpracované

množství (tun)
17,34 4,90 1,20 1,10 16,70 1,10 1,50 5,30

celkem 49,14
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7 Chráněná dílna zpracování plastů 
Vedoucí:  Marek Folwarczny 

Telefon:  731 625 841 

e-mail:  marek.folwarczny@alexandr.charita.cz 

 

Začátek provozu chráněné dílny se datuje do července roku 2005. Dílna 

sídlí v prostorách zrekonstruované kulturní památky Kočárovna bývalého 

Dolu Alexandr. Dílna se zaměřuje na lisování a drcení plastového odpadu. 

V roce 2014 se jednalo především o následující položky: 

 Lisování čirých a barevných folií 

 Třídění a drcení automobilových nárazníků 

 Třídění a lisování použitých PET lahví 

 Sběr a drcení PE vršků z PET lahví 

 Sběr, třídění a drcení HDPE plastového odpadu 

Rok 2014 byl pro dílnu zlomový ve vztahu ke zpracovávaným materiálům. 

Oblast zpracovávání plastového odpadu je stále více obsazována těmi 

subjekty, kteří jsou schopni plast sbírat, čistit, třídit, drtit a vyrobit finální 

výrobek z recyklátu. V tomto směru není dílna konkurence schopna, jelikož 

zastupuje pouze některé z uvedených procesů. Z tohoto důvodu bylo třeba 

utlumit některé neefektivní činnosti a zaměřit se pouze na materiály  

a činnosti, které přinášejí nějaký efekt. Pouze tak je možné udržet pracovní 

místa. Nadále se bude dílna zaměřovat především na třídění a lisování PET 

lahví, sběr, třídění a drcení PE vršků a lisování folií. Všechny ostatní 

činnosti budou v následujícím období pozastaveny. S ohledem na vytížení 

kapacity dílny je plánováno rozšíření dílny o montážní a kompletační práce.  

V jednání je výroba filtrů pro vzduchotechniku a drobných automobilových 

prvků pro významného výrobce v našem regionu.  
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8 Chráněné bydlení 
Vedoucí:  Jarmila Šťukavcová 

Telefon:  733 741 299 

e-mail:  jarmila.stukavcova@alexandr.charita.cz 

 

Chráněné bydlení zahájilo svoji činnost počátkem roku 2012 s cílem 

připravovat osoby, které prošly psychiatrickou léčbou na samostatnost 

v oblasti bydlení, uplatnění na trhu práce, hospodaření s penězi, 

organizování si svého života a další oblasti, které jsou pro většinu populace 

samozřejmostí. Cílovou skupinou jsou osoby s onemocněním 

schizofrenních poruch, poruch osobnosti a afektivních poruch. 

 

V roce 2014 byla služba chráněné bydlení poskytnuta celkem šestnácti 

uživatelům. Pět uživatelů přešlo buď do návazných služeb, nebo do 

samostatného bydlení. Žadatelů o službu bylo celkem třicet tři. 

V roce 20104 prošla služba personálními i provozními změnami. 

V personální oblasti došlo ke změně na dvou pracovních pozicích, vedoucí 

a sociální pracovník. Mezi provozní změny patřilo rozšíření pracovní doby 

v pracovních dnech od 6.00 do 21.00 a výkon práce ve dnech pracovního 

klidu a státem uznaných dnech volna od 8.00 do 20.00. 

Uživatelé měli možnost využít nabízených volnočasových aktivit a kurzů, 

např. kurz pečení, kurz péče o rostliny, kurz PC gramotnosti, rukodělné 

aktivity, sportovní aktivity, turnaje ve stolním tenise, výlety, opékání párků 

a podobně. 

V říjnu proběhla v chráněném bydlení inspekce kvality poskytování 

sociálních služeb s výborným výsledkem, bez větších výhrad. 
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Od 1. 1. 2015 nová adresa: 

Ulice Františka Formana 13 

700 30 Ostrava-Dubina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika roku 2014 

Nejčastější řešenou problematikou byly: sepisování a vyplňování žádostí, 

formulářů; půjčky, dluhy a exekuce; rodina a mezilidské vztahy.  

  

Uživatelů

 celkem
muži ženy

počet

setkání

320 178 142 424
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9 Odborné poradenství 
Vedoucí:  Adéla Kramná 

Telefon:  731 625 840 

e-mail:  adela.kramna@alexandr.charita.cz 

 

Posláním Poradny sv. Alexandra (dále jen poradny) je pomáhat osobám, 

které se ocitly v nepříznivé životní situaci tak, aby byly schopny překonat 

tuto situaci a nalezly vhodné řešení. Poradnu mohou kontaktovat osoby, 

které svou situaci vnímají jako tíživou a nemohou ji v dané chvíli zvládnout 

vlastními silami, ani za pomoci svých blízkých. 

Hlavní cíl Poradny sv. Alexandra je zprostředkovat uživatelům náhled a 

orientaci v jejich nepříznivé životní situaci a za aktivní spolupráce uživatelů 

vyhledat a nabízet možnosti řešení této situace.  

Specifickou cílovou skupinou, na kterou se poradna zaměřuje, jsou osoby 

se zdravotním znevýhodněním. Zdravotní znevýhodnění uživatelů může 

plynout z psychického onemocnění, postižení, úrazu, nemoci, 

degenerativních změn apod. Poradna poskytuje své služby také 

zaměstnancům chráněných dílen Charity sv. Alexandra a Chráněného 

bydlení sv. Alexandra. 

Rok 2014 

V březnu se pracovnice poradny opět zúčastnily Dne sociálních služeb na 

Gymnáziu Fr. Hajdy v Ostravě, kde měly přednášky na téma dluhová 

problematika. V červnu se pracovnice poradny zúčastnily akce Lidé lidem. 

Poradna je také členem Komunitního plánování města Ostravy ve skupině 

lidí s duševním onemocněním. V roce 2014 vznikla myšlenka přestěhování 

poradny z Vítkovic do obvodu Ostrava Jih, kde se služba odborného 

sociální poradenství nenacházela.   
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Od 1. 1. 2015 nová adresa: 

Ulice Františka Formana 13 

700 30 Ostrava-Dubina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika roku 2014 

Poskytováno bylo karierové poradenství, nácvik dovedností spojených 

s hledáním práce, doprovod při jednání, podpora při uzavírání smluv, 

pracovní asistence a dlouhodobá podpora udržení pracovního místa 

  

zájemců o 

spolupráci

nová 

spolupráce

z 

předchozích 

let

získalo práci

25 20 15 16
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10 Target – podporované zaměstnávání 
Vedoucí:  Kristina Řeháčková 

Telefon:  734 435 326 

e-mail:  target@alexandr.charita.cz 

 

Posláním služby je vyrovnávání příležitostí pro pracovní uplatnění lidí, 

kteří v důsledku zdravotního postižení mají ztížený přístup na otevřený trh 

práce, a v důsledku toho mohou být nebo jsou omezeni ve svém 

společenském uplatnění. 

Cílem služby je pomoci těmto osobám nalézt vhodné pracovní uplatnění 

v běžných podmínkách a zároveň si tuto práci dlouhodobě udržet. Mezi 

další cíle patří zvýšení úrovně dovedností uživatelů služby potřebných k 

nalezení, získání a udržení si zaměstnání. Také si klademe za cíl posílit 

pracovní návyky uživatelů služby a rozšířit tak zájem o jejich profesní rozvoj.  

Target – podporované zaměstnávání je sociální aktivita zaměřená na 

podporu osob se zdravotním postižením, především osob s duševním 

onemocněním. Podstatou poskytované podpory je přímá práce s uživateli, 

která zahrnuje individuální pracovní poradenství, nácvik dovedností, 

doprovázení a pracovní asistenci. Nedílnou součástí projektu je podpora 

zaměstnavatelů při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Spolupráce se zaměstnavateli zahrnuje informační činnost v oblasti 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podporu při přípravě 

vhodných pracovních pozic pro osoby se zdravotním postižením a 

vyhledávání vhodných pracovníků z řad osob se zdravotním postižením.  
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Návštěva zahraničních partnerů projektu v Ostravě a Opavě 
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11 Projekt podporovaného zaměstnávání 

SEE LIGHT - Social Economy and Entrepreneurship  

for the Labour Integration of Groups Hit by Troubles 
 

„Spatřit světlo – Sociální ekonomika a sociální podnikání jako nástroj pro 

pracovní integraci znevýhodněných skupin „ 

Koordinátor:  Kristina Řeháčková, Zdeněk Staněk 

Telefon:  734 435 326, 731 625 839 

e-mail:  kristina.rehackova@alexandr.charita.cz, 

zdenek.stanek@alexandr.charita.cz  

Charita sv. Alexandra se v srpnu roku 2013 zapojila do realizace dvouletého 

mezinárodního projektu SEE LIGHT. Jedná se o projekt typu Partnerství 

(program Grundtvig), který je podpořen z Programu celoživotního učení. 

Projekt SEE LIGHT se zaměřuje na hledání a realizaci dobré praxe v oblasti 

sociálního podnikání. V rámci projektu spolupracuje sedm partnerských 

organizací ze šesti zemí. Jedná se o zástupce Litvy, Španělska, Dánska, 

Velké Británie, Itálie a České republiky (Charita sv. Alexandra a Charita 

Opava). 

V roce 2014 se uskutečnila 3 pracovní setkání (únor Londýn, květen 

Ostrava a Opava, září Kodaň) jejichž cílem bylo seznámení se ze sociálními 

podniky a příklady dobré praxe, sociálními programy pro lidi se závislostí 

na návykových látkách, chráněnými dílnami v zařízeních zúčastněných 

partnerů z jednotlivých zemí. V průběhu roku 2014 započaly práce na 

brožuře týkající se sociálního podnikání ve vybraných evropských zemích 

a příkladech dobré praxe. Všechny partnerské organizace zpracovaly 

informace o sociálním podnikání v jejich zemi a dva příklady dobré praxe 

z jejich země. Tyto budou vydány v brožuře o sociálním podnikání a 

příkladech dobré práce, která vyjde v roce 2015 jako výstup projektu  
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12 Tříkrálová sbírka 2014 
 

I v roce 2014 se Charita sv. Alexandra ve spolupráci s Charitou Ostrava 

podílela na organizaci tříkrálové sbírky 2014. Obce, kde koledování 

zaštiťovala Charita sv. Alexandra, byly: Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, 

Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice, Kunčičky, 

Kunčice, Petřvald u Karviné, Slezská Ostrava. Celková částka 

vykoledovaná v uvedených obcích byla 325 053 Kč. Celkem jsme v Ostravě 

a přilehlých obcích do pokladniček vykoledovali rekordní částku 1 474 273 

Kč. Za tento krásný výsledek patří velký dík všem, kteří se na sbírce 

jakýmkoli způsobem podíleli, především však koledníkům. Dle pevně 

stanoveného klíče obdrží Charity 65% z celkové částky. Tato částka je pak 

rozdělena. Dle interní smlouvy mezi Charitou sv. Alexandra a Charitou 

Ostrava připadne Charitě sv. Alexandra částka 143 742 Kč. 

 

Projekty Charity sv. Alexandra, na které se vybíralo: 

1) Rozvoj chráněných dílen (pracovní uplatnění handicapovaných lidí) 

Cílem projektu je poskytovat osobám zdravotně postiženým (OZP), kteří 

jsou ohrožení sociální exkluzí, pracovní příležitosti včetně individuálních 

doprovodných sociálních služeb a asistence socioterapeuta, ve speciálně 

přizpůsobeném prostředí. V současné době patří Charita sv. Alexandra  

k největším zaměstnavatelům osob OZP v Ostravě. 

2) Podpora chráněného bydlení pro duševně nemocné  

Cílem projektu je poskytnout novou sociální službu pro lidi s dlouhodobým 

duševním postižením ve věku 19-55 let. V Chráněném bydlení se klienti 

snaží, co nejvíce se osamostatnit, tak aby po určité době byli schopni 

samostatně zvládnout běžné záležitosti denního života.  
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13 Zaměstnanci 
 

  

Ředitel

Manažer 
chráněných 

dílen

Stolařská dílna

Textilní dílna

Dílna zpracování 
plastů

Dílna separace 
odpadů

Chráněná 
pracovní místa

Sociální služby

Chráněné 
bydlení

Poradenské 
služby

Target
podporované 
zaměstnávání

Rada ředitele

Sekretariát

Personální úsek
Ekonomický 

úsek
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14 Ekonomické informace 
 

Rozvaha pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání k 31. prosinci 2014 (v celých tisících Kč) v plném rozsahu podle 

Sbírky zákonů vyhlášky č. 504/2002 z 5. 12. 2002  

 

Aktiva 

 

 

 

 

položka Text
Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního 

období 31.12.2014

A. Dlouhodobý majetek celkem 16 442 15 276

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 24 849 25 581

A.II.1 Pozemky 1 799 1 799

A.II.3 Stavby 16 248 16 248

A.II.4 Samostatné movité věci a soubory mov. Věcí 6 659 7 413

A.II.7 Drobný dlouhodobý majetek 143 121

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -8 407 -10 305

A.IV.6 Oprávky ke stavbám -3 688 -4 671

A.IV.7 Oprávky k samost. Movitým věcem a souborům mov. Věcí -4 575 -5 513

A.IV.10 oprávky k drobnému dlouh. Hmotnému majetku -144 -121

B. Krátkodobý majetek 12 492 12 936

B.I. Zásoby celkem 816 1 008

B.I.1 Materiál na skladě 473 569

B.I.5 výrobky 321 419

B.I.7 zboí na skladě a v prodejnách 12 6

B.I.9 poskytnuté zálohy na zásoby 10 14

B.II. pohledávky celkem 2 146 2 470

B.II.1 odběratelé 845 1 201

B.II.6 pohledávky za zaměstnanci 29 23

B.II.17 jiné pohledávky 3

B.II.18 Dohadné účty aktivní 1 459 1 436

B.II.19 opravná položka k pohledávkám -190 -190

B.III. krátkodobý finanční majetek celkem 9 507 9 448

B.III.1 pokladna 86 100

B.III.2 ceniny 12 14

B.III.3 Účty v bankách 9 409 9 334

B.IV. jiná aktiva celkem 23 10

B.IV.1 náklady příštíh období 23 10

Aktiva celkem 28 934 28 212
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Pasiva 

 

 

 

 

 

 

 

položka Text
Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k 

rozvahovému dni 

31.12.2014

A. Vlastní zdroje celkem 27 083 26 166

A.I. Jmění celkem 26 566 26 419

A.I.1 Vlastní jmění 17 336 16 843

A.I.2 Fondy 9 230 9 576

A.II. Výsledek hospodaření celkem 517 -253

A.II.1 Účet výsledku hospodaření -253

A.II.2 Výsedek hospodaření ve schvalovacím řízení 517

B. Cizí zdroje celkem 1 851 2 046

B.III. Krátkodobé závazky celkem 1 615 1 853

B.III.1 Dodvatelé 100 114

B.III.5 Zaměstnanci 635 714

B.III.6 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 70 77

B.III.7 Závazky k institucím sociálního zabezp. A veř. Zdrav. Pojištění 494 546

B.III.9 ostatní přímé daně 78 81

B.III.10 Daň z přidané hodnoty 231 311

B.III.11 ostatní daně a poplatky 1 3

B.III.17 jiné závazky 6 4

B.III.22 Dohadné účty pasívní 3

B.IV. Jiná pasiva celkem 236 193

B.IV.2 Výnosy příštích období 236 193

Pasiva celkem 28 934 28 212
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Výkaz zisků a ztrát pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 

činnosti není podnikání k 31. prosinci 2014 (v celých tisících Kč) v plném 

rozsahu podle Sbírky zákonů vyhlášky č. 504/2002 z 5. 12. 2002 a vyhlášky 

č. 476/2003 ze 17. 12. 2003. 

 

Náklady 

 

 

 

 

 

položka Text
Hodnoty za 

činnost hlavní

hodnoty za činnost 

celkem

A. Náklady

A.I. Spotřebované nákupy celkem 2 483 2 483

A.I.1 Spotřeba materiálu 2 079 2 079

A.I.2 Spotřeba energie 317 317

A.I.3 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 82 82

A.I.4 prodané zboží 5 5

A.II. Služby celkem 1 116 1 116

A.II.5 Opravy a udržování 132 132

A.II.6 Cestovné 137 137

A.II.7 Náklady na reprezentaci 196 196

A.II.8 ostatní skužby 651 651

A.III. osobní náklady celkem 17 383 17 383

A.III.9 Mzdové náklady 12 679 12 679

A.III.10 Zákonné sociální pojištění 4 009 4 009

A.III.12 Zákonné sociální náklady 695 695

A.IV. Daně a poplatky celkem 12 12

A.IV.14 Daň silniční 7 7

A.IV.16 Ostatní daně a poplatky 5 5

A.V. Ostatní náklady celkem 88 88

A.V.18 Ostatní pokuty a penále 6 6

A.V.23 manka a škody 17 17

A.V.24 jiné ostatní náklady 65 65

A.VI. Odpisy, prodaný maj. Tvorba rezerv a oprav.položek celkem 1 921 1 921

A.VI.25 odpisy dlouhod. Nehmot. A hmot. Majetku 1 921 1 921

A.VII. poskytnuté příspěvky celkem 2 2

A.VII.32 Poskytnuté členské příspvky 2 2

náklady celkem 23 005 23 005
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Výnosy 

  

položka Text
Hodnoty za 

činnost hlavní

hodnoty za činnost 

celkem

B. Výnosy

B.I. Trřby za vlastní výkony a za zboží celkem 8 790 8 790

B.I.1 tržby za vlastní výrobky 2 595 2 595

B.I.2 Tržby z prodeje služeb 6 192 6 192

B.I.3 Tržby za prodané zboží 3 3

B.II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 110 110

B.II.6 Změna stavu zásob výrobků 110 110

B.III. Aktivace celkem 172 172

B.III.8 Aktivace materiálu a zboží 170 170

B.III.9 Aktivace vnitroorganizačních služeb 2 2

B.IV. Ostatní výnosy celkem 1 507 1 507

B.IV.15 Úroky 21 21

B.IV.17 Zúčtování fondů 15 15

B.IV.18 Jiné ostatní výnosy 1 471 1 471

B.V. Tržby z prodeje maj., zúčt rezerv a oprav. Položek celkem 5 5

B.V.21 tržby z prodeje materiálu 5 5

B.VI. přijaté příspěvky celkem 339 339

B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary) 339 339

B.VII. provozní dotace celkem 11 829 11 829

B.VII.29 provozní dotace celkem 11 829 11 829

Výnosy celkem 22 752 22 752

C Výsledek hospodaření před zdaněním -253 -253

D Výsledek hospodaření po zdanění -253 -253
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15 Zpráva auditora 
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16 Náhradní plnění odběrem výrobků  
 

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) má 
každý zaměstnavatel, pokud zaměstnává v průměrném ročním 
přepočteném počtu zaměstnanců více než dvacet pět zaměstnanců.  
Povinnost zaměstnávat OZP plní zaměstnavatel:  

 zaměstnáváním těchto občanů v pracovním poměru ve výši 4%  
z celkového průměrného přepočteného počtu zaměstnanců 

 odebíráním výrobků nebo služeb tzv. NÁHRADNÍM PLNĚNÍM 
dle § 81 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, od 
zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, 
kteří jsou OZP 

 odvodem do státního rozpočtu (výše tohoto odvodu činí ročně 
za každého OZP, o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl 
2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství 
vyhlašované MPSV za I. až III. čtvrtletí roku, v němž nebyl povinný 
podíl naplněn, tj. 25 179,- Kč * 2,5 = 62 948,- Kč za jednoho 
zaměstnance pro rok 2014.  

 
Počet zaměstnanců, které si zaměstnavatel započte do plnění svého 
povinného podílu, je upraven ve vyhlášce č. 518/2004 Sb., kterou se 
provádí Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  
Zápočet se určí podílem celkového ročního objemu plateb bez DPH (u 
plátců DPH) za výrobky nebo služby odebrané v roce 2014 od 
zaměstnavatele, který měl více jak 50% zaměstnanců se zdravotním 
postižením, k sedminásobku průměrné mzdy zjištěné za I. až III. čtvrtletí 
sledovaného roku. U plátců DPH se z ceny výrobků nebo služeb odečte 
daň z přidané hodnoty.  
Příklad: Zaměstnavatel odebral za sledované období v průběhu celého roku 2014 
od chráněné dílny výrobky (např. textilní výrobky) v hodnotě 584 240 Kč.  
584 240 : 176 253 (tj. 7 x 25 179,- Kč) = 3,31  
Zaměstnavatel si do svého plnění povinného podílu započte 3,31 zaměstnanců se 
zdravotním postižením jako náhradní plnění a to jen v případě, že tento dodavatel 
zaměstnával ve sledovaném období přepočtených 3,31 (nebo více) zaměstnanců.  
Dovolili jsme si citovat některá ustanovení tohoto zákona pouze z důvodu naší 

nabídky poskytnutí náhradního plnění, neboť Charita sv. Alexandra je zařazena do 

kategorie zaměstnavatelů převážně zaměstnávajících osoby se zdravotním 

postižením a je oprávněna pro rok 2014 poskytovat náhradní plnění až do výše 

třiceti šesti násobku průměrné mzdy (cca 49 mil. Kč).   
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17 Plány do budoucna 
 

Charita sv. Alexandra bude i do budoucna usilovat o udržení co největšího 

počtu pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, aby tak mohla 

naplňovat své hlavní poslání. Důležitá je v tomto směru ekonomická 

udržitelnost jednotlivých provozů, které vyžadují nejenom kvalitní zázemí 

v podobě fungujících pracovních týmů ale i nemalé investice či opravy. 

Z těch největších úkolů, které má charita před sebou lze jmenovat: 

 

- Zúžení aktivit dílny pro zpracování plastů pro její větší efektivnost 

o příliš široké zaměření neefektivně zatěžuje provoz dílny, 

která se potřebuje soustředit na ekonomicky udržitelné 

aktivity 

- Rekonstrukce prostor textilní dílny s ohledem na kapacitu výroby 

o rostoucí nároky na objem skladových zásob materiálu 

vyžadují stavební úpravy, které na čas znemožní dílně plně 

fungovat 

- Oprava střechy hlavní budovy 

o Zatékání do střechy stolařské dílny způsobuje problémy 

s ochranou dřevěného materiálu i nářadí před vodou a 

vlhkem 

- Zvyšování kvality výroby stolařské dílny 

o Specifická, kusová zakázková výroba vyžaduje špičkovou 

kvalitu, která se odlišuje od běžné masové výroby 

- Rozšíření výroby z lamino DTD  

o Jedná se moderní materiál, který je zákazníky žádán  

a který doposud v dílně hrál okrajovou roli 
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18 Poděkování 
 

Charita sv. Alexandra si tímto způsobem dovoluje poděkovat Vám všem, 

kteří jste nám v roce 2014 projevili svoji podporu. Ať už se jedná o dárce, 

instituce, firmy, farnosti, rodiny či jednotlivce, bez Vaší velkorysé a nezištné 

přízně a osobního nasazení by Charita sv. Alexandra nemohla naplňovat 

své poslání, tedy zejména pomáhat těm, kteří se bez pomoci druhých 

neobejdou. 

Děkujeme všem našim zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří každodenně 

přispívají k tomu, že Charita sv. Alexandra může existovat a rozvíjet se. 

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na chod charity, jmenovitě pak velký 

dík vyjadřujeme těm, bez jejich pomoci bychom nemohli existovat. 

 

Děkujeme Vám za podporu v roce 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charita sv. Alexandra 

Holvekova 651/28 

718 00 Ostrava-Kunčičky 

IČ:26520788 DIČ:CZ26520788 

www.charita-sv-alexandra.cz 


