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Anotace 

Diplomová práce „Financování terapeutických komunit pro drogově závislé v České 

republice“ se zabývá financováním terapeutických komunit, které jsou ze systému péče 

o drogově závislé v České republice v oblasti abstinujících klientů nejúspěšnější. 

Z analýzy dokumentů vyplývá, že jejich proces financování není dokonalý. 

Odstraněním problémů z procesu financování bychom mohli dosáhnout toho, že se 

terapeuti nebudou muset těmito problémy zabývat, a budou tak moci více času věnovat 

terapeutickému programu a svým klientům, z čehož může vzejít více abstinujících lidí.  

        Cílem této práce je kritická reflexe procesu financování terapeutických komunit, 

identifikování problémů s tímto financováním spojených a navržení jejich řešení pro 

oblast veřejné politiky. Nejožehavějším tématem v tomto procesu přidělování dotací je 

pozdní financování terapeutických komunit, což pokládám i za můj výzkumný problém. 

V diplomové práci se tento předpoklad potvrdil, a zároveň vyšlo najevo, že problémy 

v tomto procesu jsou zbytečné, a z převážné většiny by se daly jednoduše odstranit. 

Některé problémy jsou závažnějšího charakteru, a pro jejich změnu je nutná politická 

vůle, které v současnosti není mnoho.   

 

Annotation 

Diploma thesis „Financing of therapeutic communities for drug addicted in the Czech 

Republic“ deals with the financing of therapeutic communities which are the most 

successful in production abstainer in the system of care for drug addicted in the Czech 

Republic. The analysis of documents shows that the process of financing isn´t perfect. 

By eliminating the problems of the process of financing we can achieve that the 

therapists will not have to deal with these problems and thus able to devote more time 

therapeutic program and its clients which may lead to more abstainer. 

 The aim of this work is a critical reflection process of financing of therapeutic 

communities, identifying of problems associated with this financing and to propose 

solutions to public policy. The most burning issue in this process of the allocation of 
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dotation is late financing of therapeutic communities which I consider as my research 

problem. The thesis is confirmed this assumption and it became clear that problems in 

this process are unnecessary and the overwhelming majority of this problems could be 

easily removed. Some problems are serious nature and for change the political will is 

needed which currently isn´t much.  
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Stručná charakteristika práce: 

Drogy jsou schopny negativně ovlivňovat široké spektrum lidských aktivit, od 

hospodářství přes politiku až po zdravotnictví. Je velkým úkolem lidí vybudovat v této 

zemi funkční systém, který by dokázal drogový problém účinně omezit, a naučit se 

s drogami koexistovat. Ať se nám to totiž líbí, nebo ne, drogy vždy byly součástí našeho 

života a zůstanou ji i v budoucnosti. Proto se tímto tématem také zabývám.  

 V diplomové práci se zaměřím na financování terapeutických komunit pro 

drogově závislé v České republice. Terapeutickými komunitami se budu zabývat díky 

jejich úspěšnosti v léčbě. Z analýzy dokumentů vyplývá, že jejich proces financování 

není na nejlepší úrovni. Nachází se v něm řada problémů, na které budu v práci 

upozorňovat, a navrhovat jejich řešení. Odstraněním problémů v procesu, bychom 

mohli dosáhnout toho, že se terapeutické komunity nebudou muset již těmito problémy 

zabývat, a budou mít více času na své klienty, z čehož může vzejít více abstinujících 

lidí.  

 Výzkumným problémem mé práce bude pozdní financování terapeutických 

komunit příslušnými donory, které komunitám znesnadňuje financování jejich provozu. 

Obecným cílem této práce bude kriticky reflektovat současný stav procesu financování 

terapeutických komunit, identifikovat problémy s tímto financováním spojené a 

navrhnout jejich řešení pro oblast veřejné politiky. Nicméně hlavním cílem bude 

zrychlení zdlouhavého procesu schvalování dotací pro terapeutické komunity, jejímiž 

hlavními donory jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rada vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky, kraje a města.  

         V diplomové práci budu zkoumat procesy financování těchto komunit 

jednotlivými donory, budu se zabývat jejich problémy a navrhovat jejich případná 

řešení. V práci využiji analýzu dokumentů, analýzu dat, strom problémů, strom cílů, 
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polostrukturované rozhovory s odborníky a s odpovědnými osobami z terapeutických 

komunit, analýzu rozhovorů a analýzu aktérů. Základ mé práce budou tvořit teorie 

neziskového sektoru, veřejná ekonomika, veřejné finance a veřejné rozpočty. O tyto 

teorie a koncepce se v celé práci budu opírat a vycházet z nich.  
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1 Úvod 

„Užívání drog poškozuje zdraví a kvalitu života nejenom uživatelů drog a jejich 

blízkých, ale v důsledku negativních zdravotních, sociálních, ekonomických a 

bezpečnostních dopadů, které s užíváním drog souvisejí, ohrožuje i zdravý vývoj celé 

společnosti. Užívání drog představuje závažné riziko: změny základních životních 

hodnot, oslabování vůle, narušování mezilidských vztahů a rozklad rodin, ohrožení 

pořádku ve městech, veřejného zdraví a bezpečnosti, nárůst společenských nákladů 

obecně.“ (Kalina, 2003, citováno podle Radimeckého a spolupracovníků, 2003: 25) 

Téma drog a drogové závislosti nemůžeme jen tak zamést pod koberec, ale musíme se 

jím neustále znovu a znovu zabývat.  

      V České republice máme 30 900 problémových uživatelů drog1. (Národní 

monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2008: 41)  Nejvíce ohroženou 

skupinou v souvislosti s užíváním drog (tedy rizikovou skupinou, která je negativním 

sociálním, nebo zdravotním jevem ohrožena více než zbytek populace) je věková 

kategorie od 13 do 18 let. (Kalina, 2003a) Problémoví uživatelé drog se často ocitnou na 

okraji společnosti, společnost je odsuzuje a nechce je přijmout zpět. Pokud ale tito lidé 

pomoc vyhledají, a chtějí pomoci využít, je přímo naší povinností jim pomocnou ruku 

nabídnout. Nepomáháme tím jenom samotným problémovým uživatelům drog, ale 

pomáháme tím i sami sobě. V konceptu WHO „Zdraví pro všechny v 21. století“ (1998) 

se uvádí, že tito lidé ohrožují jak svůj vývoj, tak i vývoj společnosti, mají vliv na 

veřejné zdraví, kriminalitu [V roce 2007 bylo 2282 osob stíhaných za drogově trestné 

činy. (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2008: 16)] a i 

ekonomiku země2. Ekonomiku země ovlivňují problémoví uživatelé drog ve velké míře. 

Většina těchto lidi nepracuje a neodvádí daně. Pokud vezmeme do úvahy předpoklad, že 

by země nevynakládala žádné peníze na protidrogovou politiku, tak by Česká republika 

ušetřila 557 562 000 Kč za rok. (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 

závislosti, 2008: 3)  

                                                 
1 „Problémové užívání drog je podle EMCDDA definováno jako injekční užívání drog a/nebo dlouhodobé 
či pravidelné užívání opiátů a/nebo drog amfetaminového typu (vyjímaje extázi – MDMA) a/nebo 
kokainu. V ČR jsou do odhadů počtu problémových uživatelů drog zahrnuti uživatelé metamfetaminu 
(pervitinu) a opiátů, tedy heroinu a buprenorfinu (Subutexu ®). 
      V r. 2007 došlo k mírnému nárůstu středního počtu odhadu problémových uživatelů drog – mírně 
se přitom zvýšil střední odhad počtu problémových uživatelů pervitinu a naopak poklesl střední odhad 
počtu problémových uživatelů opiátů (heroinu a Subutexu ®). Obdobné trendy – nárůst u pervitinu a 
pokles u opiátů – byly zaznamenány meziročně ve většině zdrojů dat z léčebných a poradenských 
zařízení.“ (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2008: 6) 
2 Viz kapitola 3.3 Důsledky užívání drog na koncepce veřejné politiky.  
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      Pomoci problémovému uživateli drog, a ovlivnit tak jeho vývoj i vývoj 

společnosti, můžeme tím, že mu dáme motivaci, aby se šel léčit. Jeho vyléčení a 

následný návrat do společnosti zajišťují v České republice léčebná zařízení přímo 

určená pro drogově závislé klienty. Mezi tyto léčebné zařízení patří terénní programy, 

terapeutická sanatoria (stacionáře), ambulance, nízkoprahová kontaktní centra, 

detoxifikační jednotky, ústavní léčba, terapeutické komunity, doléčovací programy a 

AA – anonymní alkoholici. Těmito zařízeními se podrobně zabývám v mé bakalářské 

práci: „Systém péče o drogově závislé v České republice.“  (Danišová, 2007: 12)  

     Jednotlivá zařízení mají různou úspěšnost. Úspěšné zařízení je podle mého názoru 

takové, kde klient po léčbě zcela abstinuje3. Na úplnou špičku, co se týče této 

úspěšnosti, můžeme zařadit nestátní neziskové terapeutické komunity.4 Jejich léčebné 

programy v roce 2007 absolvovalo úspěšně 26,3% klientů. (Národní monitorovací 

středisko pro drogy a drogové závislosti, 2008: 13) Například v Terapeutické komunitě 

Karlov5 úspěšně ukončilo program 50% klientů. (SANANIM, 2008: 26) Ve srovnání 

můžu uvést ústavní léčbu pro drogově závislé, která takovou úspěšnost nemá. 

(Danišová, 2007: 65)  

    Jelikož jsem se rozborem jednotlivých typů léčebných zařízení v České republice 

zabývala v mé bakalářské práci, tak bych se nyní chtěla věnovat pouze terapeutickým 

komunitám, a to hlavně kvůli jejich úspěšnosti v léčbě. Rozbor jednotlivých typů 

léčebných zařízení mě dovedl k tématu jejich financování. V diplomové práci se budu 

zabývat procesem financování terapeutických komunit6, a tím jaké obsahuje problémy. 

Hlavním výzkumným problémem této práce bude pozdní financování terapeutických 

komunit v České republice. Pokusím se navrhnout řešení daného problémů a problémů 

na něj navázaných, aby terapeutická komunita mohla správně fungovat, a dále se 

rozvíjet. A nemusela se tak zaobírat problémy v procesu jejich financování.  

    Terapeutické komunity v České republice získávají finance ze státního, krajských 

a místních rozpočtů a z jejich vlastních iniciativ. Financování terapeutických komunit je 

tedy vícezdrojové, a každý donor si určuje své podmínky přidělování financí. Každý má 

                                                 
3 V této práci budu za úspěšného klienta považovat takového klienta, který po léčbě zcela abstinuje. 
4 Myšlenka a podklady pro toto tvrzení jsou dále rozvinuty v kapitole 3.5.2 Terapeutická komunita jako 
úspěšné léčebné zařízení. 
5 Terapeutická komunita Karlov spadá pod SANANIM o.s. (www.sananim.cz)  
6 Nebudu zde ale řešit otázku, jestli mají terapeutické komunity získávat finance z veřejného nebo jenom 
soukromého sektoru.  
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jiná pravidla hry7. Terapeutické komunity musejí vypisovat každý rok ke každému 

donoru žádosti o dotace, na základě kterých se jim následně přidělí finance. 

Vícezdrojové financování je velmi administrativně, časově i finančně náročný proces. 

Finance se z něho uvolňují příliš pozdě a terapeutické komunity nemají poměrně 

dlouhou dobu, z čeho financovat svůj provoz.  

                                                 
7 Podrobně rozebírám financování terapeutických komunit jednotlivými donory ve čtvrtém bloku této 
práce.  
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2 Vymezení problému, cíle, otázky a metody  

2.1 Vymezení zkoumaného problému  

Jak název práce napovídá, zabývám se financováním terapeutických komunit (TK) pro 

drogově závislé v České republice. Terapeutické komunity jsem si vybrala z toho 

důvodu, že jsou ze systému péče o drogově závislé podle dostupných materiálů 

nejúspěšnějšími zařízeními, co se týče klientů, kteří po léčbě zcela abstinují8.  

 Systémem péče o drogově závislé jsem se zabývala v mé bakalářské práci 

(Danišová, 2007) a rozbor jednotlivých typů zařízení mě dovedl i k tématu jejich 

financování. Toto téma mě velice zaujalo, a proto se mu věnuji v mé diplomové práci. 

V této práci bych chtěla rozebrat proces financování terapeutických komunit, poukázat 

na jeho problémy a pokusit se najít jejich řešení. Jedním z nejožehavějších problémů je 

pozdní financování terapeutických komunit, což také bude můj hlavní výzkumný 

problém. Navržením řešení problémů chci dosáhnout toho, aby TK mohly vykonávat 

svoji práci, a nemusely se těmito problémy zabývat. Pokud chce společnost vyšší počet 

abstinujících klientů, tak musí odstranit všechny problémy, které by fungování TK 

brzdily.  

 Terapeutické komunity  poskytují sociální služby pro drogově závislé uživatele a 

vztahuje se na ně zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.9 Financování sociálních 

služeb v České republice probíhá na základě tzv. vícezdrojového financování. TK 

získávají finance ze státního, z krajských a místních rozpočtů a z jiných zdrojů. Finance 

ze státního rozpočtu TK získávají od Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a 

Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Dále ještě získávají dotace 

z krajů, měst a z jiných zdrojů, tj. z členských příspěvků, plateb od klientů, darů, 

sponzorů a z jejich vlastních iniciativ.  

 MPSV, RVKPP, kraje a města si jako donoři pro TK definují každý jiné podmínky 

pro přidělování financí. Každý donor má jiný formulář a jiné požadavky pro přidělení 

dotací. Každý má jiná pravidla hry10. Terapeutické komunity musejí vypisovat každý 

rok ke každému donoru žádosti o dotace, na základě kterých se jim následně přidělí 

finance. Vícezdrojové financování je velmi administrativně, časově i finančně náročný 

                                                 
8 Viz kapitola 3.5.2 Terapeutická komunita jako úspěšné léčebné zařízení.  
9 http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_l=108/200 
6&PC_8411_ps=10#10821 
10 Podrobně rozebírám financování terapeutických komunit jednotlivými donory ve čtvrtém bloku této 
práce. 
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proces. Finance se z něho uvolňují příliš pozdě a terapeutické komunity, pokud nemají 

své vlastní rezervy, nemají minimálně tři měsíce11, z čeho financovat svůj provoz.  

       Tak například: žádost o dotaci musela TK podat na RVKPP do 30.9.2008. Dotační 

výbor  projedná tuto žádost do 31.12.2008, dále pak RVKPP projedná návrh dotace do 

31.1.2009, a rozhodnutí o poskytnutí dotace vydá vedoucí Úřadu vlády České republiky 

nejpozději do 31.3.2009. (RVKPP, 2008) Finance z RVKPP dostane TK nejdříve na 

konci března, resp. v dubnu, což je pro ni velký problém. TK musí totiž finance ze 

státního rozpočtu na daný rok vyčerpat do prosince, poté např. musí ty čtyři měsíce 

hospodaření komunity financovat z vlastních zdrojů. Pokud má málo vlastních zdrojů, 

má problém. (Janyšková, 2008)   

       Dalším příkladem je MPSV. Projekt na MPSV musela TK dodat do 30.9.2008. 

Předběžné výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na internetových stránkách 

MPSV nejpozději do poloviny ledna 2009. V případě schválení dotací MPSV posílá 

finance TK ve třech splátkách. 1. splátka probíhá nejpozději do konce února, druhá do 

konce června a třetí do konce září. (MPSV, 2008) Tady v tomto případě TK nemá 

finance na svůj provoz minimálně dva měsíce12.  

       Ale i v případě měst a krajů TK nedostane finance hned na začátku roku. 

Například žádost o dotaci u Hlavního města Prahy (HMP) musela TK podat do 

31.10.2008 a k uveřejnění výsledků a k přidělení dotací dochází až v březnu 2009. 

(Janyšková, 2008) A dalším příkladem je např. Středočeský kraj, kde si TK musela 

žádost o dotaci podat do 31.10.2008. Termín výsledků grantového řízení Středočeského 

kraje, ale není nikde uveřejněn. Zveřejněno je pouze, že vyhlášení výsledků grantového 

řízení bude vyvěšeno na internetových stránkách kraje13. Letos výsledky grantového 

řízení byly zveřejněny 13.3.200914.   

 Z těchto informací můžeme udělat závěr, že TK nemá minimálně tři měsíce 

prostředky na zajištění své činnosti, což pro ni může představovat obtížnou situaci. Na 

základě teorie vzájemné závislosti15 by měl stát TK pomoci. Samozřejmě, nemůžeme 

státu upřít to, že TK finančně nepomáhá. Ale pokud už se něco dělá, tak se to má dělat 

pořádně a efektivně. Proč by stát na základě dotací nemohl dát TK finance již na 

                                                 
11 Viz kapitola 4.7.1 Pozdní financování.  
12 Letos MPSV postup z Metodiky, ze které informace čerpám, nedodrželo. Viz kapitola 4.3 Financování 
terapeutických komunit Ministerstvem práce a sociálních věcí.  
13 http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/granty/rok-2009.htm 
14 http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/granty/rok-2009.htm 
15 Viz kapitola 3.6.1.3 Teorie vzájemné závislosti.   
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začátku roku, nebo proč musí TK vyčerpat finance do konce roku? I na tyto otázky se 

budu snažit v této práci odpovědět.  

 Hlavním výzkumným problémem této práce je tedy pozdní financování 

terapeutických komunit v České republice od jednotlivých donorů (MPSV, RVKPP, 

kraje i města), jehož příčinou je zdlouhavý proces. Dalším problémem je velká 

administrativní zátěž. Každoroční vypisování žádostí o dotace stojí TK velké úsilí a čas. 

V žádostech se objevují pasáže, které TK musí vyplňovat každoročně, a prakticky 

v nich nezmění ani slovo. Jedná se hlavně o textovou část, kde se vyplňuje poslání a 

náplň práce. Tuto část TK jenom kopírují, protože se jenom málokdy mění. Přidělává 

jim to jenom práci. Další administrativní zátěží je, že musejí přikládat k žádostem 

každoročně ověřené nebo okopírované dokumenty, které k žádostem přikládají každým 

rokem. Tyto dokumenty se nemění, jsou každý rok stejné. Marnění času nad 

zdlouhavým vypisováním žádostí může vést v některých komunitách k nekvalitní léčbě. 

Terapeuti se často nezabývají samotnými klienty, ale žádostmi o dotace. Některé 

komunity nemůžou přijmout administrativního pracovníka a musí zvládat více prací 

najednou, tj. netráví tolik času s klienty. Pokud některé komunity administrativního 

pracovníka přijmou, pak to má negativní dopad na jejich náklady. Mezi problémy 

v procesu financování patří i odlišné podmínky přidělování dotací, a také to, že tento 

proces je časově i finančně velmi nákladný. Proces zabírá spoustu času jak TK, tak i 

donorům a z hlediska finančního je velmi nákladný, protože je v něm zainteresován 

velký počet úředníků a institucí. Nicméně v této části práce není tolik prostoru pro 

podrobné rozebrání problémů, a narušilo by to strukturu práce, proto problémy procesu 

financování TK budu rozebírat později16, a přímo na ně napojím varianty jejich řešení. 

Zde nyní přikládám strom problémů, který jsem si sestavila, aby mně pomohl dané 

problémy vytyčit. (viz obrázek č. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Viz kapitoly 4.7 Problémy v procesech financování terapeutických komunit.  
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Obrázek č. 1: Strom problémů  
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2.2 Cíle práce  

Při stanovování cílů mé diplomové práce jsem vycházela z problémů, které jsem 

nastínila v předešlé kapitole. Strom cílů mně pomohl cíle práce vytyčit. (viz obr. č. 2).  

 

Obrázek č. 2: Strom cílů  
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Obecnějším cílem mé práce je kriticky reflektovat současný stav procesu financování 

terapeutických komunit, identifikovat problémy s tímto financováním spojené a 

navrhnout řešení daných problémů pro oblast veřejné politiky. Mým hlavním cílem je 

zrychlení zdlouhavého procesu schvalování dotací pro terapeutické komunity. Další 

konkrétnější cíle jsou následující:   

 

� Formulovat základní problémy a překážky, které brání terapeutickým  

      komunitám získat finance od různých subjektů již v lednu daného roku,  

      a ne až  o tři měsíce později.  

� Zjednodušení zdlouhavého procesu.     

� Kritická reflexe nákladného procesu financování terapeutických komunit.  

� Snížení nákladů na proces schvalování dotací.  

� Snížení počtu zainteresovaných úředníků a institucí.  

� Snížení administrativní zátěže pro TK.  

� Odstranění zbytečných formalit a povinností TK.   

� Zefektivnit vynaložený čas pracovníků TK.  

� Trávení více času pracovníků TK s jejich klienty.  

� Rekvalifikace a kurzy pro pracovníky TK.  

� Sjednocení podmínek donorů pro přidělování dotací.  

 

2.3 Otázky  

� Co by se muselo udělat, aby terapeutické komunity mohly získat finance od 

donorů již v lednu daného roku?  

� Jaké jsou překážky a problémy, které brání terapeutickým komunitám získat 

finance od různých subjektů v lednu daného roku? 

� Proč musí terapeutická komunita vyčerpat finance do konce roku?  

� Je možné, aby terapeutické komunity získávaly finance ze státního rozpočtu 

pouze od jedné instituce?  

� Docílili bychom tím snížení administrativy, snížení zainteresovaných 

úředníků a institucí?  

� Docílili bychom tím snížení nákladů na proces schvalování dotací pro 

terapeutické komunity?  
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2.4 Metody a zdroje dat  

Diplomová práce „Financování terapeutických komunit pro drogově závislé v České 

republice“ vychází, co se týče sekundárních dat17, z metod analýzy dokumentů. Opírám 

se zejména o úřední dokumenty18, tj. dokumenty státních orgánů jako je Rada vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát 

hlavního města Prahy (MHMP) a Středočeský kraj. Zejména o jejich metodiky a 

stanovy poskytování dotací. Vycházím také z virtuálních dat, tj. data, která se nacházejí 

na internetu. (Hendl, 2008) Mezi virtuální data řadím informace z Národního 

monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, výroční zprávy terapeutických 

komunit pro drogově závislé a jejich internetové stránky. Na internetu lze také dohledat 

výše zmíněné metodiky a stanovy pro poskytování dotací od jednotlivých donorů. Moje 

analýza dokumentů spočívá i v rozboru tématicky souvisejících zákonů. Nesmím také 

opomenout veškerou literaturu, která souvisí s tématem mé diplomové práce. Všechny 

zdroje uvádím v seznamu literatury.  

       Přínosnou metodou pro postup v mé diplomové práci je i strom problémů a strom 

cílů19. Další metodou je analýza dat a polostrukturované rozhovory. Polostrukturované 

rozhovory byl můj vlastní výzkum, proto se jedná o tzv. primární data, tj. data, která 

jsem načerpala z vlastního výzkumu. Jelikož polostrukturované rozhovory jsou 

kvalitativní metodou20, budu z nich analyzovat kvalitativní data a to analýzou 

rozhovorů. (Hendl, 2008) Poslední metodou v mé diplomové práce je analýza aktérů.  

 

2.4.1 Analýza dokumentů 

„Analýza dokumentů patří k standardní aktivitě jak v kvalitativním, tak v kvantitativním 

výzkumu. Dokumenty – všechno napsané nebo prostě zaznamenané – mohou být 

podrobeny analýze z různých hledisek. V dokumentech se projevují osobní nebo 

skupinové vědomé nebo nevědomé postoje, hodnoty a ideje. Dokumenty jsou knihy, 

                                                 
17 Sekundární data jsou data, které již někdo sebral a publikoval. (Nekola, Veselý, 2007)  
18 „Úřední dokumenty jsou napsané, fotografované nebo jinak pořízené dokumenty ve firmách nebo 
úřadech. Může jít o výroční zprávy, zápisy ze schůzí, vyhlášky, dokumentaci práce studenta.“ (Hendl, 
2008: 204)  
19 Grafické znázornění stromu problémů a stromu cílů uvádím v kapitole 2.1 Vymezení zkoumaného 
problému a 2.2 Cíle práce.   
20 Pod termínem „kvalitativní výzkum“ si můžeme představit jakýkoliv výzkum, jehož zjištění 
nedosahujeme pomocí statistických metod nebo jiného způsobu kvantifikace. Může to být výzkum, který 
se zabývá životem lidí, příběhů, chování, ale stejně tak chodu organizací, společenských hnutí, kulturních 
fenoménů nebo vzájemných vztahů mezi národy. Analýza zůstává kvalitativní i přesto, že jsou některá 
data kvantifikována. (Strauss, Corbin, 1998)   
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novinové články, záznamy projevů funkcionářů, deníky, plakáty, obrazy. Za dokumenty 

se však mohou obecně považovat veškeré stopy lidské existence.“ (Hendl, 2008: 130)  

 Analýza dokumentů se zakládá na porozumění a interpretaci dokumentů, 

umožňuje jít hluboko k podstatě dokumentů, ale nese s sebou také možnost 

subjektivního zkreslení. Analytika nejprve zajímají obecnější dokumenty, ze kterých 

čerpá teorii a koncepty k souvisejícímu tématu, a poté dokumenty úžeji zaměřené, ze 

kterých analytik může shrnout poznatky a závěry. V dokumentech se musíme soustředit 

hlavně na metodologickou a věcnou stránku, posuzujeme a porovnáváme různé přístupy 

a jejich výstupy a hledáme zdroje informací pro své otázky. (Nekola, Veselý, 2007)  

 „Proces zpracování dokumentů má tyto fáze (Mayring, 1990):  

1, Začíná se definicí výzkumné otázky.  

2, Definuje se to, co se bude považovat za dokument. Podle této definice se bude 

postupovat určitým způsobem při sběru dokumentů. Snažíme se vyhledat všechny 

relevantní dokumenty.  

3, Provádí se pramenná kritika (externí a interní posouzení dokumentů).  

4, Následuje interpretace dokumentů zaměřená na hledání odpovědi na položené otázky 

a vypracování zprávy. (Mayring, 1990, in Hendl, 2008: 130) 

Externí posouzení dokumentu spočívá v posouzení jeho vnějších znaků a interní 

posouzení dokumentu spočívá v posouzení jeho vnitřních znaků (obsah) a jeho 

výpovědní hodnoty. (Hendl, 2008) 

 Moji analýzu dokumentů jsem prováděla podle výše zmíněných fází. Za dokument 

považuji všechno napsané nebo zaznamenané. Snažila jsem se najít veškeré dokumenty 

spojené s mým tématem. Po sebrání všech mně dostupných dokumentů jsem si je 

roztřídila od obecnějších až po úplně konkrétní. Nejdříve jsem se zabývala obecnějšími 

dokumenty, ze kterých jsem čerpala teorie. Poté jsem se zabývala konkrétnějšími 

dokumenty, které mně poskytly konkrétnější údaje spojené s mým tématem. U všech 

dokumentů jsem provedla externí i interní posouzení a hledala jsem v nich odpovědi na 

mé dříve zadané otázky21.  

 

 

 

 

                                                 
21 Otázky uvádím v kapitole 2.3 Otázky.  
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2.4.2 Analýza dat  

„Analýza dat začíná už na začátku sběru dat, v dalším průběhu výzkumu výzkumník 

průběžně střídá fázi sběru dat a analýzy. Výzkumník se pomocí dat a jejich analýzou 

seznamuje se zkoumaným případem, získává stále hlubší porozumění tématu a výzkumné 

otázce.“ (Hendl, 2008: 228) Postupný sběr dat umožní výzkumníkovi lepší orientaci 

v daném problému, umožní mu problém lépe popsat, rozvíjet jeho teorie a odpovídat na 

dané otázky. Střídání fází sběru dat a analýzy je typickým přístupem u kvalitativních 

výzkumů. (Hendl, 2008) „Kvalitativní výzkumník jedná jako detektiv, který pečlivě 

zkoumá data, klade si nové otázky a opět vstupuje do terénu, aby získal nová data, která 

mu pomohou otázky zodpovědět.“ (Hendl, 2008: 228) Tento přístup trvá tak dlouho, 

dokud se nepodaří výzkumníkovi na dané otázky dostatečně odpovědět. (Hendl, 2008) 

Jelikož v mé diplomové práci provádím kvalitativní výzkum, zvolila jsem tento přístup i 

u analýzy dat.   

 Podle Hávy se jedná v analýze dat o zpracování textu do formy tabulek, grafů, 

obrázků, ukázek z dokumentů a redukci dat formou tabulek a modelů. (Háva, 2008) 

Analýzu dat provádím v průběhu celé diplomové práce.  

 

2.4.3 Strom problémů  

„Strom problémů je univerzální metoda identifikace, prioritizace a vizualizace 

problémů. Strom problémů je často součástí participativních plánovacích metod. Jde o 

diagram příčin a důsledků, tj. faktorů, které způsobují určitý problém. Stejně jako každý 

strom má i strom problémů „kmen“, „kořeny“ a „větve“. Kmen představuje klíčový 

problém, kořeny příčiny problému a větve důsledky tohoto problému.“ (Nekola, Veselý, 

2007: 218) Strom problémů mně pomohl při vyjasnění hlavního výzkumného problému 

této práce a dalších problémů, na něj vztažených. Jeho znázornění uvádím na str. 19.  

 

2.4.4 Strom cílů 

„Strom cílů je logickým pokračováním stromu problémů, jehož smyslem je ozřejmit 

jakou pozitivní situaci chceme v budoucnu dosáhnout.“ (Nekola, Veselý, 2007: 244) 

Strom cílů se sestavuje do stromového diagramu, kde nahoře znázorníme cíle 

všeobecné, a pak postupujeme od nich směrem dolů přes konkrétnější cíle až po ty 

úplně nejkonkrétnější. (Dunn, 2004, in Nekola, Veselý, 2007)  Můj strom cílů uvádím 

na str. 20.  
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2.4.5 Polostrukturované rozhovory  

Rozhovor je velice přínosná metoda, kdy prostřednictvím pokládání otázek a 

zaznamenávání odpovědí zjistíme názory, postoje, vlastnosti nebo předchozí zkušenosti 

dotazovaného člověka. „Dotazování je vhodnou metodou sběru dat všude tam, kde nelze 

zkoumaný fenomén pozorovat přímo.“ (Nekola, Veselý, 2007: 170) V mém případě 

zkoumaný fenomén pozorovat přímo nejde, proto jsem mimo jiné zvolila tuto metodu.  

 „Rozhovor představuje zprostředkovaný a vysoce interaktivní proces získávání 

dat.“ (Ferjenčík, 2000: 171) Interaktivnost znamená, že se s respondentem setkáváme 

tváří v tvář. V této situaci se ale může respondent začít chovat jinak, než jak by se 

choval, kdybychom ho pozorovali skrytě. Respondent nám může při rozhovoru chtěně, 

nebo i nechtěně zkreslovat, nebo zatajovat některé informace. (Ferjenčík, 2000) To 

může být rizikem této metody. Může se nám také stát, pokud budeme respondenta 

nahrávat na přehrávač, že respondent nebude tolik otevřený a ochotný nám říci všechny 

informace, tak jako kdybychom rozhovor nenahrávali. (Novotná, 2007) Další riziko 

rozhovoru je jeho zprostředkovanost. Informace, které z rozhovoru získáme, jsou 

zprostředkované. „Tato zprostředkovanost je dána nejenom specifickými záměry 

respondenta (z etických, společenských, pragmatických i emocionálních důvodů 

nepovíme vždy to, co si ve skutečnosti myslíme), ale i jazykovou obratností i strukturou 

a povahou jazyka.“  (Ferjenčík, 2000: 171)  

 Jako každá metoda má rozhovor svá negativa, ale i pozitiva. Přes veškerá negativa 

jsem si tuto metodu vybrala, protože si myslím, že alternativní metody sběru dat jako je 

dotazník nebo pozorování by v mém výzkumu nebyly dostatečně efektivní.   

 U polostrukturovaného rozhovoru máme připravené otázky, které v závislosti na 

rozhovoru měníme, a popřípadě přehazujeme. U tohoto typu rozhovoru můžeme 

reagovat podle situace a to nás může posunout dále. Polostrukturovaný rozhovor je 

přínosný, pokud chceme nějaký problém zmapovat, jako v mém případě. (Novotná, 

2007)     

 V diplomové práci jsem se zaměřila na deset terapeutických komunit pro drogově 

závislé v České republice, které jsou členy Asociace nestátních organizací zabývajících 

se prevencí a léčbou drogových závislostí (A.N.O.)22. V této Asociaci je převážná 

                                                 
22 Členy A.N.O. jsou TK Fides – Bílá Voda, TK Krok o.s., TK Magdaléna o.p.s., TK Nová Ves o.s., TK 
Podcestný Mlýn o.s., TK Renarkon o.p.s., TK Sananim Karlov o.s., TK Sananim Němčice o.s., TK Sejřek 
o.s., TK White Light I. o.s. (http://www.terapeutickekomunity.org/)  
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většina nestátních neziskových terapeutických komunit z České republiky23. S žádostí o 

rozhovor jsem kontaktovala vedoucí všech deseti terapeutických komunit. Nakonec 

jsem rozhovor získala od paní Martiny Richterové-Těmínové z TK Němčice a Karlov, 

které spadají pod o.s. Sananim. Paní Martina Richterová-Těmínová je vedoucí tohoto 

občanského sdružení. Rozhovor jsem uskutečnila také s paní Helenou Sasovou z TK 

Nová Ves. Paní Helena Sasová je finanční manažerka občanského sdružení Advaita, 

pod kterou TK Nová Ves spadá. Rozhovory jsem prováděla také s panem Janem 

Sobotkou (vedoucí TK) z TK Sejřek, s Martinem Zahálkou (vedoucí TK) z TK White 

Light I. a s paní Kateřinou Marhoulovou z TK Magdaléna. Paní Marhoulová pracuje 

v TK Magdaléna v ekonomickém a personálním odboru. Na paní Marhoulovou mě 

odkázal vedoucí TK Magdalény pan Michal Kostka. S paní Ludmilou Cinkovou z TK 

Fides – Bílá Voda jsem vedla e-mailovou korespondenci, kde mi paní Cinková sdělila, 

že jejich TK je státní zdravotnické zařízení a že léčbu klientům platí zdravotní 

pojišťovna24. S dalšími TK se mi spojení bohužel nepodařilo navázat, buďto byly velmi 

zaneprázdněné, nebo jsem nezastihla odpovědnou osobu.  

 Všichni respondenti mně dali souhlas s uveřejněním rozhovoru, a poskytli mi také 

souhlas zpracovat informace, které mi poskytli. Většinu rozhovorů jsem si nahrála, 

ostatní jsem si zaznamenala, přepsala a uvádím je v přílohách.  

 Vzorek respondentů byl složen z vedoucích terapeutických komunit, nebo z osob, 

které se financováním v terapeutické komunitě zabývají. Dále jsem se snažila do vzorku 

respondentů přiřadit i osoby, které se zabývají přidělováním financí ze státního 

rozpočtu. Proto jsem kontaktovala pana Lukáše Veselého z RVKPP, který má na 

starosti dotace25, dále paní Blanku Pourovou z MPSV z Odboru sociálních služeb a 

sociálního začleňování, tam jsem také v tentýž den zastihla pana Daniela Dárka 

(MPSV), který měl k mému tématu také co říci, a paní Pourová mě na něho odkázala. 

Tyto rozhovory jsem také přepsala, a uvádím je v přílohách.  

 Během psaní diplomové práce jsem tedy provedla polostrukturovaný rozhovor 

s paní Martinou Richterovou – Těmínovou, s paní Helenou Sasovou, s panem Janem 

Sobotkou, s panem Lukášem Veselým, s paní Blankou Pourovou, s panem Danielem 

                                                 
23 V diplomové práci se nebudu zabývat státními terapeutickými komunitami, protože ty jsou založeny na 
jiném způsobu organizace a jiném způsobu financování.  
24 Viz příloha č. 1. 
25 Lukáš Veselý z RVKPP ukončil k 1.4.2009 pracovní poměr a nahradil ho v oblasti dotací Petr Chytil. 
(http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/protidrogova-politika/sekretariat/kontakty-
5442/) 
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Dárkem, s panem Martinem Zahálkou a s paní Kateřinou Marhoulovou. S paní 

Ludmilou Cinkovou jsem vedla e-mailovou korespondenci.  

 

2.4.6 Analýza rozhovorů  

Rozhovor nám poskytne hodnotná data, která pak ale musíme zpracovat. V rámci 

analýzy rozhovorů se výzkumník zabývá obsahem daného rozhovoru ve vztahu 

k respondentovi. Analýzu výzkumník provede tak, že si stanoví nějaký kategorizační 

systém, a poté bude postupně vyhledávat výskyty představitelů (instancí) dané 

kategorie. (Hendl, 2008)  

 V rámci mých uskutečněných rozhovorů jsem si stanovila kategorie, podle kterých 

jsem v rozhovorech vyhledávala dané výroky a informace. Kategorie jsem si stanovila 

následující: 1, požadavky a přidělené dotace terapeutickým komunitám 2, termíny za 

rok 2008, kdy přišly terapeutických komunitám dotace 3, jak řeší jednotlivé 

terapeutické komunity situaci pozdního financování 4, návrhy na změnu daných 

problémů. První a druhou kategorii jsem zpracovala do formy tabulek, které uvádím 

v kapitole „Obrázky a tabulky“ a na které se odkazuji v kapitole 4.1 Financování 

terapeutických komunit od 90. let do současnosti. Třetí kategorii využívám v kapitole 

4.7.1 Pozdní financování a čtvrtou v kapitolách 5 Varianty řešení problémů. Nicméně 

na výroky jednotlivých respondentů se odkazuji v celém čtvrtém a pátém bloku této 

práce.  

   

2.4.7 Analýza aktérů  

Analýza aktérů (stakeholder analysis) „...označuje jakékoliv jednotlivce, skupiny či 

organizace, kteří mohou být ovlivněni nebo mohou ovlivnit připravované politiky či 

projekty, nebo jejich realizaci. Analýza aktérů se snaží identifikovat všechny jednotlivce, 

skupiny či organizace, kterých se daná politika týká, poznat jejich jednání, záměry a 

vzájemné vztahy a zhodnotit jejich vliv, zdroje a zájem na realizaci určité politiky.“ 

(Varvasovszky, Brugha, 2000, in Nekola, Veselý, 2007: 225) „Aktéři mohou být 

definováni jako všichni ti,  

� kdo mají určitý zájem na problému,  

� kdo jsou postiženi daným problémem, 

� kdo mají aktivní či pasivní vliv na řešení či rozhodování týkající se 

daného problému.“ (Nekola, Veselý, 2007: 226) 
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Analýza aktérů mi bude sloužit k tomu, abych určila, kdo je všechno v oblasti 

financování terapeutických komunit zainteresován a kdo může ovlivnit to, aby se 

odstranil problém (či případné překážky) pozdního financování terapeutických komunit.  

 Postup při vytváření analýzy aktérů jsem zvolila následující. Nejprve jsem si 

sepsala aktéry, kteří jsou do oblasti financování terapeutických komunit zainteresováni. 

V druhém kroku jsem aktéry klasifikovala podle toho, zda finance rozdělují, nebo 

přijímají, a na ty, kteří jsou do procesu zapojeni, ale peníze nepřijímají ani nerozdělují. 

(viz tabulka č. 1) (Nekola, Veselý, 2007)  

 

 

Tabulka č. 1: Identifikování aktérů a jejich rozdělení  

Rozdělují finance Přijímají finance Do procesu financování 

jsou zapojeni, ale peníze 

nerozdělují ani nepřijímají 

Vláda, RVKPP, MPSV, 

města, kraje, nadace, 

sponzoři, klienti TK, lidé 

(dary). 

 

     

Terapeutické komunity 

 A.N.O., odborníci, úředníci, 

oponenti projektů, okresní a 

krajští koordinátoři  

Zdroj: autorka 

 

V dalším kroku jsem udělala matici analýzy aktérů v případě zkrácení zdlouhavého 

procesu, odstranění jeho problémů a překážek (viz tabulka č. 2). V matici analýzy 

aktérů jsem posuzovala, jak se zkrácení zdlouhavého procesu aktérů dotkne (zájem), 

jaký mají vliv na zkrácení zdlouhavého procesu (moc), a jak se o zkrácení zdlouhavého 

procesu zajímají (postoj). Jelikož je analýza aktérů velmi subjektivní metodou, tak 

uvádím i odhad spolehlivosti. (Nekola, Veselý, 2007)  
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Tabulka č. 2: Matice analýzy aktérů v případě zkrácení zdlouhavého procesu, odstranění 

jeho problémů a překážek 

 Zájem 

     

Moc Postoj 

 Odhad Odhad  

spolehlivosti 

Odhad Odhad  

spolehlivosti 

Odhad Odhad  

spolehlivosti 

Vláda H / H / L ? 

RVKPP H / H / M / 

MPSV H / H / L / 

Města H / M ? M ? 

Kraje H / M ? L ?? 

Nadace L ?? L ? L ??? 

Sponzoři L ?? L ? L ??? 

Klienti M ? L ? M ??? 

Lidé  L / L ? L ?? 

TK  H / L ? H / 

A.N.O. H / M ? H ? 

Odborníci M ? M ? M ?? 

Úředníci L ? L ? L ? 

Oponenti 

projektů 

M / M ? M ? 

Okresní a 

krajští  

koordinátoři 

M / M ? M ? 

Zdroj: autorka. Vycházela jsem z knihy Analýza a tvorba veřejných politik (Nekola, 

Veselý, 2007)  

 

Způsob škálování podle Dicka (Nekola, Veselý, 2007): 

H (high) - zájem – zkrácení zdlouhavé procesu se jich dotkne velmi podstatně 

              - moc – mají velký vliv na zkrácení procesu financování TK a odstranění jeho 

                           problémů a překážek               

              - postoj – o zkrácení zdlouhavého procesu se zajímají a chtěli by ho řešit  

M (medium) - zájem – zkrácení zdlouhavého procesu se jich nedotkne přímo (např. ale  
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                                     TK při zkrácení zdlouhavého procesu by měly více peněz již  

                                     od ledna daného roku na svůj provoz i na klienty)  

                    - moc – mají vliv na odstranění problémů a zkrácení procesu financování 

                                 TK, ale prosazovali by změny obtížně  

                    - postoj – o zkrácení zdlouhavého procesu pouze mluví  

L (low) - zájem – zkrácení zdlouhavého procesu pro ně nehraje žádnou roli  

            - moc – mají velmi malý vliv na zkrácení zdlouhavého procesu 

            - postoj – nepřikládají zkrácení zdlouhavého procesu velkou váhu   

 

Odhad spolehlivosti podle Dicka (1997) (Nekola, Veselý, 2007):  

/   - plně spolehlivý odhad 

?  - vcelku spolehlivý odhad 

?? – informovaný odhad 

??? – pouhé dohady či čistá fantazie  

 

Při sestavování matice analýzy aktérů jsem vycházela z informací z rozhovorů, jejichž 

přepisy uvádím v přílohách, a ze stanov a metodiky pro udělování dotací ze státního, 

krajských a místních rozpočtů, které jsou dostupné na internetových adresách 

příslušných institucí26. Také se zde opírám o teorie, které rozebírám ve třetím bloku této 

práce. Informace z analýzy aktérů jsem použila v kapitole 5.8.1 Varianty řešení 

problému pozdního financování.  

.  

                                                 
26 Viz Seznam literatury.  
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3 Teoretický konceptuální rámec a nejen on  

3.1 Historie drogové politiky27  

Šíření a zneužívání drog28 se v 19. a 20. století rozlišuje na tři období: 

1, Asi do roku 1960 se drogy pokládaly za odborný problém, kterým se zabývala 

poměrně úzká skupina vysoce kvalifikovaných specialistů – kriminalistů na straně 

potírání trestné činnosti, lékařů – psychiatrů na straně léčení závislostí. (Kalina, 2003) 

2, V letech 1960 – 1990 se drogy stávají zejména ve vyspělých zemích problémem 

společenským, který se dotýká mnoha sociálních vrstev a skupin, a stejně tak mnoha 

profesí. V tomto období dochází v USA a západní Evropě k enormnímu nárůstu užívání 

drog s vážnými zdravotními a sociálními důsledky, což kvalitativně změnilo koncepce a 

přístupy drogových politik. (Kalina, 2003) 

3, Od roku 1990 již mezinárodní společenství (v Globálním akčním plánu VS OSN 

z roku 1991) charakterizuje problém drog jako problém globální29. (Kalina, 2003) 

 

3.2 Vývoj drogové scény v České republice 

V České republice došlo k rozšíření drog po roce 1990. Dříve k rozšíření drog ani dojít 

nemohlo, a to zejména kvůli komunistickému režimu, který do té doby v České 

republice panoval. Komunistický režim zabraňoval rozšíření drog kvůli své uzavřenosti 

a vysoké vnější sociální kontrole. Po pádu komunismu tyto indikátory zmizely, a do 

České republiky se začaly šířit drogy. „Již v prvním období transformace bylo navíc 

zřejmé, že se zde uplatňují faktory větší zranitelnosti vůči šíření drog. Mezi ně je možné 

zařadit například měnící se hodnoty a životní styl, oslabení vnějšího pořádku a 

sociálních jistot, zrychlenou sociální stratifikaci, nedostatečně vyvinutou infrastrukturu 

občanského života a nedostatečné porozumění a komunikaci o dříve tabuizovaném 

problému.“ (Kalina, 2003: 33) 

         Drogová scéna se tedy v České republice vyvíjela následovně:  

1, Před rokem 1990 převládala v České republice domácí produkce. Drogová scéna 

měla archaické rysy, především neexistoval trh v pravém slova smyslu s vyhraněnou 

                                                 
27 V kapitolách 3.1 až 3.4 provádím zasvěcení do drogové problematiky a zdůrazňuji, jak je téma drog 
důležité, a proč se jím musíme zabývat.  
28 Droga je jakákoliv přírodní nebo syntetická látka, která po vpravení do živého organismu mění jednu 
nebo více psychických či tělesných funkcí. (Nešpor, 1999) 
29 Globální problém má tyto charakteristiky: ovlivňuje prakticky všechny země světa, každá země v něm 
má svou úlohu, takřka nikdo nezůstává stranou, a nakonec globální problém nelze řešit na jednom místě a 
jedním přístupem. Vyžaduje mezioborovou, meziresortní, mezisektorovou a mezinárodní spolupráci. 
(Kalina, 2003) 
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stranou nabídky a stranou poptávky. Existovaly menší skupinky uživatelů drog, které 

ale nebyly vzájemně propojené. Šíření drog se odehrávalo pouze v okruhu „známých“. 

(Kalina, 2003) 

2, V letech 1990 – 1994 se v zemi uvolnily poměry a snížila se vnější sociální kontrola. 

Situace se mění,  domácí produkce ale stále dominuje, ale je více a více zpestřována 

dovezenými drogami, především heroinem. „Jde především o tzv. přepad z tranzitu. 

Česká republika se v té době stává významnou tranzitní zemí. Drogová scéna má 

spojitý, ale uzavřený, případně polootevřený charakter.“ (Kalina, 2003: 33) 

 3, V letech 1994 – 2000 se Česká republika stává cílovou (spotřebitelskou) zemí 

z hlediska mezinárodního nezákonného trhu. Do České republiky proudí kvalitní a 

levný heroin, tím dochází k nárůstu počtu jeho uživatelů, a domácí produkce ztrácí svůj 

význam. Ve větších městech vzniká otevřená drogová scéna, která je charakteristická 

velkým finančním obratem, určitou hierarchií distributorů, konkurenčním bojem a i 

značnou drogovou kriminalitou. Drogy se stávají pro člověka dostupné a mládež je 

začíná brát čím dál tím dříve. (Kalina, 2003) 

4, V současnosti se užívání heroinu a pervitinu stabilizuje, již tak strmě nestoupá, a to 

zejména v Praze. Zato dochází k nárůstu užívání marihuany, extáze a jiných tzv. 

„tanečních drog“. Mezi uživateli drog se vytvářejí určité subkultury a každý uživatel ví, 

„kam patří“. V poslední době se objevuje trend neinjekční formy aplikace drog, ale čím 

je uživatel závislejší, tím častěji podlehne injekční aplikaci drog, a to hlavně 

z finančních důvodů. (Kalina, 2003)  

 

3.3 Důsledky užívání drog na koncepce veřejné politiky 

Užívání drog pro společnost přináší sociální, zdravotní, bezpečnostní, trestně-právní a 

ekonomické důsledky. (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 

2004)  

         K sociálním důsledkům užívání drog na koncepce veřejné politiky patří „rodinné 

a pracovní problémy, nezaměstnanost, nižší vzdělání a zhoršená bytová situace, která 

může vést až k bezdomovectví. Kumulace více sociálních problémů pak může vést až 

k sociální exkluzi. Vyloučení ze společnosti může být jednak důsledkem užívání drog, 

zároveň však může být i jeho příčinou.“ (Národní monitorovací středisko pro drogy a 

drogové závislosti, 2006: 50) 

         Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti poukazuje na to, že 

k sociálním problémům, které jsou spojené s užívání drog, často patří zhoršené vztahy, a 
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to jak rodinné, tak pracovní nebo školní. Velký vliv na tyto problémy má také nižší 

vzdělání (ať už dokončené nebo nedokončené), nezaměstnanost, nižší ekonomický 

status a špatná bytová situace. Zde, jak už bylo řešeno, může dojít i k sociální exkluzi, 

tj. vyloučení ze společnosti. Sociální exkluzi můžeme rozdělit na sociální exkluzi 

symbolickou, tj. většinová veřejnost zastává negativní postoj k určité skupině obyvatel, 

nebo subjektivní, tj. skupina obyvatel si sama myslí, že je vylučována. (Národní 

monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2006) U drogově závislých lidí 

může dojít k obojí exkluzi. Skupina lidí, která propadla sociální exkluzi, může pro 

společnost představovat hrozbu, protože tito lidé nedodržují normy dané společnosti. 

Můžeme to ilustrovat na příkladu sociálních deviací. Užívání drog je sociální deviací a 

sociální deviace je vždy v rozporu s normami té dané společnosti. Uživatelé drog mají 

jiné normy, představy a pravidla než většinová společnost, což může vyvolávat 

konflikty. (Munková, 2001) 

         K zdravotním důsledkům užívání drog na koncepce veřejné politiky patří šíření 

nakažlivých nemocí. Mezi uživateli drog může docházet k šíření viru HIV, a to díky 

společnému sdílení injekčních jehel. „Všechny injekčně vpravované látky v sobě 

obsahují obrovské riziko šíření infekcí, a to až do stupně epidemie (jak tomu bylo všude 

v západní Evropě a zejména v USA poté, co se objevilo HIV-AIDS). I česká 

epidemiologie zná menší epidemie šíření různých typů hepatitid...“ (Zábranský et al., 

1997: 13) „Do 31. 12. 2007 bylo identifikováno celkem 1042 HIV pozitivních osob 

s trvalým pobytem na území ČR, z toho bylo 53 injekčních uživatelů drog (IUD) a 16 

osob patřilo mezi IUD/homo/bisexuály; podíl IUD na všech dosud identifikovaných HIV 

pozitivních v ČR činil celkem 6,6 %, v r. 2007 to bylo 12,3 %.“ (Národní monitorovací 

středisko pro drogy a drogové závislosti, 2008: 9) Mezi uživateli drog se může také šířit 

virová hepatitidy typu A, B, C. „V r. 2008 se v ČR, resp. v Praze výrazně zvýšil počet 

případů virové hepatitidy typu A (VHA), především mezi uživateli drog. Do 17. 8. 2008 

bylo v ČR hlášeno celkem 174 případů VHA (přibližně trojnásobek počtu ve 

srovnatelném období r. 2007), z toho 75 případů (43 %) u IUD. V květnu a červnu 2008 

dosáhla úroveň výskytu VHA epidemických hodnot, v Praze bylo hlášeno celkem 113 

onemocnění, tj. 65 % případů v ČR. Jako reakce na tuto epidemii bylo v Praze v 

červenci 2008 zahájeno očkování uživatelů drog proti VHA.“ (Národní monitorovací 

středisko pro drogy a drogové závislosti, 2008: 10) Obecně můžeme říci, že mezi 

uživateli drog může dojít k snadnějšímu přenosu nemocí, a to díky sdílení injekčních 
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stříkaček. Z toho vyplývá velké riziko pro společnost. Zvyšuje se tak tlak na sociální 

služby, zejména na kontaktní centra, která zajišťují výměnu injekčních stříkaček.  

         K bezpečnostním důsledkům užívání drog na koncepce veřejné politiky patří 

ovlivňování kvality života v místě, kde se uživatel drog nachází. V rámci užívání drog 

může dojít k pocitu ohrožení bezpečnosti ostatních lidí. Člověk pod vlivem drog není 

plně při smyslech (drogy ovlivňují jeho smysly) a může dělat věci, které by za normální 

situace nedělal. V jeho okolí to tedy může u lidí vyvolat pocit ohrožení jejich 

bezpečnosti, což má negativní vliv na kvalitu lidského života. Lidé jsou nespokojení a 

vyvolávají negativní náladu ve společnosti, což může přinášet dalekosáhlé důsledky. 

(Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2008) 

         K trestně-právním důsledkům užívání drog na koncepce veřejné politiky patří 

páchání trestních činů pod vlivem drog. V roce 2007 zaznamenalo Národní 

monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 2282 osob stíhaných za drogově 

trestné činy. (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2008) Jak 

už jsem zmiňovala, užívání drog můžeme chápat jako sociální deviaci. Uživatelé drog 

mají jiné vzorce chování, a proto jim například nemusí připadat na páchání trestné 

činnosti nic špatného, tím samozřejmě ale poškozují většinovou společnost. V případě, 

že by se negativní vzorce chování rozšířily, může dojít i k rozvratu společnosti. 

(Munková, 2001)  

         Ekonomické důsledky užívání drog na koncepce veřejné politiky „...jsou ty, které 

přímo i nepřímo zatěžují státní rozpočet a tedy kapsu voliče, daňového poplatníka.“ 

(Zábranský et al., 1997: 23). Česká republika na protidrogovou politiku poskytla za rok 

2007 557 562 000 Kč. (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 

2008) Musíme brát také v potaz sociální důsledek užívání drog, tj. že uživatelé drog 

jsou velmi často nezaměstnaní, a tudíž neplatí daně, což do státní pokladny nic 

nepřináší. A navíc stát, pokud o to drogově závislí uživatelé požádají, jim musí 

poskytnout různé sociální dávky a podpory. Musíme proto závislost drogově závislých 

uživatelů potlačovat a řešit. Jedním z nejlepších řešení, jak toho dosáhnout, je jejich 

léčení a znovuzařazení do společnosti.  
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3.4 Protidrogová politika České republiky od 90. let do současnosti  

Drogová politika (v české oficiální terminologii „protidrogová politika“30 – zaměřená na 

řešení problémů spojených s šířením a užíváním ilegálních omamných a psychotropních 

látek), nemá v novodobých dějinách naší země dlouhou tradici. (Radimecký, Stimson, 

2003, in Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2004) 

         V roce 1991 vznikla Federální komise pro narkotika. Tato komise byla poradním 

orgánem federální vlády, její efektivní působení však bylo značně omezeno 

kompetenčními komplikacemi, předznamenávajícími rozpad federace. „Komise 

navázala některé mezinárodní styky, iniciovala zapojení některých domácích odborníků 

a připravovala pro federální vládu koncepční a programový dokument, který však nebyl 

projednán. Po volbách v roce 1992 federální komise již ve své činnosti nepokračovala.“ 

(Kalina, 2003: 34) 

         V roce 1993 se vláda České republiky přihlásila k závazkům vyplývajícím 

z Úmluv OSN, a začala se tak problémem drog zabývat. Poradním orgánem ustanovila 

Meziresortní protidrogovou komisi (MPK)31. (Nevšímal, 2007) Byl přijat a zpracován 

první vládní dokument: „Koncepce a program protidrogové politiky na období 1993 – 

1996“ (následně pak na období 1998 – 2000). Tento dokument říkal, že „zneužívání a 

nezákonný obchod s drogami představují nebezpečí pro rozvoj svobodné a demokratické 

České republiky. Je úkolem vlády chránit občany před destruktivním vlivem drog a 

podpořit jejich schopnost rozhodnout se pro život bez drog.“ (Kalina, 2003: 34)  

         Koncepce 1993 zavedla okresní protidrogové komise a okresní protidrogové 

koordinátory. Stanovila základní mechanismy pro spolupráci v rámci protidrogové 

politiky na centrální úrovni. Musím také zmínit, že na realizaci protidrogové politiky 

měly, a stále mají velký vliv neziskové organizace, které drogově závislým poskytují 

své služby. (Kalina, 2003) 

         Mezi další koncepční dokumenty patří „Národní protidrogová strategie na období 

2001 – 2004“ a „Národní protidrogová strategie na období 2005 – 2009“. Tyto 

                                                 
30 „Protidrogová politika je komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, 
sociálních, represivních a dalších opatření uskutečňovaných na strukturální (makro), komunitní (menzo) 
a individuální (mikro) úrovni, jejich konečným cílem je snížit užívání drog a/nebo potencionální rizika a 
škody, které jednotlivcům a společnosti mohou v důsledku užívání drog nastat.“  (Radimecký, Stimson, 
2003, in Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2004: 2) 
31 Meziresortní protidrogová komise byla poradním orgánem při Úřadu vlády ČR, ale bez právní 
subjektivity. Jejími členy byli sice jmenováni ministři vlády, v praxi však běžnou činnost zajišťovali 
odborní pracovníci jednotlivých rezortů a sekretariát tohoto orgánu (nyní Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky). (Nevšímal, 2007)   
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dokumenty definují českou protidrogovou politiku, a těmito dokumenty bylo také 

dosaženo dalšího pokroku v rozvoji protidrogové prevence. „Jejich cílem bylo aktivně 

zapojit co nejširší část naší společnosti do činností, které směřuji ke snižování 

dostupnosti drog a zastavit či zvrátit nepříznivý stav v jejich šíření a užívání. Za 

účinnou strategii směřující k řešení problémů v oblasti  užívání drog je v ČR i v zemích 

EU považován komplexní multidisciplinární a vyvážený přístup. Tedy přístup, který 

vychází ze široké celospolečenské, mezirezortní, mezioborové a mezisektorové 

spolupráce.“ (Nevšímal, 2007: 43) 

 Česká republika v současné době uplatňuje podle doporučení Valného 

shromáždění OSN tři základní strategie moderní protidrogové politiky. Těmi jsou 

snižování nabídky drog, snižování poptávky po drogách a snižování rizik spojených 

s užívání drog (tzv. harm reduction). (Národní monitorovací středisko pro drogy a 

drogové závislosti, 2004) 

 

3.4.1 Koordinace protidrogové politiky  

„Koordinace protidrogové politiky je úsilí iniciovat a podporovat širokou spolupráci a 

optimalizovat využití a výstupy existujících zdrojů (informačních, finančních, 

institucionálních, lidských) a přispívat k vytváření a k zavádění účinných opatření.“ 

(Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2004: 2)  

 Opatření národní protidrogové politiky spravují na různých úrovních různé 

instituce (viz obrázek č. 3), které ale mohou mít rozdílné zájmy a priority, které 

vyplývají z jejich postavení a odpovědností. V tomto bodě ale narážíme na možný 

výskyt konfliktu, proto je velmi nutné protidrogovou politiku koordinovat32. (Národní 

monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2004) 

 Koordinace protidrogové politiky v České republice probíhá na dvou úrovních a to 

horizontální a vertikální. Horizontální koordinace slaďuje postupy jednotlivých resortů 

a podporuje jejich spolupráci na centrální úrovni. Mezi její nástroje patří RVKPP, 

sekretariát RVKPP, výbory RVKPP, pracovní skupiny, národní strategie protidrogové 

politiky a výroční zpráva o stavu ve věcech drog. Vertikální koordinace slaďuje 

jednotlivé aktivity protidrogové politiky na místní úrovni tak, aby splňovala národní 

strategii. Mezi její nástroje patří protidrogoví koordinátoři, protidrogová komise, 

                                                 
32 Koordinace podle slovníku cizích slov znamená, uvádění do vzájemného souladu a optimální 
spolupráce. (Slovník cizích slov, 1996)  
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pracovní skupiny, strategie a plány a místní šetření. (Národní monitorovací středisko 

pro drogy a drogové závislosti, 2004) 

 

Obrázek č. 3: Prvky systému koordinace protidrogové politiky  

 

 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2004: 6 

 

 Koordinace protidrogové politiky se snaží dosáhnout následujících bodů:  

„1, sjednotit přístupy, opatření a postupy při řešení problémů spojených s užívání drog 

na národní, krajské a místní úrovni (strategie, plány činností), 2, docílit, aby byla 

protidrogová politika na centrální, krajské a místní úrovni vyvážená a pragmatická 

(založená na vědecky ověřených datech), 3, docílit, aby byla protidrogová politika na 

centrální, krajské a místní úrovni založená na analýze situace (vycházela ze znalosti 

potřeb a zdrojů), 4, zajistit, aby byly intervence protidrogové politiky na centrální, 

krajské a místní úrovni realizovány kvalitními službami (s certifikací odborné 

způsobilosti podle standardů). (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 

závislosti, 2004: 4) 
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 Protidrogová politika v České republice má své silné i slabé stránky. Silná stránka 

protidrogové politiky je systém koordinace a jeho nástroje na vertikální i horizontální 

úrovni. Mezi slabé stránky patří zastaralá legislativa, podceňování problémů užívání 

všech návykových látek a politizace tématu, jež vede k populistické rétorice a řešením. 

(Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2004) 

 Na základě této kapitoly a kapitoly 3.6.2 Financování neziskových organizací 

jsem nalezla konkrétní literaturu a dokumenty, které mě přivedly k tomu, z jakých 

zdrojů získává terapeutická komunita dotace.  

 

3.5 Vývoj terapeutických komunit poskytující služby drogově závislým v ČR 

Všeobecně můžeme říci, že neziskové organizace, které poskytují služby drogově 

závislým, měly a stále mají velký vliv na realizaci protidrogové politiky. (Kalina, 2003) 

Takovéto organizace se utvářely od 90. let a mezi prvními se utvářelo občanské 

sdružení SANANIM33 a nadace Drop In34. Postupně vznikaly další. V této práci se 

věnuji pouze terapeutickým komunitám pro drogově závislé v České republice. Budu se 

zmiňovat pouze o těch, které jsou členy A.N.O.35.  

  Jako první terapeutická komunita byla otevřena Terapeutická komunita Němčice 

v roce 199136, dále Terapeutická komunita Karlov v roce 199537, Terapeutická 

komunita Podcestný Mlýn v roce 199638, Terapeutická komunita Renarkon v roce 

199739, Terapeutická komunita White Light I. v roce 199740, Terapeutická komunita 

Nová Ves v roce 199741, Terapeutická komunita Sejřek v roce 199842, Terapeutická 

komunita Magdaléna v roce 199843, Terapeutická komunita Krok v roce 199944, 

Terapeutická komunita Bílá Voda v roce 200245. V následující tabulce (viz tabulka č. 3) 

uvádím, jak se počet komunit pohyboval od roku 2003.  

 

                                                 
33 http://www.sananim.cz 
34 http://www.dropin.cz  
35 Vysvětlení, proč se zabývám jenom těmito terapeutickými komunitami, naleznete v kapitole 2.4.5 
Polostrukturované rozhovory.  
36 http://www.sananim.cz/zarizeni-17-Terapeuticka-komunita-Nemcice/info.html 
37 http://www.sananim.cz/zarizeni-3-Terapeuticka-komunita-Karlov-(TKK)/info.html 
38 http://www.podaneruce.cz/cz/programy/dalsi-centra/terapeuticka-komunita-podcestny-mlyn.html 
39 http://www.renarkon.cz/terapeuticka_komunita.php 
40 http://www.whitelight1.cz/default.php 
41 http://advaitaliberec.cz/terapeuticka-komunita/ 
42 http://www.tksejrek.kolping.cz/ 
43 http://www.magdalena-ops.cz/index.php?c=prod&detail=6 
44 http://www.oskrok.cz/ 
45 http://www.oblibene.biz/pl.bila.voda/?cap=40 
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Tabulka č. 3: Terapeutické komunity a jejich klienti v r. 2003–2007  

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet komunit 17 14 12 12 11 

Kapacita zařízení  238 218 183 185 169 

Počet klientů  510 546 491 451 472 

- z toho injekčních uživatelů 428 429 400 375 347 

- z toho uživatelů pervitinu 270 306 287 281 291 

- z toho uživatelů  heroinu 187 151 132 93 66 

Průměrný věk klientů  23,4 24,2 24,9 25,1 24,2 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2008e 

 

         V roce 1991 vzniká Terapeutická komunita Němčice, která představovala nový 

typ služby v této oblasti. Lidé z této komunity čerpali zkušenosti především ze zahraničí 

(hlavně Day Top v Německu a Monar v Polsku). „V té době spolupráce probíhala 

především formou stáží, kdy přicházeli kolegové pro inspiraci do Terapeutické komunity 

Němčice. Postupem času se objevila vůle k intenzivnější spolupráci mezi jednotlivými 

zařízeními tohoto typu. Proto se na jaře 1999 v Terapeutické komunitě Karlov 

uskutečnilo první neformální setkání zástupců jednotlivých terapeutických komunit.“ 

(Nevšímal, 2007, citováno podle  Kudy, 2007: 40) Účelem tohoto setkání byla vůle  

vytvořit formální platformu. V roce 2000 byla oficiálně založena Sekce terapeutických 

komunit, která je zastřešena A.N.O.46. Členové této Sekce musejí dodržovat Etický 

kodex Evropské federace terapeutických komunit a Standardy odborné způsobilosti. 

Mezi členy Sekce patří 10 výše v této kapitole zmíněných terapeutických komunit47. 

Vznik této Sekce umožnil lepší výměnu informací a spolupráci. Sekce pořádá i setkání 

lidí z členských komunit. Tyto setkání se konají 2-3krát do roka a v posledních letech 

jsou spojena i s odbornými semináři. (Kuda, in Nevšímal, 2007) 

 V České republice vznikla tedy první komunita v roce 1991, bylo to po pádu 

komunistického režimu. Komunistický režim zabraňoval rozšíření drog kvůli své 

uzavřenosti a vysoké vnější sociální kontrole. Po pádu komunismu ale tyto indikátory 

zmizely, a do České republiky se začaly šířit drogy, zvyšoval se počet uživatelů drog a 

jejich následné problémy musely být řešeny. Začaly vznikat léčebná zařízení a zařízení 

                                                 
46 http://www.terapeutickekomunity.org/ 
47 Při vzniku Sekce terapeutických komunit se ke členství zavázalo 12 terapeutických komunit, ale dvě 
zanikly. Jedná se o TK Medvědí Kámen a TK Helianna. (Kuda, in Nevšímal, 2007)  



Financování terapeutických komunit pro drogově závislé v ČR 
  

 40   

poskytující sociální služby. Vznikaly i terapeutické komunity, ale ty nedostaly 

oficiálního uznání jako legitimní léčebné modality pro uživatele návykových látek hned 

od začátku. Toto uznání dostaly až v roce 2005 po schválení zákona č. 379/2005 Sb. o 

opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 

jinými návykovými látkami, v němž jsou terapeutické komunity definovány jako služba 

odborné péče.48 (Radimecký, in Nevšímal, 2007) Poté se v zákoně o sociálních službách 

č.  108/2006Sb. definují jako sociální služba49.   

  Terapeutická komunita má mezioborový charakter, zasahuje jak do oboru 

zdravotnictví, sociální práce či výchovy, tak i vzdělávání. Tento mezioborový charakter 

jí způsobuje problémy v zařaditelnosti do systému služeb pro uživatele návykových 

látek. O to více je to také znatelné v českém prostředí, kde je úzké oborové chápaní 

velmi tradiční. (Radimecký, in Nevšímal, 2007) 

 „Terapeutické komunity se řadí do skupiny služeb „léčby“ k abstinenci, jež 

spadají do širší kategorie sekundární prevence. Jsou určeny pro ty uživatel návykových 

látek, kteří se z řady různých důvodů rozhodli naučit žít bez užívání drog.“ (Nevšímal, 

2007, citováno podle Radimeckého, 2007: 16) Klienti můžou do terapeutické komunity 

přejít z jiného typu léčebného zařízení, nebo naopak z ní přestoupit do jiného. Struktura 

terapeutické komunity a její nároky na klienty jsou poměrně vysoké, a proto jejich 

služeb využívá jen poměrně malá část klientů. (Radimecký, in Nevšímal, 2007)   

 

3.5.1 Terapeutická komunita  

V minulé kapitole jsem nastínila vývoj terapeutických komunit v České republice, nyní 

by bylo vhodné vysvětlit, co vůbec terapeutická komunita je, komu je určena, jaké má  

cíle, jak vypadá terapeutický tým atd. 

 Na začátku vymezím vlastnosti a principy terapeutické komunity podle George De 

Leona: terapeutická komunita je skupina lidí, která sleduje určité charakteristické 

interpersonální principy a překonává obrovské problémy a problémy zahrnující 

maladaptivní chování, které vyvolává izolace. Terapeutická komunita se může pyšnit 

důležitými dovednostmi a hlavně ochotou pomoci jiným dříve již odcizeným lidem, a 

tím tak dosahuje jasného smyslu komunitního společenství. Je to právě komunita, která 

                                                 
48 „Rezidenční péče v terapeutických komunitách, kterou je program léčby a resocializace ve 
zdravotnických zařízení lůžkové péče a v nezdravotnických zařízeních v obvyklém rozsahu 6 až 15 
měsíců.“ (Nevšímal, 2007, citováno podle Radimeckého, 2007: 16) 
49

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=108/2006 
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začleňuje lidi, kteří jsou mimo komunitu, a která ví, jak jim pomoci v návratu zpět. (De 

Leon, 2000) 

 Nejucelenější definici terapeutické komunity dává ale bezesporu Kerr. Tato 

definice byla také nicméně přijata Světovou federací terapeutických komunit v roce 

1981: 

 „Hlavním cílem terapeutické komunity je podporovat osobní růst. Toho lze 

dosáhnout změnou životního stylu a díky společenství lidí, kteří spolu pracují na 

vzájemné pomoci. Terapeutická komunita představuje vysoce strukturované prostředí 

s definovanými hranicemi – morálními i etickými. To představuje sankce a tresty stejně 

jako možnost dosáhnout vyššího statusu a výhod. Zvláště významným faktorem 

v podpoře pozitivního růstu je pocit, že člověk se stává součástí něčeho, co jej 

přesahuje. Lidé v terapeutické komunitě jsou jejími členy – tak jako v rodině -, nejsou 

pacienty instituce. Tito členové hrají významnou roli při řízení komunity a stávají se 

pozitivními vzory pro ostatní. Členové a tým fungují jako facilitátoři, zdůrazňují osobní 

odpovědnost za vlastní život a jeho zlepšení. Členové jsou podporováni týmem a 

dochází ke spolupráci na smysluplných úkolech ve prospěch komunity. Tlak skupiny 

vrstevníků je často katalyzátorem, který skrze kritiku a osobní vhled vyvolává pozitivní 

změnu. Náhled na osobní problémy se děje prostřednictvím skupiny a individuální 

interakce, ale učení na základě prožitku, selhání i úspěchů a následků se považuje za 

nejsilnější faktory vedoucí k trvalým změnám. Terapeutická komunita zdůrazňuje 

integraci individua v komunitě a pokroky jsou hodnoceny v rámci komunity vzhledem 

k jejím očekáváním. Napětí mezi jednotlivcem a komunitou se využívá ve prospěch 

jedince a změny takto dosažené se využívá pro další úkoly při integraci dotyčného do 

společnosti. V komunitě existují dvě linie autority – horizontální a vertikální -, to 

podporuje myšlenku sdílení odpovědnosti podpory procesu společného rozhodování – 

pokud je to prospěšné a v souladu s filosofií a cíli terapeutické komunity.“ (Nevšímal, 

2004: 156) 

 Terapeutická komunita je tedy rezidenční (pobytové) zařízení, které se zaměřuje 

na léčbu vedoucí k abstinenci a na sociální rehabilitaci. Terapeutické komunity mohou 

být střednědobé a dlouhodobé, tj. péče o klienty se může pohybovat od 6-18 měsíců. 

„Cílovou populaci tvoří osoby závislé na návykových látkách (obvykle nealkoholových) 

ve středním až těžkém stupni závislosti, často s kriminální anamnézou a těžším 

psychosociálním, případně i somatickým poškozením (nejčastěji hepatitidou typu B a 
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C). Věk klientů se ve většině TK pohybuje v rozmezí 18-35 let.“ (Adameček, Těmínová, 

Kalina, in Kalina, 2003: 201)  

 V komunitě platí jasná a daná pravidla50, například mezi které patří zákaz užívání 

drog a alkoholu. Život v komunitě se snaží přibližovat reálnému životu, který má také 

svá pravidla, řád, režim, ve kterém se uskutečňují reálné i přenosové vztahy. Pravidla, 

podmínky přijetí a samotná léčba mají docela vysoké mantinely a ne každý závislý 

člověk tyto podmínky splní. Některým lidem nemusí ani tento typ léčby vyhovovat. 

Část z nich do takové léčby ani nenastoupí a část léčbu v komunitě předčasně ukončuje. 

(Adameček, Těmínová, Kalina, in Kalina, 2003) 

 Čas v terapeutické komunitě je pevně daný a naplánovaný. Klienti ho musí 

dodržovat a musí se účastnit všech aktivit komunity, mezi které například patří setkání 

komunity, skupinová terapie, individuální terapie, rodinná terapie, pracovní terapie, 

vzdělání51, volnočasové, sportovní, zátěžové aktivy a jiné rehabilitační aktivity (posilují 

odolnost a stmelují komunitu), sociální práce (TK usnadňuje klientům přístup k síti 

různých institucí). (Adameček, Těmínová, Kalina, in Kalina, 2003)  

 V terapeutické komunitě je hlavním cílem léčby abstinence na drogách, ale nejde 

jenom o tuto abstinenci. Cílem je také, aby se závislý člověk změnil52, změnil svůj 

pohled na život, naučil se zvládat stres, změnil jeho negativní sebepojetí na pozitivní, 

naučil se navazoval vztahy s druhými lidmi, naučil se radovat ze života atd. Klient 

terapeutické komunity se učí cítit důvěru v sebe i druhé, zjišťuje také, že žádat o pomoc 

neznamená být bezmocný. Terapeuti se zaměřují na sociální, intelektový a tvůrčí rozvoj 

klienta. V tomto procesu je důležité, aby klient poznal limity svých schopností. 

(Kooyman, 1986)  

 Aby klienti v terapeutické komunitě dosáhli výše zmíněných cílů léčby, je jim 

k tomu nápomocen terapeutický tým komunity. Složení terapeutického týmu je velice 

pestré, zahrnuje například lidi, kteří mají psychoterapeutické, speciálně pedagogické, 

lékařské vzdělání a vzdělání v oblasti sociální práce apod. V terapeutické komunitě 

může také pracovat bývalý uživatel drog, který může pro klienty představovat vzor a 

                                                 
50 Pravidla v TK zahrnují například časovou strukturu dne a týdne, povinnosti klienta, požadavky na jeho 
chování, způsoby hodnocení požadovaného chování a sankce za režimové přestupky. Pro TK je typické, 
že vyžaduje po klientech změnu chování ihned po příchodu do TK. Nečeká se na to, až se klient změní. 
(Adameček, Těmínová, Kalina, in Kalina, 2003) 
51 Vzdělávací program v TK zahrnuje témata prevence relapsu, filozofie a principů TK, témata 
podporující praktické dovednosti a zvyšující právní vědomí atd. (Adameček, Těmínová, Kalina, in 
Kalina, 2003) 
52 Lidé, kteří vstupují do TK, jsou emočně nezralé a nezodpovědné osoby, které nedokáží odložit 
uspokojení svých potřeb. (Kooyman, 1986)  
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motivaci, aby se léčili. Velmi důležité také je, aby lidé v terapeutickém týmu měli pro tu 

práci osobnostní vlohy, musejí mít různé dovednosti a zkušenosti, mají pro klienty 

představovat vzor dospělosti. A navíc, členové týmu se musejí neustále vzdělávat, 

absolvovat různé výcviky, supervize, semináře atd. (Adameček, Těmínová, Kalina, in 

Kalina, 2003)  

 Pokud klienti absolvují celý pobyt v terapeutické komunitě, který se dělí na čtyři 

fáze53, tak mají největší šanci, že u nich nedojde k relapsu (což dokazuje i tabulka č. 4, 

kterou uvádím v kapitole „Obrázky a tabulky“). Komplikace mohou nastat, pokud 

odejdou z léčebného programu dříve, což se děje u dvou třetin klientů. Komplikace 

můžou také představovat partnerské a příbuzenské vztahy v TK. Jestliže jsou oba 

partneři nebo sourozenci závislí na návykové látce, budou patrně posilovat své dřívější 

maladaptivní vzorce chování a to jejich léčbu podstatně zkomplikuje. Komplikací 

v terapeutické komunitě může nastat více, ale terapeuti by měli být na takovéto situace 

připraveni, a měli by jim být schopni čelit. (Nešpor, Csémy, 1996) 

 Na závěr této kapitoly bych se ještě zmínila o tom, že si klient v terapeutické 

komunitě finančně přispívá na pobyt a stravu, což určuje zákon o sociálních službách č. 

108/2006 Sb54. V zákoně jsou ale určeny pouze maximální částky, kolik si organizace 

může žádat, a tak si terapeutická komunita sama nastaví, kolik tento poplatek bude činit. 

Vytvořila jsem následující tabulku (tabulka č. 5), kolik klient v jednotlivých 

terapeutických komunitách musí zaplatit. Ceny služeb jsem zjistila z výročních zpráv55 

jednotlivých terapeutických komunit. Výroční zprávy uvádím v seznamu literatury.  

 

Tabulka č. 5: Poplatky v terapeutických komunitách  

TK Platba klienta Specifika 

TK Němčice a 

Karlov  

103 Kč/den 33Kč na stravu a 70Kč na ubytování/den. Do léčby 

klient může nastoupit i v případě, že žádný příjem 

nemá. Během ní si ve spolupráci se sociálním 

pracovníkem zařídí sociální dávky a příspěvek na 

                                                 
53 Každá fáze programu má svá pravidla, práva a povinnosti. Čím vyšší fáze programu, tím má klient 
vyšší odpovědnost, a zároveň je to pro něho i zpětná vazba, že v léčbě postupuje dále. (Nešpor, Csémy, 
1996) 
54http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=108/2006 
55 U TK Renarkon jsem výroční zprávu nedohledala, ale informace měla na internetových stránkách 
http://www.renarkon.cz/terapeuticka_komunita.php. U TK Fides jsem čerpala i z emailu od paní Ludmily 
Cinkové (viz příloha č. 1).   
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ubytování, ze kterých může náklady hradit.  

TK Fides – Bílá 

Voda 

Regulační 

poplatky 

TK Fides je státní zdravotnické zařízení, kde léčbu 

platí klientům zdravotní pojišťovna.  

TK Krok  V průměru 

24345 Kč/rok, 

tj.2028Kč/měsíc 

Klient si platí za pobyt a na tomto financování se 

podílejí i rodiče, kteří zaplatili za rok 2006 

76 802Kč.  

TK Magdaléna  4 900Kč/měsíc Klientům poskytují pomoc při zajišťování 

finančních prostředků ze systému sociálního 

zabezpečení. 

 

TK Nová Ves 230Kč/den  Pokud klient peníze nemá, tak neplatí, a pokud by 

mu nezbylo ani 15% měsíčního platu, tak se platba 

snižuje.  

TK Podcestný 

Mlýn  

270Kč/den  130Kč/den za ubytování a 140Kč/den za stravu. 

Pokud klient peníze nemá, tak neplatí, a pokud by 

mu nezbylo ani 15% měsíčního platu, tak se platba 

snižuje.  

TK Renarkon 140Kč/den  Platí se vždy na jeden měsíc dopředu.  

TK Sejřek  V průměru 

9 400Kč/rok, tj. 

783Kč/měsíc 

 

- 

TK White Light 

I.  

160Kč/den  Jednorázový vstupní poplatek při nástupu do TK je 

3 000Kč.  

Zdroj: autorka 

 

3.5.2 Terapeutická komunita jako úspěšné léčebné zařízení  

V mé diplomové práci jsem se zaměřila pouze na nestátní neziskové terapeutické 

komunity pro drogově závislé, a to hlavně kvůli tomu, že z dostupných zdrojů vyplývá, 

že jsou nejúspěšnější ze všech léčebných zařízení pro drogově závislé co se týče klientů, 

kteří po léčbě abstinují. 

  Úspěch ale můžeme nahlížet z různých úhlů pohledu. Může se nám zde 

vyskytnout celá řada otázek, co je považováno za úspěch, kdo je abstinující klient, je 
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abstinující klient i ten, který se napije alkoholu? atd. Například paní Richterová-

Těmínová si myslí, že „úspěšný klient je takový, který udělal a dělá maximum pro své 

sebepoznání, stále se rozvíjí a jde vpřed, usiluje o kvalitní život ve společnosti – kde 

dává i bere, a to vše mu ještě navíc dělá i radost (a samozřejmě i občas klopýtne, ale ví, 

jak vstát, i třeba s pomocí druhých)“. (Těmínová, in Nevšímal, 2007: 37)  

 Pokud se zeptáme kohokoli na otázku, kdo je podle něho úspěšný klient, tak nám 

může každý odpovědět jinak. Chápu, že někdo může považovat úspěšného klienta za 

člověka, který změní své chování, a snaží se změnit svůj životní styl, ale podle mého 

názoru je úspěšný klient takový klient, který po léčbě abstinuje, a drogám se zcela 

vyhýbá.56 Tento člověk se potom může znovu zapojit do většinové společnosti, může si 

najít práci, a může tak napomoci ekonomice země. Nebude způsobovat kvůli drogám 

trestné činy, nebude ohrožovat vývoj svůj, ani společnosti atd57.    

 Z dostupných pramenů nám vyplývá, že TK vykazují nejvíce klientů, kteří po 

léčbě abstinují. I ostatní léčebná zařízení přinášení nějaké úspěchy, ale TK patří co se 

týče úspěšných klientů k té špičce. Například podle Výroční zprávy o stavu ve věcech 

drog v České republice za rok 2006 úspěšně dokončilo léčebný program v TK 3,64 

klienta (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2007). Podle 

TK Krok se v odborné literatuře uvádí, že úplné abstinence dosáhne v terapeutických 

komunitách 40-60% klientů. Oni jsou podle svých slov vysoko nad tímto průměrem.58 

Vysokou úspěšnost klientů dokazuje také TK Sejřek (viz tabulka č. 4) a TK Magdaléna 

(viz obrázek č. 4 a 5, které uvádím v kapitole Obrázky a tabulky).59 Do protikladu můžu 

například postavit ústavní léčbu v Psychiatrické léčebně Bohnice v Praze. V rámci 

bakalářské práce jsem uskutečnila rozhovor s panem Karlem Nešporem. Ptala jsem se 

ho i na otázky úspěšnosti léčby. Úspěšnost léčby tolik nesleduje, protože se v ústavní 

léčbě často jedná spíše jenom o krizovou intervenci, klienti sem z převážné části 

                                                 
56 Tento názor zastávají i TK, které si dělají statistiky o úspěšnosti svých klientů. V statistikách zahrnují 
klienty, kteří po léčbě zcela abstinují.  
57 viz kapitola 3.3 Důsledky užívání drog na koncepce veřejné politiky. 
58 http://www.oskrok.cz/index.php?id=305&iq=1 
59 Mnoho výzkumů na úspěšnost klientů v TK neproběhlo, spíše si statistiky o úspěšnosti klientů vedou 
samotné TK. V současné době ale probíhá Evaluace výsledků léčby v TK (EVLTK). Tento projekt byl 
zahájen 1.1.2007 a potrvá do 31.12.2011. „Jedná se o studii, která hodnotí výsledky léčby v TK. Hlavním 
cílem výzkumné studie je zjistit, k jakým změnám dochází u klientů, kteří absolvují léčbu v TK.“  
(http://www.terapeutickekomunity.org/evaluace-vysledku-lecby-v-terapeuticke-komunite-evltk/) Z tohoto 
projektu jsou zatím dostupná data ohledně užívání návykových látek, rizikového chování, psychického a 
fyzického zdraví, sociálního fungování, kriminálního chování a kvality života. Výstupy ohledně výsledků 
léčby k dispozici nejsou, protože se v projektu naráží na problémy se zajištěním pracoviště s potřebným 
odborným know-how, s praktickými zkušenostmi a finančním zázemím. (Šefránek, 2008) 
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dochází jenom na detoxifikaci. Bylo mi také sděleno, že převážná většina klientů léčbu 

předčasně ukončí, protože se většina z nich dostává do ústavní léčby po nějaké akutní 

dekompenzaci60. Klienti v ústavní léčbě jsou nevyzrálí a mají představu, že se někdo 

bude o ně starat a oni že si budou dál brát drogy. (Danišová, 2007) 

 V rámci bakalářské práce jsem také uskutečnila rozhovor s paní Ilonou Preslovou 

z denního stacionáře SANANIM, o.s. Mimo jiné jsme se také bavily o úspěšnosti 

klientů. Léčba v denním stacionáři je úspěšná, i když se nevyrovná terapeutickým 

komunitám. Podle paní Preslové je ale léčba v komunitách delší a nákladnější. 

Rozhovor jsem také prováděla s paní Pavlou Dolanskou z doléčovacího centra 

SANANIM, o.s. Ta na otázku úspěšnosti klientů odpověděla takto: „Do doléčovacího 

programu běžně patří skutečnost, že klienti relapsují, tzn. že porušili abstinenci, ale nic 

to nevypovídá o tom, že se jim pak nedaří v běžném životě.“ (Danišová, 2007: 66) 

V doléčovacím centru se zabývají klienty, kteří měli relaps, a na úspěšnost klientů se tak 

dívají z jiného úhlu.  

      Z dostupných materiálů a informací vyplývá, že TK jsou ze systému péče o 

drogově závislé neúspěšnějšími léčebnými zařízeními.  

 

3.6 Terapeutická komunita jako nezisková organizace  

V této práci se zabývám nestátními neziskovými terapeutickými komunitami a tyto 

neziskové organizace spadají, jak se můžeme dovtípit, do neziskového sektoru. Tento 

sektor je někdy označován jako „třetí sektor“, a to hlavně kvůli tomu, aby se zdůraznilo, 

že se jedná o sektor, který leží mezi státem a trhem. Můžeme se ale také setkat 

s označením „dobrovolnický sektor“, „nevládní“, nebo „nezávislý“. Pokud se ale 

zaměříme na termín „neziskový“, tak můžeme dojít k závěru, že hlavním posláním této 

organizace nebude tvoření zisku, jako to například můžeme pozorovat u trhu. 

V poslední době se můžeme také setkat s označením „občanský sektor“. Tento termín 

poukazuje na určitou propojenost s občanskou společností. (Frič, Šilhánová, in Frič, 

Goulli, 2001) 

                                                 
60 Akutní dekompenzace je toxická psychóza. „Toxická psychóza vzniká během nebo bezprostředně po 
použití návykové látky. Projevuje se např. sluchovými halucinacemi i halucinacemi jiných smyslů, pocity 
pronásledování, neklidem nebo naopak strnulostí a abnormálními emocemi. Toxická psychóza může trvat 
různě dlouhou dobu. V případě toxické psychózy je třeba volat lékaře, postižený by měl být řádně léčen a 
měl by být pod odborným dohledem, aby neublížil sobě nebo druhým lidem. Toxické psychózy působí 
poměrně často pervitin, halucinogeny, ale i marihuana nebo alkohol.“  (Nešpor, 1999: 30)  
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 Neziskový sektor je nestátní, ale zabývá se aktivitami, které jsou někdy velmi 

podobné aktivitám ve veřejném sektoru, který můžeme označit jako státní61 (stát je 

zřizovatel). Financování neziskového sektoru ale není podmíněno poskytováním financí 

z rozpočtu státu jako je tomu u veřejného sektoru, a také zaměstnanci neziskových 

organizací nejsou zaměstnanci státu. (Hamerníková, 2000)  

 Neziskový sektor je velmi obsáhlý a není jednoduché pro něj najít vhodnou 

definici. Americký sociolog Lester M. Salomon přišel se strukturálně-operacionální 

definicí, o kterou se zde můžeme opřít, protože je velmi výstižná, a velmi často se z ní 

vychází. Neziskový sektor se podle této definice skládá z organizací, které jsou 

charakterizovány pěti společnými rysy:  

1, Jde o organizace, tzn. skupiny, které jsou do určité míry institucionalizovány. 

V některých zemích je to dáno jejich formálním statutem. V zemích, kde právní 

ustanovení neexistují, může být institucionální podoba vyjádřena i jiným způsobem 

(např. formou pravidelných schůzí, zaměstnaných pracovníků, jednacích pravidel nebo 

určitého stupně organizační činnosti). 

2, Mají soukromou povahu, tj. jsou institucionálně oddělené od státní správy. Neziskové 

organizace nejsou součástí státní správy ani nejsou řízeny orgány, ve kterých převládají 

státní úředníci. To neznamená, že nemohou mít významnou státní podporu nebo že ve 

vedení nemohou být také státní úředníci. Rozhodující je zde fakt, že základní struktura 

neziskových organizací je ve své podstatě soukromá. 

3, Nerozdělují zisk, to znamená, že své zisky nerozdělují mezi vlastníky nebo vedení 

organizace. Neziskové organizace mohou v určitém období dosáhnout zisku, ale ten 

musí být opětovně použit na cíle dané posláním organizace. ... 

4, Jsou samosprávné, autonomní, tj. jsou schopné řídit svou vlastní činnost. Neziskové 

organizace mají svá vlastní interní pravidla řízení a nejsou ovládány zvenčí.  

5, Jsou dobrovolné, tj. zahrnují určitý významný prvek dobrovolné činnosti, ať již 

formou účasti na konkrétních aktivitách nebo ve vedení organizace. ... (Frič, Šilhánová, 

in Frič, Goulli, 2001: 11-12) 

 A proč vůbec neziskové organizace vznikly? Lidé se chtěli podílet na řízení 

společnosti, chtěli organizovat a vzájemně usměrňovat své jednání. Jedná se o jakési 

podílení se na veřejné politice v rámci občanské společnosti. „To je hlavní důvod a 

                                                 
61 Organizacím zřizované státem ve veřejném sektoru věnuje stát každým rokem velmi významnou část 
svého rozpočtu. Můžeme i říci, že těmto organizacím stát dával i stále dává v oblasti přidělování financí 
přednost před neziskovými organizacemi. (Frič, Bútora, in Potůček, 2005)  
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příčina, proč se občané sdružují do různých typů neziskových organizací a svoboda 

sdružování (opodstatnění existence těchto organizací) se tak stává jednou ze základních 

svobod demokratického státu.“ (Rektořík, 2001: 23)  

 Jelikož se zabývám TK, můžu zde zmínit jeden znak neziskových organizací, 

který je obzvlášť u TK znatelný, jedná se o veřejný prospěch. TK přispívají k veřejnému 

blahu tím, že se snaží společnosti ulehčit od drogově závislých, snaží se drogově závislé 

léčit a navracet je zpět do společnosti. Vzhledem k tomu bychom mohli TK definovat 

jako veřejně prospěšné organizace. (Frič, Šilhánová, in Frič, Goulli, 2001) 

 Hlavní funkcí neziskového sektoru není dosažení zisku, ale dosažení užitku, který 

má podobu veřejné služby. (Háva, 2008) Další funkcí neziskového sektoru je, že 

vystupuje jako jakýsi tlumočník přání občanů. Prostřednictvím neziskového sektoru se 

realizují činnosti, u kterých lidé projeví zájem, potřebu, nutnost atd. (Potůček, 2005) 

V České republice se po převratu zvýšil počet uživatelů drog, ale nebyla zde vytvořena 

žádná zařízení, která by to řešila. Na popud lidí, aby se tento problém řešil, začaly 

vznikat léčebná zařízení pro drogově závislé, tzn. i TK.  

 Podle Salamona můžeme rozlišit pět základních funkcí neziskového sektoru. Jsou 

jimi: 1, servisní funkce. Neziskové organizace poskytují společnosti celou řadu služeb. 

2, Inovační funkce. Neziskové organizace často reagují na nové situace, u kterých si 

musí sami najít řešení. 3, Funkce ochrany práv a sociální změny. Od neziskových 

organizací se očekává, že budou chránit své členy proti přesile státu, soukromých 

organizací a majoritních skupin. 4, Expresivní a školicí funkce. Neziskové organizace 

v rámci této funkce poskytují prostor po sebevyjádření svých členů. 5, Komunitní a 

demokratizační funkce. Neziskové organizace umožňují svým členům vyjadřovat své 

názory, zájmy a tradice a zároveň u nich posilují smysl pro solidaritu a komunitu. (Frič, 

Bútora, in Potůček, 2005)  

 Poslání neziskových organizací62 má velmi konkrétní charakter a liší se od 

organizace k organizaci. Každá nezisková organizace má stanoveno jiné poslání. Toto 

poslání musí (většinou ze zákona) mít neziskové organizace detailně rozpracované a 

musejí ho mít obsaženo ve svých dokumentech. Musí být zcela jasno, o co se konkrétní 

organizace snaží, a to také proto, aby každý zaměstnanec (člen) pochopil, jak jeho 

                                                 
62 Nezisková organizace si musí nejprve rozmyslet, jakých chce dosáhnout výsledků, a poté si musí 
stanovit, jak se bude výkonnost a tyto výsledky měřit. A než začne fungovat, musí si přesně stanovit její 
výkonnost, cíle a poslání. Pokud si to nestanoví, tak, nedosáhne žádoucí výkonnosti. (Drucker, 1994)  
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činnost přispívá k dosažení cílů organizace. (Rektořík, 2001) Co se týče našeho 

problému, tak TK mají poslání společné, a to je léčit lidi ze závislosti, dbát na jejich 

osobní růst a jejich návrat do společnosti.  

 Většina TK mají právní formu občanského sdružení (o.s.). Občanská sdružení se 

v České republice řídí zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. „Občanské 

sdružení je typem neziskové organizace, jejímž základem je členství ve sdružení.“ 

(Deverová, Pajas, in Frič, Goulli, 2001: 64)  Občanské sdružení vznikne tehdy, pokud 

minimálně tři občané České republiky (počet členů o.s. je libovolný), z nich alespoň 

jeden musí být starší 18 let, vytvoří přípravný výbor. V rámci přípravného výboru 

vytvoří tyto osoby stanovy, které podepíší, a předají je spolu s registrací občanského 

sdružení na ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra tuto registraci může odmítnout, 

pokud je v rozporu s ústavou a se zákony. Občanské sdružení také nesmí dosahovat 

svých cílů v rozporu se zákonem nebo s ústavou. Je také důležité zmínit, že k členství 

ve sdružení nesmí být nikdo nucen a že člen může kdykoli ze sdružení vystoupit. 

(Deverová, Pajas, in Frič, Goulli, 2001) 

 Další nejčastější právní forma TK je obecně prospěšné společnosti (o.p.s.). O.p.s. 

se řídí v České republice zákonem o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb. 

Tento nový typ organizací vznikl v roce 1995 po dlouhých debatách o potřebě přeměny 

rozpočtových a příspěvkových organizací na nezávislé a finančně více samostatné 

organizace. Obecně prospěšné společnosti zajišťují potřebné služby veřejnosti. 

Veřejnost také může o.p.s. kontrolovat a to prostřednictvím správní rady a výročních 

zpráv o činnosti a hospodaření. (Deverová, Pajas, in Frič, Goulli, 2001) 

 Zákon č. 248/1995 Sb. stanovil, že o.p.s. se budou registrovat u soudů a soudy 

budou vytvářet rejstřík o.p.s., který bude podobný obchodnímu rejstříku. Z tohoto 

zákona také vyplývá, že o.p.s. musí mít správní radu, která má alespoň ze dvou třetin 

členy, kteří jsou občané České republiky. Je tady také podmínka, že každý rok ze 

správní rady musí jedna třetina členů odejít. Funkční období člena správní rady je 

maximálně šest let (dvě funkční období), poté by musel mít roční přestávku, aby mohl 

zase ve správní radě být. Ještě bych se zmínila o jedné podmínce, která působí problémy 

hlavně v menších městech nebo obcích. Jde o to, že člen správní rady, ani příslušník 

jeho rodiny nemůže být zaměstnancem o.p.s. (Deverová, Pajas, in Frič, Goulli, 2001) 
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3.6.1 Teorie neziskových organizací  

V této části se zmíním o třech základních teoriích neziskových organizací. Bude jimi 

teorie vládních a tržních selhání, teorie informační asymetrie a teorie vzájemné 

závislosti. Na teorii vládních a tržních selhání a teorii informační asymetrie ukáži, jak je 

neziskový sektor důležitý. Zde selhává trh i stát a neziskový sektor se jeví jako nejlepší 

varianta a to i v našem případě poskytování sociálních služeb terapeutickými 

komunitami. Na teorii vzájemné závislosti ukáži, že i přesto, že v této teorii selhává stát 

i neziskový sektor, si dokáží vzájemně pomoci a jsou na sobě závislí.  

 

3.6.1.1 Teorie vládních a tržních selhání63  

Tuto teorii můžeme také označit jako teorii veřejných statků, protože s nimi souvisí. 

Statky můžeme rozdělit na soukromé a veřejné. Soukromé statky se vyznačují svoji 

rivalitou („co je spotřebováváno jedním, nemůže být spotřebováváno jiným“) (Potůček, 

2005: 93), zato veřejné statky mají nerivalitní spotřebu, a ani je nelze optimálně 

alokovat prostřednictvím trhu. Veřejné statky jsou zboží a služby, které jsou obecně 

dostupné pro všechny občany bez ohledu na to, jestli si za ně zaplatili, nebo ne 

(Potůček, 2005) Služby poskytované terapeutickými komunitami svým klientům jsou 

veřejným statkem, proto se mimo jiné o této teorii také zmiňuji.  

 Veřejné statky, resp. statky kolektivní spotřeby jsou ve své podstatě nedělitelné 

(celková spotřeba statku se rovná spotřebě každého spotřebitele), nerivalitní (veřejné 

statky nejsou ovlivněny soutěživostí, spotřeba jednotlivce neomezuje spotřebu 

ostatních) a nevylučitelné (veřejné statky nemůžeme vyloučit ze spotřeby). 

(Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 2000) Z této charakteristiky můžeme 

vyvodit spojitost mezi veřejnými statky a externalitami. „Tyto veřejné statky vstupují do 

funkcí užitku všech potencionálních spotřebitelů, a proto lze tvrdit, že jsou nadány 

totální spotřební externalitou.“ (Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 2000: 64) 

 „Externalita je definována jako přímá vazba mezi funkcemi užitku nebo 

produkčními funkcemi rozličných ekonomických subjektů, která nevzniká 

prostřednictvím trhu.“ (Bénard, 1989: 50) „Externalita nastává tehdy, když ekonomická 

transakce jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady či přínosy jiným subjektům. 

Aniž by ti, kteří náklady způsobili, či získali příjmy, za ně zaplatili.“ (Háva, 2009: 14) 

Podle A. C. Pigou jsou externality příkladem selhání trhu. (Samuelson, Nordhaus, 1992)   

                                                 
63 Tuto kapitolu bych mohla nicméně zařadit i do kapitoly 3.7 Veřejná ekonomika, protože veřejná 
ekonomika se také zabývá selháním trhu a státu, veřejnými statky a externalitami. (Háva, 2009)  
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V našem případě jsou externalitami např. důsledky užívání drog64, které můžeme přičíst 

i drogovým dealerům. Ti ale tyto problémy neřeší, a tak za ně odpovědnost přebírá stát. 

(Háva, 2009)  

 Selhání trhu nastává tehdy, když trh není schopen zajistit lidem v žádoucí míře 

veřejné statky. (Frič, Bútora, in Potůček, 2005) Klasická ekonomie má stejný názor, 

proto z toho vyvozuje, že musí existovat stát, aby tyto veřejné statky zajistil. Stát tedy 

musí kvůli veřejným statků65 zasahovat do ekonomiky. (Hyánek, in Rektořík, 2001) 

Například A. C. Pigou, stoupenec klasické ekonomie,  je také toho názoru, že trh není 

schopen lidem zajistit v žádoucí míře veřejné statky, a proto nevidí jiné řešení externalit 

než zásah státu66. Negativní externality by měly být zdaněny a pozitivní subvencovány. 

(Samuelson, Nordhaus, 1992) Burton Weisbrod upozorňoval ale na to, že 

v demokratické státu nemusí ani stát plně tyto veřejné statky uspokojit, a to proto, že 

tyto statky musejí mít určitou veřejnou podporu. Pokud lidé neprojeví o tyto veřejné 

statky veřejný zájem67, tak bude pro vládu obtížné je zajistit. (Weisbrod, 1977, in Frič, 

Bútora, in Potůček, 2005) To platí i v našem případě, pokud nebude existovat ze strany 

veřejnosti souhlas s tím, abychom měli společnost bez závislých lidí na drogách, tak stát 

mnoho nezmůže. A to platí i případě financování. Pokud by stát i přes nesouhlas 

veřejnosti vkládal do protidrogové politiky finance, tak se lidé začnou bouřit, nebo 

nebudou se situací rozhodně spokojeni, a např. v příštím volebním období nezvolí 

člověka, nebo politickou stranu, která i přes nesouhlas veřejnosti finance do 

protidrogové politiky vkládala. Toho jsi jsou politici a politické strany dobře vědomi. 

V tomto případě tedy selhává stát.    

                                                 
64 Viz kapitola 3.3 Důsledky užívání drog na koncepce veřejné politiky.  
65 „Efektivní zabezpečení veřejných statků je jedním z klíčových problémů veřejné ekonomie a veřejných 
financí.“  (Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 2000: 74) (viz dále kapitola 3.7 Veřejná ekonomika 
a 3.7.1 Veřejné finance)    
66 Ne všichni mají ale tento názor. Ronald Coase zastává názor, že dosažení společenského optima 
(pareto-optimální situace) lze dosáhnou bez státních zásahů a to soukromým vyjednáváním. Coase říká, 
že externality nevznikají v důsledku selhání trhu, ale kvůli vysokým transakčním nákladům spojených se 
soukromým vyjednáváním. (Coase, 1988) (viz kapitola 3.7.3 Transakční náklady) Coaseho teorém tvrdí, 
že pokud by lidé nevynaložili žádné náklady při vyjednávání o alokaci zdrojů, vyřešili by si problém 
externalit sami. (Mankiw, 2006) V našem případě bychom mohli na základě Coaseho tvrzení říci, že by si 
TK měly při financování svého provozu pomoci samy a neměly by vyžadovat dotace od státu. Jenže TK 
si samy pomoci nemohou, a tak na sebe bere odpovědnost stát.  
67 Veřejný zájem se týká produkce, alokace veřejných statků a redistribuce. Jeho předmětem je řešení 
společenských problémů. (Háva, 2009) Pojem samotný vyjadřuje „...potřeby, jež se týkají větších 
společenských kategorií, hodnoty, na jejichž uskutečnění společnost aspiruje, obranu před ohrožením 
těchto potřeb a hodnot.“ (Purkrábek, 1999: 24) Veřejné zájmy se „...objektivizují v pluralitním 
demokratickém mechanismu na základě vyjednávání, kompromisu a konsensu.“ (Purkrábek, 1999: 24) A 
jsou také složeny ze segmentů, které se stávají speciálními částmi veřejných politik. (Purkrábek, 1999) 
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 Selhání státu můžeme znázornit na tom, že stát se většinou snaží vyhovět většině, 

ale to neznamená, že potřeby menšiny budou uspokojeny. Tady tento jev je nejvíce 

vidět na různorodé společnosti. Když to řeknu velmi zjednodušeně, tak se nám tu 

naskytla situace, kdy potřeby člověka, nejsou uspokojeny ani ze strany trhu, ani ze 

strany státu. Zde se uplatní neziskový sektor, který tyto potřeby může uspokojit. 

(Hyánek, in Rektořík, 2001) Lidé si začnou vytvářet neziskové organizace, aby si zboží 

a služby zabezpečili sami. Příčinou vzniku neziskové organizace je tedy společenská 

různorodost. (Frič, Bútora, in Potůček, 2005)  

 Zde nastala názorná situace, kdy nejlepší řešení pro poskytnutí služby pro drogově 

závislé je v rámci neziskového sektoru. Služby se poskytují menšině, a to ne vždy stát 

zvládne zajistit. Aby stát zajistil služby menšině, musel by pro to mít značnou podporu 

veřejnosti, což v případě drogové problematiky tolik nenalézáme. Trh se zde také 

neuplatní, protože služby poskytované terapeutickými komunitami jsou veřejnými 

statky, které není ale trh schopen lidem v žádoucí míře zajistit. V tomto případě vzešel 

jako nejlepší varianta neziskový sektor.  

 

3.6.1.1.1 Teorie organizací  

Stát neselhává jenom v tom případě, že nedokáže efektivně zajistit služby pro menšiny 

bez výrazné podpory veřejnosti, ale jeho selhání si můžeme ukázat i na neefektivnosti, 

nižším inovačním potenciálu, malé flexibilitě a korupci jeho složek. (Háva, 2008) V této 

kapitole se zastavím u teorie organizací, na které si můžeme ukázat charakteristiky 

byrokracie.  

 Podle Webera jsou organizace nástrojem, který umožňuje koordinovat lidi a 

výsledky jejich práce v čas a prostoru. Podmínkou jejich rozvoje je ovládání informací.  

Podle Webera jsou organizace hierarchická seskupení, kde se moc shromažďuje na 

nejvyšších místech. (Giddens, Griffiths, 2006) 

 Weber je toho názoru, že větší organizace mají byrokratickou povahu. Byrokracii 

můžeme definovat jako vládu úředníků. Dříve se toto označení týkalo jenom vládních 

úředníků, později se to rozšířilo na všechny úředníky. Původní význam byrokracie byl 

značně pejorativní. Tato idea existuje v určitém smyslu až dodnes: byrokracie je často 

synonymem zdlouhavosti, neefektivnosti a plýtvání. Ne všichni jsou ale stejného 

názoru. Odlišný názor mají lidé, kteří si myslí, že byrokracie je příkladem přesnosti, 

důslednosti a efektivního řízení. Weberův názor na byrokracii je někde tak na půl cesty 

mezi těmito dvěma extrémy. (Giddens, Griffiths, 2006)  
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 Byrokracie má tedy jak své negativní, tak své pozitivní stránky. Můžeme říci, že 

převažují ty negativní stránky, je málo efektivní a flexibilní díky své velké 

administrativě, má také nižší inovační potenciál, protože úředníci dělají jenom svoji 

práci a plní své úkoly (nezajímá je nic jiného, a to už jenom díky tomu, že mají na své 

pozici fixní plat), a v byrokracii se také vyskytuje velká míra korupce a plýtvání 

finančními prostředky. (Háva, 2008) Nemůžeme pouze tvrdit, že byrokracie má jenom 

negativa. Na druhou stranu byrokracie je přesná, tj. řídí se jasně stanovený pravidly, má 

jednoznačně stanovené hierarchie pravomocí a existuje zde určitá jistota zaměstnání. 

(Giddens, Griffiths, 2006)  

 Weber stanovuje ideální typ68 byrokratické organizace, který má tyto 

charakteristiky:  

1,  v byrokratických organizací existuje jednoznačná hierarchie pravomocí  

2, jednání pracovníků na všech úrovních organizace se řídí psanými pravidly  

3, úředníci pracují na plný úvazek a dostávají plat (úředník dostane za svoji pozici fixní 

plat) 

4, úkoly, které úředník vykonává v rámci organizace, jsou striktně odděleny od jeho 

soukromého života  

5, příslušníci organizace nejsou vlastníky hmotných prostředků, s nimiž pracují 

(Giddens, Griffiths,  2006) 

 Můj názor by se spíše klonil k té negativní stránce byrokracie. Myslím si, že 

byrokracie je málo efektivní a flexibilní, má také nižší inovační potenciál a vyskytuje se 

zde velké plýtvání finančních prostředků, jak už jsem poznamenala výše. (Háva, 2008) 

Můj názor můžu podložit problémy, které v této práci z procesu financování TK vzešly. 

Jsou to mimo jiné problémy pozdního financování69, velké administrativní zátěže70 a 

nákladného procesu71. Jedna z hlavních příčin pozdního financování TK je zdlouhavé 

rozhodování příslušných orgánů. Tyto orgány jsou málo flexibilní. Nemůžu zde 

s přesností říci, jestli je to více způsobeno kvůli jejich administrativě nebo jejich 

liknavosti. Myslím si, že to bude vyvážené, což nicméně demonstruji na rozboru 

financování TK jednotlivými donory ve čtvrtém bloku této práce. Dalším problémem je 

                                                 
68 Jedná se o abstraktní popis zdůrazňující reálné vlastnosti, které Weber považuje za nejtypičtější. Pokud 
se organizace bude přibližovat jeho ideálnímu typu byrokracie, pak bude efektivněji naplňovat svoje 
stanovené cíle. (Giddens, Griffiths, 2006) 
69 Viz kapitola 4.7.1 Pozdní financování.  
70 Viz kapitola 4.7.2 Administrativní zátěž. 
71 Viz kapitola 4.7.4 Nákladný proces.  
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velká administrativní zátěž TK při vypisování žádostí o dotace. Tento problém by se dal 

vcelku snadno odstranit72, ale úředníci často nechtějí slyšet o nějakých změnách a 

inovacích. Jedou si pouze ve svých „kolejích“ a nezajímá je nic jiného, ani to, že by tato 

záležitost šla zařídit mnohem jednodušeji a lépe. Nezajímají se o nic jiného, a to už 

jenom díky tomu, že mají na své pozici fixní plat. Proč by dělali nějaké změny, když by 

za to nebyli ani ohodnoceni?  Z jejich pohledu provádět nějaké změny a inovace, nemá 

žádný smysl. Zde se potvrzuje nízký inovační potenciál. Posledním problém, u kterého 

se zde zastavím, je nákladný proces financování TK. Mezi negativa byrokracie patří 

plývání finančními prostředky. To platí i v našem případě. Místo, aby se TK 

financovaly pouze z jednoho zdroje, a ušetřilo se tak spoustu financí73, tak se financují 

od více donorů, a zvyšují se tak neskutečně náklady na tento proces. Zde dochází ze 

strany státu k velkému plýtvání finančních prostředků.  

 

3.6.1.2 Teorie informační asymetrie  

K informační asymetrii dochází tam, kde spotřebitel nemá dostatek informací k tomu, 

aby mohl posoudit kvalitu výrobků nebo služeb, které si kupuje. A zase prodávající 

může využít své informační převahy, aby se obohatil (Hyánek, in Rektořík, 2001) 

Nedojde tedy na obou stranách k přijetí optimální smlouvy. „Optimální smlouva je s to 

předpovědět všechny možné budoucí situace a anticipovat pro každý myslitelný případ 

odpovídající řešení. Při úplné informaci by se nemohlo stát, aby informace byly vinou 

smluvně vymezeného jednání partnerů volně k dispozici dalším. Racionální by tedy bylo, 

držet se smluvně dohodnutých podmínek.“ (Schaad, 1998: 20) Spotřebitelé si 

uvědomují, že jsou znevýhodněni, a proto hledají záruky a jistoty, že zboží nebo služby, 

které si kupují, jsou kvalitní. Takovouto jistotu a záruku můžou právě najít u 

neziskových organizací, a to hlavně kvůli tomu, že hlavním cílem neziskové organizace 

není zisk. Nezisková organizace je založena úplně na jiném principu, oni chtějí 

uspokojovat potřeby klientů a nemají potřebu dosahovat maximálního zisku. Můžeme 

tuto teorii tedy shrnout tak, že trh i stát selhává, a má problém s informační asymetrií. 

Zde se tedy může uplatnit neziskový sektor, který funguje na jiném principu než 

ziskovém, a může i nahradit nepružný státní sektor, který nemůže vždy uspokojit 

požadavky menšin. (Hyánek, in Rektořík, 2001 a Frič, Bútora, in Potůček, 2005)  

                                                 
72 Viz kapitola 5.8.2 Varianty řešení problému administrativní zátěže.  
73 Viz kapitola 5.8.4 Varianty řešení problému nákladného procesu.  
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 V této teorii se nám opět potvrdila důležitost neziskového sektoru. Trh i stát 

selhává, protože nemůže dát spotřebiteli takovou jistotu, kterou hledá. V našem případě 

klient jistotu nalezne u terapeutické komunity, protože si může být jistý, že jejím 

hlavním cílem není dosažení zisku74 jako v případě trhu a že mu bude poskytnuta 

služba, i když je v menšinovém postavení75 oproti zbytku společnosti.  

 

3.6.1.3 Teorie vzájemné závislosti  

Tato teorie nepoukazuje na to, kdy, kde, kdo a jak selhal, ale poukazuje na to, že i když 

stát i neziskové organizace selhávají, tak si dokáží vzájemně pomoci a kompenzovat své 

nedostatky. Tímto způsobem jsou na sobě závislí. Neziskové organizace velmi často 

jednají daleko dříve, než se stát situaci rozhodne vůbec řešit. Stát je v těchto 

záležitostech velmi málo flexibilní. Neziskové organizace pracují také na různých 

činnostech, a dělají různé aktivity, ze kterých stát může čerpat, a využít je pro svoji 

činnost. Zato neziskové organizace selhávají v oblasti samostatnosti svého finančního 

zajištění. V minulé kapitole jsem uváděla informaci, že neziskové organizace fungují na 

jiném principu než maximalizaci zisku, proto nemají, nebo nejsou schopné (mají jiné 

aktivity na starost) si zajistit dostatek financí pro svoje činnosti a provoz.  (Frič, Bútora, 

in Potůček, 2005)  

 Tuto znázorněnou situaci můžeme pozorovat i v našem případě terapeutických 

komunit. Pro TK není prioritou zisk, pro ně je prioritou terapeutický program, jejich 

klienti a zaměření na jejich abstinenci. Proto také nejsou schopné si plně zajišťovat 

finance na svůj provoz a svoje činnosti. Musejí se tak obracet s žádostmi o dotace na 

stát, a jsou v tomto směru na něm velmi závislé. Můžeme to shrnout tak, že TK pomůže 

stát při jejich financování, a ony prokáží státu službu v oblasti poskytování veřejných 

statků, tj. poskytnou občanům své sociální služby. Stát totiž není vždy schopen zajistit 

služby menšinám. Aby je stát zajistil, musel by pro to mít značnou podporu veřejnosti76. 

V tomto směru jsou na sobě oba dva subjekty vzájemně závislé77.    

 

                                                 
74 Viz tabulka č. 5 v kapitole 3.5.1 Terapeutická komunita, kde uvádím, že i v případě, když klient nemá 
finance na zaplacení sociální služby, tak mu je v některých TK služba poskytnuta.  
75 Služby, které se poskytují menšinám, není vždy stát schopen zajistit. Aby stát zajistil služby menšině, 
musel by pro to mít značnou podporu veřejnosti, což v případě drogové problematiky tolik nenalézáme. 
(Viz kapitola 3.6.1.1 Teorie vládních a tržních selhání.)  
76 Viz kapitola 3.6.1.1 Teorie vládních a tržních selhání.  
77 Tyto informace se dají rovněž použít i v případě krajů a obcí, které TK také financují. Kraje a obce 
poskytnou TK finance a oni jim za to poskytnou služby jejich občanům. V tomto směru jsou na sobě 
vzájemně závislí. 
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3.6.2 Financování neziskových organizací 

V této kapitole nastíním, z jakých zdrojů a příjmů obecně nezisková organizace čerpá78.  

Příjmy neziskové organizace mohou být jak peněžní, tak naturální. Finanční zdroje má 

nezisková organizace následující: granty nadací a nadačních fondů, státní dotace a 

příspěvky, finanční prostředky získané vlastní činností, finanční prostředky ze 

zahraničních zdrojů atd. Tyto zdroje můžeme rozdělit do tří skupin – zdroje z veřejných 

rozpočtů a fondů, ze soukromého sektoru a z příspěvků a činností neziskových 

organizací. (Goulli, Vyskočilová, Goulliová, in Frič, Goulli, 2001)  

 Příjmy z veřejných rozpočtů a fondů obsahují tři druhy příjmů: 1, granty a 

smlouvy – jedná se o příspěvky vlády, prostředky z EU a od zahraničních vlád 2, 

mandatorní transfery – příspěvky vlády, které jsou nařízené zákonem 3, dotace a platby 

zprostředkované třetí stranou – sociální zabezpečení, platby zdravotní pojišťovny a další 

nepřímé platby vlády. Dále sem patří platby a příspěvky např. od okresních úřadů, 

místních orgánů, nadstátních institucí atd. (Goulli, Vyskočilová, Goulliová, in Frič, 

Goulli, 2001)  

 Finance ze státního rozpočtu rozděluje mezi neziskové organizace 11 ministerstev, 

další finance poskytují okresní úřady, města a obce, magistráty a fondy ustanovené 

státní správou nebo samosprávou. Neziskové organizace mohou tyto finance získat 

následujícím způsobem: výběrovým řízením na konkrétní projekty, dostáním příspěvku 

nebo dotace na základě specifických zákonů, veřejnými zakázkami a smlouvami79. 

(Goulli, Vyskočilová, Goulliová, in Frič, Goulli, 2001) 

 Nestátní neziskový sektor se řídí podle různých legislativních norem, které 

umožňují přímou nebo nepřímou veřejnou podporu (tj. podporu z veřejných zdrojů) (viz 

tabulka č. 6) těmto organizacím. (Hamerníková, 2000)  

 

 

 

 

 

                                                 
78 Konkrétní informace ohledně financování terapeutických komunit jednotlivými donory uvádím ve 
čtvrtém bloku této práce. Tyto informace jsem dohledala na základě této kapitoly a kapitoly 3.4.1 
Koordinace protidrogové politiky.  
79 Smlouvy obce většinou uzavírají s občanským sdružením, které poskytuje sociální službu, protože jinak 
by obec sama tuto sociální službu musela ze zákona zajistit. (Goulli, Vyskočilová, Goulliová, in Frič, 
Goulli, 2001) 
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       Tabulka č. 6 Podpora z veřejných zdrojů organizacím neziskového sektoru 

Přímá podpora Nepřímá podpora 

- financování institucí z veřejných rozpočtů 

- poskytování dotací a grantů 

- programové financování v rámci veřejných  

výdajových programů  

 

- daňová zvýhodnění institucí 

        Zdroj: Hamerníková, 2000: 127 

 

 U neziskových organizací, které poskytují sociální služby, tvoří příjmy 

z veřejných rozpočtů a fondů přes polovinu příjmů těchto organizací. Ne u všech typů 

neziskových organizací je tomu tak. (Goulli, Vyskočilová, Goulliová, in Frič, Goulli, 

2001) 

 Zdroje z veřejných rozpočtů a fondů, ze soukromého sektoru a z příspěvků a 

činností neziskových organizací mají své kladné i záporné stránky a dopady. Ty se 

mohou promítat do oblasti veřejných institucí i do veřejné rozpočtové soustavy. Ze 

zahraničních zkušeností můžeme vypozorovat, že poskytování daňových úlev může vést 

k porušení krátkodobé rozpočtové rovnováhy. Nemůžeme předem odhadnout, o jak 

velké procento tyto úlevy sníží příjmy veřejných (státních) rozpočtů. (Hamerníková, 

2000)  

 Zkušenosti ze zahraničí nám také napovídají, že poměr mezi příjmy z veřejných 

zdrojů, ze soukromého sektoru a z příspěvků a činností neziskových organizací je 

v každém státě jiný. „Zatímco v některých státech (např. v SRN, ve Francii apod.) 

dominují prostředky veřejné, v jiných státech (jako je např. Maďarsko, USA apod.) 

převažují prostředky z vlastní činnosti. Prostředky od soukromých subjektů jsou – 

jakožto podíl na celkových prostředcích – vždy až na třetím místě.“ (Hamerníková, 

2000: 128)   

 Příjmy ze soukromého sektoru obsahují čtyři příjmové složky: 1, příjmy od nadací 

2, dary a činnosti podnikatelské sféry 3, individuální dary a sponzorství 4, sdružené 

formy získávání finančních prostředků – loterie, tomboly, veřejné sbírky sloužící více 

než jedné organizaci apod. (Goulli, Vyskočilová, Goulliová, in Frič, Goulli, 2001)  

 Příjmy z příspěvků a činností neziskových organizací. Do této skupiny můžeme 

zařadit obchodní nebo komerční typ příjmu, mezi které patří: 1, poplatky a příspěvky za 

služby 2, členské příspěvky 3, příjmy z prodeje vlastní činnosti 4, investiční výnosy – 
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neziskové organizace si mohou vydělávat svým kapitálem a dalšími aktivy. (Goulli, 

Vyskočilová, Goulliová, in Frič, Goulli, 2001) 

 Na začátku této kapitoly jsem se zmínila, že příjmy neziskové organizace mohou 

být jak peněžní, tak naturální. Peněžní příjmy jsem rozebrala výše, nyní bych se 

pozastavila nad příjmy naturálními, které mohou tvořit u některých organizací 

významnou část příjmů. Naturální příjmy mohou být například: potraviny, budovy, 

vybavení a příslušenství, technická pomoc atd. (Goulli, Vyskočilová, Goulliová, in Frič, 

Goulli, 2001) 

 Na závěr bych zmínila, že od pádu komunismu došlo sice k navýšení finanční 

prostředků ze strany státu na podporu neziskových organizací, ale stále to není tolik 

jako v zemích západní Evropy, kde podíl státu na financování neziskových organizací je 

daleko vyšší. „Navíc systém financování organizací občanského sektoru ze státních 

zdrojů se od dob vlády komunistické strany příliš nezměnil, svou neprůhledností 

napomáhá klientelismu a konzervuje některé anomálie ve struktuře občanského sektoru 

zděděné z této doby.“ (Frič, 2000, Glinski, 1999, in Potůček, 2005: 174)  

 

3.7 Veřejná ekonomika 

Ekonomie hlavního proudu bývá zaměřena na aspekty produkce, směny, distribuce a 

spotřeby. Je ale zjevné, že zaměření ekonomie bývá ve skutečnosti mnohem širší. 

(Hausman, McPherson, 2006) V ekonomickém myšlení rozlišujeme dva základní 

přístupy:  

1, pozitivní. Pozitivní ekonomie se snaží analyzovat fakta ekonomického života. 

„Odpovídá na otázku, jak se lidé v ekonomice chovají, proč reagují určitým způsobem, 

nebo proč dochází k cyklickému vývoji ekonomiky, z jakých příčin vzniká 

nezaměstnanost, inflace i jiné problémy. Pozitivní ekonomie nepoužívá etická hodnocení 

ani netřídí ekonomické jevy na dobré či špatné.“ (Sojka, Konečný, 1998: 16)    

2, normativní. Normativní ekonomie se snaží odpovědět na otázku, jaký by měl být 

ekonomický život. Vychází z hodnotových soudů a v jejím zájmu jsou vedle efektivního 

fungování ekonomiky také otázky sociální. (Mongin, 2006) „Vychází z toho, že i 

ekonomická činnost musí být založena na uskutečňování vyšších humanistických 

principů svobody a rovnosti lidí umožňujících realizaci lidských práv.“ (Sojka, 

Konečný, 1998: 16) Názorným příkladem normativní ekonomie je ekonomie blahobytu, 

„která se snaží nalézt základní kritéria maximalizace blahobytu na úrovni celé 

společnosti.“ (Sojka, Konečný, 1998: 16)      
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 Neoklasická ekonomie tvoří základ soudobé mikroekonomie a základ pro studium 

veřejné ekonomiky80. Neoklasická ekonomie vznikla okolo roku 1870, když na sobě 

nezávisle tři učenci rozpracovali způsob analýzy, která byla schopná syntetizovat 

poptávkové a nákladové prvky. Mezi tři učence patřil W. Stanley Jevons, Carl Menger a 

Léon Walras. (Samuelson, Nordhaus, 1991) Neoklasická ekonomie vznikla  s 

„...nástupem marginálních teorií (teorií mezního užitku, teorie mezní produktivity a 

s aplikací tzv. marginální analýzy). Tento proces bývá označován jako marginální 

revoluce v ekonomii.“ (Sojka, Konečný, 1998: 187) „Klíčovým prvkem neoklasické 

revoluce bylo pochopení, jak preference spotřebitelů (nazývané „užitkem“) vstupují do 

poptávky po komoditách. Neoklasičtí ekonomové ukázali, že poptávka závisí na mezním 

užitku, a tím poskytli chybějící článek pro úplnou teorii tržního mechanismu.“ 

(Samuelson, Nordhaus, 1991: 826) Walras také vypracoval teorii všeobecné 

konkurenční rovnováhy a „...objevil, jak analyzovat ekonomiku jako celek, jakožto stav 

simultánní všeobecné rovnováhy na všech trzích práce, půdy a produktů“. (Samuelson, 

Nordhaus, 1991: 826)  

 Neoklasická ekonomie nám tedy poskytuje základ pro studium veřejné 

ekonomiky. Veřejná ekonomika se objevuje od 70. let 20. století a vzniká spojením 

teoretických poznatků ekonomiky blahobytu81 a aplikované disciplíny veřejných 

financí. U veřejné ekonomiky nejde jenom o specifické finanční vztahy, ale i o 

teoretické poznatky, jejich syntézu a propojení s jinými ekonomickými disciplínami 

(jako je např. neo-institucionální ekonomie a teorie her), kritickou reflexi vývoje, 

analýzy a posun našeho poznání. Milníkem pro veřejnou ekonomiku je založení 

časopisu Journal of Public Economics v roce 1972. (Háva, 2009)  

 Veřejná ekonomika klade určitý důraz na daně a daňovou soustavu. Její předmět 

nicméně zahrnuje téma tržního selhání, které způsobuje existence externalit a 

rozhodnutí o optimalizaci politiky sociálního zabezpečení. Tyto charakteristiky odrážejí 

                                                 
80 Základ pro studium veřejné ekonomiky je nutno doplnit o řadu dalších poznatků jako je „...efektivita a 
spravedlnost fungování trhu, sociální důsledky, nerovnosti, možnosti regulací trhu, substituce tržní 
produkce veřejným sektorem a nestátním neziskovým sektorem, organizační formy, korporativní řízení a 
správa, smluvní vztahy, transakční náklady.“ (Háva, 2009: 2) 
81 Ekonomika blahobytu vychází z důkazů jako nicméně ekonomie obecně, že tržní ekonomika se shoduje 
s racionálním modelem společenského rozhodování, ale ekonomika blahobytu uznává skutečnost, že trh 
není vždy schopen efektivně rozdělovat prostředky, protože trh neusiluje automaticky o maximalizaci 
veřejného blaha. Ekonomika blahobytu zdůrazňuje, že je možné, aby se politické instituce provozovaly 
tak, aby se korigovala selhání trhu. (Gulyás, in Potůček, 2005) Selhání trhu a selhání státu uvádím v 
kapitole 3.6.1.1 Teorie vládních a tržních selhání. 
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velikost rozsahu veřejné ekonomiky od jejího počátečního důrazu na shromažďování a 

vyplácení vládních výnosů  k současnému zájmu o všechny aspekty vládní ekonomické 

intervence. (Myles, 1997) 

 Do předmětu veřejné ekonomiky se řadí, a to je také hlavní důvod, proč se o 

veřejné ekonomice zmiňuji, veřejné finance, veřejné příjmy, veřejné výdaje, veřejné 

rozpočty a jejich struktura a vývoj. Dále je to alokace, redistribuce, fiskální politika, 

veřejné programy a veřejné zakázky. A nesmíme opomenout ani veřejný sektor, veřejné 

výdaje a daně v systému národních účtů. Mezi výzkum a teoretické poznatky patří: 1, 

Selhání trhu a jeho příčiny, vznik nerovností, chudoby, sociálního vyloučení. 2, 

Externality, veřejné a volné statky. 3, Společenský užitek (ekonomika sociálního státu). 

4, Potřeba, produkce, nákup a spotřeba veřejných statků. 5, Produkční funkce 

(organizační uspořádání, efektivita, výsledky). 6, Selhání státu 7, Ekonomické subjekty 

a jejich vztahy v rámci smíšené ekonomiky, vztahy mezi státem a občanskou 

společnosti. (Háva, 2009)  

 Funkce veřejné ekonomiky můžeme označit jako redistribuce, alokace a 

stabilizační funkce státu. Mezi redistribuční funkci patří přerozdělování příjmů a využití 

fiskálních nástrojů jako jsou daně a veřejné výdaje (nákup statků, transfery). Mezi 

alokační funkci se řadí veřejná produkce a veřejné financování veřejných statků a do 

stabilizační funkce státu patří fiskální politika. (Háva, 2009)   

 Klíčový problém veřejné ekonomie je efektivní zabezpečení veřejných statků82. 

Z teoretického aspektu jde o integraci veřejných statků do obecných optimalizačních  

schémat dílčí a všeobecné rovnováhy neoklasické ekonomie. Vzhledem 

k nestandardnímu charakteru veřejných statků je to obtížný problém. Z praktického 

aspektu jde o rozhodnutí, kdo bude zabezpečovat veřejné statky, zda soukromý nebo 

veřejný sektor, jaká je optimální nabídka, optimální struktura této nabídky atd83. 

(Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 2000)  

  

3.7.1 Veřejné finance 

V této kapitole se budu zabývat veřejnými financemi, protože terapeutické komunity 

jsou z veřejných financí dotovány.  

                                                 
82 Terapeutická komunita poskytuje občanům veřejné statky, proto je tedy pro ni tato otázka velmi 
důležitá.  
83 Zabezpečování veřejných statků terapeutické komunity rozebírám ve čtvrtém a pátém bloku této práce.  
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 „Veřejné finance jsou modernějším pojmem, sloužícím k označení specifických 

finančních vztahů a operací, probíhajících v rámci ekonomického systému mezi 

autoritami (orgány a institucemi) tzv. veřejné správy na straně jedné, a ostatními 

subjekty na straně druhé (tj. občany, domácnostmi, firmami, neziskovými organizacemi 

apod.).“ (Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 2000: 18) V této definici se 

Hamerníková zmiňuje o modernějším pojmu, protože dříve se veřejné finance nazývaly 

„státní finance“ a „municipální (nebo místní) finance“. K přejmenování na pojem 

veřejné finance došlo hlavně kvůli tomu, že se přesunuly kompetence ze státní správy 

na místní správu nebo na místní samosprávu. Tyto složky jsou označovány jako 

„veřejná správa“, tak i proto se finanční vztahy a operace označují pod pojem „veřejné 

finance“. (Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 2000) 

 „Vazby veřejného (státního nebo municipálního) sektoru a nestátního neziskového 

(non-profit) sektoru na veřejné finance lze analyzovat v rámci tzv. veřejné rozpočtové 

soustavy...“84 (Hamerníková, 2000: 56) A vazba terapeutických komunit na veřejnou 

rozpočtovou soustavu může být dvojího druhu: 1, „přímá, kdy těmto organizacím jsou 

poskytovány granty, dotace, finanční výpomoci apod. z některého z veřejných rozpočtů 

či z tzv. parafiskálních fondů (dotace mohou mít různých charakter) 2, nepřímá, kdy 

poskytování sponzorských prostředků nebo darů od ziskových subjektů či jednotlivců je 

ovlivňováno daňovým zákonodárstvím, a to jak pokud jde o dárce – sponzory a 

donátory, tak i pokud jde o příjemce.“ (Hamerníková, 2000: 60) (viz tabulka č. 6) 

 Při studiu veřejných financí můžeme vymezit dvě roviny analýzy: 1, čistě finanční 

rovina zkoumá vztahy mezi veřejnými příjmy a výdaji v rámci rozpočtové soustavy.  2, 

reálně finanční rovina by se měla zabývat tím, jak veřejné příjmy a výdaje působí na 

ekonomické subjekty a ovlivňují jejich rozhodování. Zkoumá tedy vlivy a dopady 

veřejných financí na chování ekonomických subjektů. (Hamerníková, 1996) Dalton 

tvrdí, že pojetí veřejných financí leží někde na hranici mezi ekonomikou a politikou. 

Veřejné finance se totiž zabývají příjmy a výdaji veřejných autorit, které s nimi 

manipulují a nakládají. (Dalton, 2003) Přeci jenom veřejné autority rozhodnout o tom, 

kolik vyčlení na protidrogovou politiku financí, a jak je pro ně otázka řešení drogové 

problematiky důležitá. Při rozhodování musí mít v zádech určitou veřejnou podporu, jak 

jsem nicméně již znázornila v kapitole 3.6.1.1 Teorie vládních a tržních selhání.  

                                                 
84 Viz kapitola 3.7.2 Veřejné rozpočty.  
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 Principy veřejných financí jsou následující: 1, princip nenávratnosti. Tento princip 

můžeme vysvětlit tak, že např. jednotlivec zaplatí daň, ale už mu nevzniká žádný nárok 

na její proplacení nebo vrácení. 2, princip neekvivalence. Tento princip se pokusím opět 

ukázat na příkladu. Člověk zaplatí daň, ale v podstatě neví, na co se jeho peníze přímo 

použijí. Člověku tedy není zřejmý účel platby. 3, princip nedobrovolnosti vyplývá 

z předchozího principu. To, že člověk neví, na jaký účel budou jeho peníze použity, 

vyvolává nutnost uzákonit daňovou povinnost legislativní cestou. (Hamerníková, 1996) 

 Základní funkce veřejných financí podle R. A. Musgrave a P. B. Musgraveové 

jsou: 1, alokační. Tato funkce spočívá  „...v rozhodování o produkci veřejných statků, 

resp. o hledání správného poměru mezi produkcí privátních a kolektivních (veřejných) 

statků v rámci daného rozpočtového omezení.“ 2, distribuční. Tato funkce spočívá 

v přerozdělování „...příjmů a statků s cílem dosáhnout stavu, který společnost považuje 

za spravedlivý.“ 3, stabilizační. Tato funkce spočívá „v užití výdajové a daňové politiky 

jako prostředků k dosažení žádoucí míry zaměstnanosti, cenové stability a 

odpovídajícího tempa ekonomického růstu.“ (Hamerníková, 1996: 17)    

 Cílem veřejných financí je veřejné zabezpečení určitých statků, profinancování 

různých transferů (zejména sociální rázu) a stimulace ekonomických subjektů 

k určitému chování (formou dotací, pokut nebo daní). (Hamerníková, in Hamerníková, 

Kubátová, 2000) Můžeme s nadsázkou říci, že cílem veřejných financí je zabezpečení 

veřejných statků, které produkují terapeutické komunity.  

 Abychom dosáhli výše zmíněných cílů, musí vzniknout nějaký systém, který to 

zajistí. Takový systém vznikl a nazývá se fiskální. Tento systém je založený na rotaci 

financí prostřednictvím tzv. veřejné rozpočtové soustavy. „Fiskální systém funguje na 

určitých principech, a jeho hlavním účelem je vytvořit dostatečný objem veřejných 

příjmů v rámci různých veřejných rozpočtů (ať už státního, nebo místních rozpočtů) 

k profinancování tzv. veřejných výdajů.“ (Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 

2000: 19)  

 

3.7.1.1 Veřejné příjmy 

Hlavním zdrojem veřejných příjmů jsou daně85, poplatky (příjmy neúvěrové) a půjčky 

(příjmy úvěrové). „Daň je povinná, nenávratná, neekvivalentní a neúčelová platba do 

veřejného rozpočtu, a je obvykle pravidelná.“ (Hamerníková, in Hamerníková, 

                                                 
85 Daně mají pro veřejné rozpočty největší význam, protože představují 88% veřejných příjmů. 
(Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 2000) 
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Kubátová, 2000: 189) Občan České republiky má ze zákona povinnost daně platit, ale 

nemůže zpět očekávat nějakou protihodnotu (neekvivalentnost daně), která by 

odpovídala částce, kterou na daních státu odvedl. (Hamerníková, in Hamerníková, 

Kubátová, 2000) Lidé, kteří platí daně, přispívají do veřejných příjmů, ze kterých se 

mimo jiné hradí i dotace pro terapeutické komunity. Člověk neví, na co budou jeho daně 

použity, a také nemůže očekávat, že se mu jeho platba v nějaké protihodnotě vrátí. 

Člověk by neměl myslet jenom na své blaho, ale na blaho společnosti.  

 „Daň je jednostranným transferem peněz od soukromého sektoru k sektoru 

veřejnému... Poplatek je na rozdíl od daní dobrovolný, ekvivalentní a účelový, neboť je 

to cena za službu nebo zboží, které poskytuje veřejný sektor... Příjmy úvěrové (půjčky) 

představují návratné platby ve prospěch veřejných rozpočtů, poskytované jinými 

subjekty na základě ekvivalence, neboť jim z nich plyne úrok.“ (Hamerníková, in 

Hamerníková, Kubátová, 2000: 190) Veřejné příjmy se dělí z hlediska návratnosti na 

nenávratné (neúvěrové – daně, dávky, poplatky atd.) a návratné (úvěrové), úvěrové 

příjmy můžeme dále dělit z hlediska časového na krátkodobé a dlouhodobé. Další dělení 

příjmů je na běžné a kapitálové. Běžné příjmy jsou takové, které se pravidelně opakují. 

Kapitálové příjmy stát získá z prodeje veřejného majetku (nemovitosti, fixní kapitál, 

zásoby). Veřejné příjmy můžeme členit také podle toho, jestli jde o příjem rozpočtu 

vlády na dané úrovni nebo o příjem veřejného fondu mimo veřejný rozpočet, poté jsou 

příjmy fiskální nebo parafiskální. Parafiskálním veřejným příjmem je příjem, který musí 

subjekt zaplatit na základě povinného příspěvku podobného dani. Posledním dělením 

veřejných příjmů bych zde uvedla třídění podle rozpočtového určení: 1, příjmy 

nadnárodních rozpočtů 2, příjmy centrálního rozpočtu 3, příjmy státních rozpočtů 4, 

příjmy municipálních (místních) rozpočtů. (Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 

2000) 

 

3.7.1.2 Veřejné výdaje 

Veřejné výdaje jsou důležitou součástí rozpočtové, i fiskální politiky. „Na veřejné 

výdaje lze nahlížet jako na tok finančních prostředků, které jsou v rámci veřejné 

rozpočtové soustavy alokovány na realizaci různých fiskálních funkcí státu (resp. vlády, 

města nebo obce), a to na principu nenávratnosti (částečné nebo plné) a 

neekvivalence.“ (Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 2000: 132) 

 Veřejné výdaje můžeme ještě členit na dvě velké skupiny: 1, vládní výdaje 2, 

transfery. Vládní výdaje se člení ještě dále na vládní výdaje spotřebního charakteru a 
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vládní výdaje investičního charakteru. „Jak spotřební, tak investiční vládní výdaje 

zahrnují prostředky, které slouží k financování institucí i k financování projektů nebo 

programů.“ (Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 2000: 136) Ty mohou být 

uskutečňovány státními i nestátními firmami nebo organizacemi formou 

spolufinancování nebo veřejných zakázek. (Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 

2000) Mezi vládní výdaje můžeme například zařadit výdaje na národní obranu a 

mezinárodní události, výdaje na sociální zabezpečení, dotace, úroky z veřejného dluhu, 

důchodové zabezpečení, zdravotnictví, doprava, obchod, rozvoj, vzdělání, odborný 

výcvik, zaměstnanost, zemědělství, energetika, přírodní zdroje, životní prostředí, režie 

vlády, soudnictví, věda, výzkum a technologie atd. (Samuelson, Nordhaus, 1991) 

V rámci těchto výdajů se poskytují terapeutickým komunitám dotace.     

 Transfery jsou prostředky, které jsou poskytovány různým subjektům za určitým 

cílem, „ale nevzniká zde žádné protiplnění (subjekt obdrží transfer, ale nemusí nic 

vyprodukovat ani poskytnout)“. V rámci veřejných financí se jedná o typický projev 

principu neekvivalence. (Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 2000: 137)     

 Můžeme shrnout, že vládní výdaje spíše souvisí s alokační funkcí veřejných 

financí, zatímco transfery spíše s distribuční funkcí. U alokační funkce veřejných 

finance jde zejména o zabezpečení veřejných statků  (Hamerníková, in Hamerníková, 

Kubátová, 2000), což nicméně souvisí i s tématem TK. TK je financována na základě 

alokační funkce veřejných financí.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

3.7.1.3 Normativní a pozitivní pohled na veřejné finance 

Hlavním představitelem normativního pohledu na veřejné finance je Richard A. 

Musgrave. Na veřejné finance je v tomto pohledu nazíráno jako na společensky 

potřebné, a proto také tento přístup vychází z teorie tržního selhání86. Z této teorie 

vyvozuje základní fiskální funkce: alokační, redistribuční a stabilizační. „Každá z těchto 

funkcí vyjadřuje jiné důvody pro existenci systému veřejných financí, jiné zdůvodnění 

nutnosti veřejných výdajů.“ (Dvořák, 2008) 

 Alokační funkce má za úkol zvýšit prostřednictvím veřejných financí efektivnost 

tržní alokace zdrojů. Vychází z toho, že v některých případech tržní systém nevede 

k efektivní alokaci zdrojů. To se stává tehdy, když je deformovaná tržní cena, například 

v případě nedokonalé konkurence, při výskytu veřejných statků, externalit a 

                                                 
86 Viz kapitola 3.6.1.1 Teorie vládních a tržních selhání.  
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asymetrických informací. Stát může zvýšit efektivnost tržní alokace zdrojů například 

zajišťováním, nebo dotováním produkce v případě veřejných statků. (Dvořák, 2008) 

 V případě redistribuční funkce si stát zabírá právo k tomu, aby mohl ve 

společnosti přerozdělovat bohatství, a to kvůli tomu, aby snížil nerovnoměrnost 

rozdělení prvotních důchodů ve společnosti. Toho dosahuje prostřednictvím 

transferových plateb a progresivního daňového systému.  (Dvořák, 2008) 

 Stabilizační funkce má za úkol pomocí veřejných financí zmírnit výkyvy míry 

ekonomické aktivity, která je způsobená hospodářským cyklem. Použití veřejných 

financí se tak stává součástí hospodářské politiky státu. (Dvořák, 2008) 

 Pozitivní pohled na veřejné finance vychází z teorie veřejné volby. Tato teorie 

přispívá ke kritickému pohledu na vládní zásahy. Můžeme jí tedy přiřadit k teoriím 

vládních selhání. Zde můžeme uvést námitky proti státním zásahům. Námitky můžou 

být následující: principiální popírání důvodů státních zásahů (zásahy nejsou nutné a jsou 

často škodlivé), pochybnosti o existenci kritéria opravňujícího státní zásahy do 

ekonomiky, pochybnosti o síle, vůli a schopnosti politiků ušlechtilé zásahy prosadit, 

pochybnosti o logice kolektivní volby (neexistuje pravidlo zajišťující nalezení 

efektivního řešení při kolektivní volbě), pochybnosti o schopnosti státních institucí 

realizovat správnou a účinnou hospodářskou politiku. Teorie vládních selhání 

upozorňuje na to, že selhává nejen trh, ale i stát a jeho instituce. (Dvořák, 2008) 

 Pokud se zabýváme pozitivním pohledem na veřejné finance, nesmíme opomenout 

ani teorii veřejné volby. „Buchanan vymezuje základní oblasti zájmu této teorie, které 

lze volně charakterizovat takto:  

1. Ekonomická teorie politiky, tzn. aplikace ekonomických metod při analýze politických 

rozhodovacích procesů.“ (Dvořák, 2008: 14) Tato oblast zájmu upozorňuje na to, že 

politici při dosažení svých politických cílů nemají vždy čisté úmysly. Chtějí si polepšit a 

myslí na svůj vlastní zájem. I voliči jsou motivováni svým vlastním zájem, ale jejich 

preference nemusí být vždy racionální. Nemají dostatek informací (informační 

asymetrie) na to, aby si ve volbách vybrali toho správného kandidáta. (Dvořák, 2008) 

2. „Konstituční ekonomie, tj. analýza významu a fungování politických institucí s vlivem 

na rozhodování v hospodářské (fiskální) politice, která upozorňuje především na fakt, že 

tradiční normativní přístup abstrahuje od vlivu institucí na výsledek rozhodování v dané 

oblasti.  (Dvořák, 2008: 15) 
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3. Formalizace postupů kolektivního rozhodování. V oblasti veřejných financí rozhodují 

vždy vrcholové orgány centrální a místní vlády a parlament. Jde tedy o kolektivní 

volbu. (Dvořák, 2008) 

 Iluzí by bylo, aby stát v oblasti veřejných financí jednal na základě kritéria 

všeobecného prospěchu. V realitě jde ale o polickou hru, kde se vyskytuje více nebo 

méně skupin, které mají své zájmy a snaží se realizovat svoji dominantní strategii. To 

nemusí vždy vést k optimálnímu výsledku, a výsledek procesu se tak může značně lišit 

od toho, co by ekonomická teorie označila za rozumné. (Dvořák, 2008) 

 

3.7.2 Veřejné rozpočty  

K zabezpečení veškerých činností, které vykonává veřejná správa, je nutné vytvořit a 

přerozdělit značný objem finančních prostředků. Tento proces se uskutečňuje 

prostřednictvím rozpočtové soustavy, jejíž nejvýznamnější částí jsou právě veřejné 

rozpočty. Do veřejné rozpočtové soustavy patří veřejné rozpočty a orgány a instituce 

zabezpečující vztahy a procesy ve fiskální systému. Do veřejných rozpočtů patří státní 

rozpočet, okresní a místní rozpočty, rozpočty státních fondů, rozpočty příspěvkových a 

rozpočtových organizací a rozpočty vyšších územních samosprávních celků (VÚSC). 

(Háva, 2008) 

 Veřejné rozpočty vystihují, jak vláda vynakládá finance. Vláda si předem stanoví 

úkoly, kterých chce dosáhnout a které zajistí prostřednictvím rozpočtu. Pro tyto úkoly 

musí mít stanoveno určité množství zdrojů, tím např. zajistí prostředky na válčení, 

bydlení nebo udržení ulic. Rozpočet vymezuje výdaje, které zajistí svými příjmy, tím 

obstarává rovnováhu a předchází přečerpání financí. (Rubin, 2006)   

 „Veřejnou rozpočtovou soustavu lze chápat jako souhrn orgánů, institucí a vztahů 

v souvislosti s tvorbou, rozdělením, užitím a kontrolou plnění veřejných rozpočtů na 

různých stupních veřejné správy (tj. státní správy, eventuelně územní správy či 

samosprávy)... (Hamerníková, 2000: 56) Vztahy uvnitř veřejné rozpočtové soustavy 

jsou zakotveny v legislativních normách (tzv. rozpočtových pravidel87, rozpočtové 

skladby atd.) Efektivnost fungování veřejné rozpočtové soustavy ovlivňuje především 

způsob nakládání s veřejnými výdaji (1), tzv. rozpočtové nebo daňové určení (tj. způsob 

                                                 
87 V rámci rozpočtových pravidel je většinou vymezeno i tzv. daňové určení, zásady dotační 
(přerozdělovací) politiky, sankce atd. (Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 2000) Rozpočtovými 
pravidly se řídí i dotační politika terapeutických komunit. (Viz kapitola 4.2 Legislativní úpravy v oblasti 
financování terapeutických komunit.)  
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přiřazení veřejných příjmů a zejména daní) a kompetence při vybírání těchto příjmů (2) 

a míra soběstačnosti jednotlivých stupňů (anebo prvků) veřejné rozpočtové soustavy 

(3).“ (Hamerníková, 2000: 56)  

 „Veřejné rozpočty jsou ve své výsledné podobě právním předpisem (zákonem) 

stanovujícím základní proporce a vazby v rámci veřejných financí na straně příjmů a 

výdajů. Můžeme k němu přistupovat jako ke statické (stavové) veličině a definovat ho 

jako fond veřejných prostředků, nebo jako k dynamické (tokové) veličině a definovat ho 

jako tok finančních prostředků.“  (Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 2000: 

289)  

 Veřejný rozpočet je tedy jakýsi fond, který je vytvářen, rozdělován a používán na 

principu nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. Je to finanční plán na určité 

rozpočtové období. Veřejný rozpočet můžeme z účetního hlediska klasifikovat jako 

bilanci, která srovnává běžné a kapitálové příjmy a výdaje. Rozpočet je vyrovnaný, 

jsou-li příjmy rovny výdajům (P=V), nebo schodkový (P<V) resp. přebytkový (P>V)88. 

(Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 2000)  

 Cílem veřejných rozpočtů je vytvořit dostatek financí, tj. veřejných příjmů, 

k profinancování veřejných výdajů. Dalším důležitým bodem je funkce veřejných 

rozpočtů, které nicméně odpovídají základním funkcím veřejných financí, tj. funkce 

alokační, distribuční a stabilizační. (Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 2000) 

V České republice se také vymezují dvě úrovně veřejných rozpočtů, tj. centrální a 

územní úroveň: 1, veřejné rozpočty a fondy centrální úrovně tj. státní rozpočet, státní 

fondy, Fond národního majetku, Pozemkový fond, fondy zdravotních pojišťoven, fondy 

rozpočtových organizací zřízených ústředním orgánem státní správy a státní finanční 

aktiva 2, veřejné rozpočty územní úrovně, tj. rozpočty a fondy obcí, rozpočty 

dobrovolných svazků obcí, rozpočty a fondy krajů. (Háva, 2008) Terapeutické 

komunity se dotýká jak centrální, tak územní úroveň veřejných rozpočtů. Je totiž 

financována z obou úrovní veřejných rozpočtů, tj. ze státního a z krajských a místních 

rozpočtů89.  

 V rámci strategického vládnutí vlády je role veřejných rozpočtů dána podstatou 

veřejného rozpočtu a jeho funkcemi. „Vláda na všech úrovních používá veřejný 

rozpočet jako nástroj vládnutí, rozpočtová politika jako druh veřejné politiky tak 

finančně kryje výdajové aktivity jednotlivých vládních politik. Vláda vystupuje jako 

                                                 
88 Viz dále kapitola 3.7.2.2 Problém tvorby rozpočtu.  
89 Viz kapitola 4.1 Financování terapeutických komunit od 90. let do současnosti.  
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aktér rozpočtové politiky, veřejný rozpočet jako nástroj veřejné politiky.“ (Ochrana, in 

Potůček a kol., 2007: 191) Jak už jsem se zmiňovala výše, vláda rozhodne o tom, kolik 

vyčlení na protidrogovou politiku financí, a jak je pro ně otázka řešení drogové 

problematiky důležitá. Při rozhodování musí mít ale v zádech určitou veřejnou 

podporu90.  

 Příjmy veřejných rozpočtů jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů tzn., že 

v případě politiky vyrovnaného rozpočtu jsou veřejné příjmy rozpočtovým omezením. 

Výdaje veřejných rozpočtů představují vztahy rozdělení a užití prostředků veřejných 

rozpočtů a mimorozpočtových fondů v rozpočtové soustavě. (Hamerníková, in 

Hamerníková, Kubátová, 2000) 

 Veřejné rozpočty se omezují na období jednoho roku, v posledních letech se ale 

v zahraničí více uchylují k střednědobému a dlouhodobému přístupu, který se projevuje 

v sestavování střednědobých výhledů a dlouhodobých prognóz vývoje rozpočtové 

politiky. Uchylují se k tomuto přístupu i díky tomu, že potřebují financovat nejen běžné 

potřeby orgánů a institucí veřejné správy, ale i víceleté veřejné výdajové projekty a 

programy. (Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 2000) V České republice se 

zatím k formě víceletého financování příliš nepřistupuje. V rámci terapeutických 

komunit není ze státního rozpočtu na základě víceletého financování dotována ani 

jedna. S víceletým financováním u terapeutických komunit se můžeme setkat pouze na 

úrovni krajského a místního rozpočtu91.  

 

3.7.2.1 Státní rozpočet  

Můžeme zjednodušeně říci, že státní rozpočet vládě napomáhá k tomu, aby mohla 

kontrolovat své fiskální záležitosti, a mohla si o nich vést záznamy. V rozpočtu na daný 

rok se nám ukazují plánované výdaje a očekávané příjmy, které vládní programy výdajů 

a zdanění přinesou. (Samuelson, Nordhaus, 1992)  

 „Státní rozpočet představuje finanční vztahy, které zabezpečují financování 

některých funkcí státu v rozpočtovém roce... Státní rozpočet obsahuje očekávané příjmy, 

jakož i odhadované výdaje státního rozpočtu v rozpočtovém roce a financující položky.“ 

(Úplné znění, 2006: 7) „Státní rozpočet je podle fondového pojetí centralizovaný 

peněžní fond, který je vytvářen, rozdělován a používán především s využitím 

nenávratného a neekvivalentního způsobu rozdělování.“ (Hamerníková, 1996: 28) 

                                                 
90 Viz v kapitole 3.6.1.1 Teorie vládních a tržních selhání.  
91 Viz kapitoly 4.5 Financování terapeutických komunit územními správními celky.  
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Státní rozpočet je základním článkem veřejných financí, protože soustřeďuje největší 

část příjmů rozpočtové soustavy. Je také  nástrojem rozpočtové a fiskální politiky státu, 

kdy stát záměrně využívá příjmů a výdajů státního rozpočtu k ovlivňování chodu 

ekonomiky. (Högye, in Potůček, 2005)   

 „Státní rozpočet a tzv. Státní závěrečný účet podléhají projednání a schválení 

parlamentem. Kontrolní funkci v oblasti veřejné rozpočtové soustavy navíc vykonává 

NKÚ (Nejvyšší kontrolní úřad). Rozpočtový proces se u nás řídí obdobnými zásadami, 

jako v ostatních demokratických státech. Procesy schvalování a kontroly plnění 

podléhají i dalším obecnějším ustanovením (jako je např. jednací řád Parlamentu ČR). 

Rozpočtové období trvá od 1.1. do 31.12. příslušného roku. Státní závěrečný účet je 

zpracováván a předkládán parlamentu zhruba do konce 1. pololetí následujícího roku.“ 

(Hamerníková, in Hamerníková, Kubátová, 2000: 364)  

 „Státní rozpočet má obrovský dopad na národní hospodářství. Pomocí rozpočtu 

vláda vykonává svou alokační, stabilizační a distribuční funkci.“ (Högye, in Potůček, 

2005: 217) Základní funkcí státního rozpočtu je redistribuce národního důchodu 

související s plněním politických, ekonomických a sociálních úkolů státu. (Högye, in 

Potůček, 2005) 

 Tvorba státního, resp. veřejného rozpočtu je tedy politickým procesem, protože se 

při něm určuje, čí zájmy dostanou přednost. Vláda rozhodne o tom, jak s veřejnými 

financemi naloží. Sice nemá takovou odpovědnost jako firmy vůči svým akcionářům, 

ale i přesto by měla myslet na své občany a na jejich blaho. „Rozhodnutí o tom, kdo 

bude co dodávat a kdo co dostane, by měla odrážet hodnoty společnosti, její preference 

a priority.“ (Högye, in Potůček, 2005: 218) Rozpočet je politické prohlášení, které 

stanovuje cíle a úkoly, kterých chce stát dosáhnout pomocí daného výdaje. (Högye, in 

Potůček, 2005) Stát ale nemůže mít přehled o všech aktivitách v ČR, a  jelikož je 

terapeutická komunita financována i ze státního rozpočtu (viz tabulka č. 7), je velmi 

přínosné, pokud někdo lobuje za protidrogové služby a upozorňuje na jejich důležitost. 

Pokud tak nikdo nečiní, nebo nečiní s dostatečnou důrazností, tak se může stát, že vláda 

přidělí protidrogové politice málo financí. (viz tabulka č. 8)  

 Proces tvorby státního rozpočtu má následující fáze: 1, příprava nebo formulace 2, 

předložení a schválení, tvorba politiky, přijetí ve formě zákona nebo formálního 

schválení 3, implementace nebo provedení 4, audit a kontrola, zhodnocení auditu nebo 

provedení následné kontroly. První dvě fáze jsou politického charakteru, ale můžeme 

říci, že i v implementaci a auditu se politické otázky vyskytují. (Reed, Swain, 1997) 
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Sestavování návrhu rozpočtu začíná zpravidla minimálně půl roku před začátkem 

nového rozpočtového období. (Hamerníková, 1996) „Příprava rozpočtu je obvykle 

povinností výkonné moci, vlády a jejích úřadů (ministerstev, rezortů), což ve většině 

zemí znamená také rozpočtový úřad. Provozní agentury (liniová ministerstva) jsou těmi, 

kdo utrácejí, a úředníci z ústředních orgánů (rozpočtový úřad, ministerstvo financí) jsou 

těmi, kteří mají šetřit a obezřetně postupovat při výběru oblastí, kde se bude utrácet.“ 

(Högye, in Potůček, 2005: 223) 

 Druhá fáze začíná ve chvíli, kdy výkonný činitel předá odpovědnému orgánu za 

tvorbu politiky návrh rozpočtu. Odpovědný orgán tento návrh posoudí. Tato fáze 

spočívá ve shromažďování informací, posuzování alternativ a hlasování o politice, která 

dostane přednost. Fáze končí schválením návrhu s případnými změnami jako politiky 

nebo jako zákona. (Högye, in Potůček, 2005) 

 S tvorbou rozpočtu je spojeno značné množství pravidel, norem a postupů, které 

se běžně používají a jsou vyžadovány. Rozpočtové normy jsou díky tomu snáze 

identifikovatelné a kontrolovatelné. Při tvorbě rozpočtů se podle Howarda dodržuje a 

vyžaduje následujících osm bodů:  

1, Úplnost. V rozpočtu by měly být zahrnuty všechny výdaje a příjmy vlády.  

2, Jednota. Výdajové a příjmové části by měly být propojeny a na všechny výdaje by se  

                  měla použít stejná hodnotící kritéria.  

3, Exkluzivita. V rozpočtu by měly být zahrnuty pouze finance.  

4, Specifikace. Po schválení rozpočtu by neměly být prováděny velké změny.  

5, Každoroční přijímání. Rozpočet by měl být sestavován každoročně.  

6, Přesnost. Návrh rozpočtu by se měl co nejreálnější a měl by být vnitřně konzistentní.  

7, Srozumitelnost. V rozpočtu by mělo být jasně dáno, co konkrétně jednotlivé body 

                               obsahují a co znamenají, a neměly by se skrývat politické záměry. 

8, Publicita. V zastupitelské demokracii by se nemělo stát, aby byl rozpočet utajen 

                    před veřejností, neboť obsahuje plán výdajů a odhadů příjmů vlády.     

(Högye, in Potůček, 2005) 

 „Podle Lacasseho (1996) jsou třemi nejdůležitějšími rozpočtovými pravidly: 

úplnost, víceletá perspektiva přípravy rozpočtu a schopnost monitorovat jeho 

implementaci s ohledem na další odpovědnost a včasné úpravy. (Poslední dvě pravidla 

částečně odpovídají specifikaci, srozumitelnosti a publicitě.)“ (Högye, in Potůček, 

2005: 229) Aby bylo ale všechno harmonické, a nedocházelo k žádným velkým 



Financování terapeutických komunit pro drogově závislé v ČR 
  

 71   

výkyvům, tak potřebujeme přísné rozpočtové zákony a pravidla. (Högye, in Potůček, 

2005) 

 Na závěr kapitoly bych se ještě krátce zmínila o rozpočtových technikách. Budu se 

soustředit hlavně na ty, které vznikly v nedávné době ze všech pokusů o reformy. První 

rozpočtovou technikou je tedy tvorba rozpočtu podle výkonnosti. Tato technika se 

soustředí na „... co nejhospodárnější, nejúčinnější a nejrozumnější využívání 

personálních a dalších veřejných zdrojů při poskytování veřejných služeb.“ (Högye, in 

Potůček, 2005: 234) U této metody se přidělí ke všem poskytovaným službám cena 

jednotky, a odpovědní lidé potom rozhodují, který poskytovatel služeb funguje 

nejefektivněji. Finance se u této techniky rozdělují podle aktivit a ne podle výdajových 

položek. (Högye, in Potůček, 2005) Odpovědní lidé stanoví náklady, které má 

poskytovatel služeb s každou aktivitou, a poté hodnotí její efektivitu. (Háva, 2008) 

Druhou rozpočtovou technikou je tvorba rozpočtů na více let. Tato technika vznikla 

v USA, kde se nazývá Planning-Programming Budgeting System (PPBS). Hlavními 

strukturálními pilíři této techniky jsou: cíle, programy, alternativy programů, výsledky, 

měření pokroku, vstupy, alternativní způsob provedení určité činnost a systémová 

analýza. PPBS vznikla hlavně proto, že mnoho programů se odehrává často v delším 

časovém úseku než je rozpočtové období, a také díky tomu, že „...kroky při přípravě 

programových rozpočtů nutí rezorty, aby používaly techniku analýzy efektivity nákladů i 

analýzy nákladů a přínosů.“ (Högye, in Potůček, 2005: 236) O PPBS můžeme říci, že je 

hlavně makroekonomickým nástrojem, a jeho přístup je výhodný v oblasti kapitálových 

výdajů a i např. v oblasti neziskového nestátního sektoru92, kde zajistí jeho plynulý 

vývoj. Aby se však tato technika u nás prosadila, tak by musela exekutiva chtít. 

Setkáváme se s tím, že exekutiva nechce aplikovat nové metody, nebo tuto techniku 

nechápe. Nicméně tato technika má i jiné problémy, které přináší komplexnost a 

veškerá propojenost všeho. (Háva, 2008) Třetí rozpočtovou technikou je tvorba 

rozpočtů s nulovým základem. Tato technika rovněž vznikla v USA a její název je zero-

based budgeting (ZBB). „ZBB kladou důraz na to, aby se programy řadily podle 

priority a aby se takto přidělovaly prostředky.“ (Högye, in Potůček, 2005: 237) Název 

tato technika dostala kvůli tomu, že manažeři musí vysvětlovat veškeré výdaje, které po 

vládě požadují, jinak jim vláda finance nepřidělí. Bere se v potaz veškerá činnost a 

jejich výsledky a provádí se analýza nákladů a přínosů. Po vládních institucích se tedy 

                                                 
92 Viz kapitola 5.8.1 Varianty řešení problému pozdního financování.  
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vyžaduje, aby prováděly systematickou inventuru svých aktivit a programů a 

kontrolovaly je podle výkonnosti, výsledků a nákladů. ZZB je mikroekonomickým 

nástrojem. Tato technika může být použita „zdola“ i „shora“ a její výhodou je, že 

předem určuje mantinely příjmů, a podle toho se pak může určit, jak se bude šetřit na 

výdajích. (Högye, in Potůček, 2005)        

 

3.7.2.2 Problém tvorby rozpočtu 

„Podstatu rozpočtového problému lze charakterizovat jednoduchým schématem 

vládního rozpočtového omezení:  

 

               Daně (T) – Veřejné výdaje (G) = Rozpočtové saldo (Bs) 

 

kde G zahrnuje běžné a kapitálové rozpočtové výdaje a transfery. Úroky z dluhu se 

v úvodním období nepředpokládají. T – daňové a ostatní rozpočtové příjmy. (Dvořák, 

2008: 22) 

 „Rozpočtové saldo vyjadřuje rozdíl mezi objemem vládních příjmů a výdajů 

v rozpočtovém roce. Je-li objem daní větší než objem výdajů, je saldo kladné – vzniká 

rozpočtový přebytek. Je-li naopak objem daní menší než objem výdajů, je saldo záporné 

– vzniká rozpočtový deficit. Při alternativním zápisu stejného vztahu vidíme, že 

rozpočtový deficit je alternativou daňového krytí rozpočtových výdajů:  

 

        Veřejné výdaje (G) = Daně (T) + Rozpočtové saldo (Bs)“ (Dvořák, 2008: 22) 

 

 Důležité je zmínit, že hodnotu můžeme určit pouze u dvou uvedených 

proměnných. To si mnohdy vláda neuvědomuje a zaměřuje se na všechny tři proměnné. 

Třetí proměnná je endogenní – její hodnota je určena předchozí volbou. (Dvořák, 2008)  

 

3.7.3 Transakční náklady 

V roce 1937 zavedl Ronald Coase teorii firem, kterou pojmenoval teorii transakčních 

nákladů. Jednalo se o jeden z prvních pokusů, jak teoreticky definovat firmy ve vztahu 

k trhu. Coase stanovil, jak definovat firmy způsobem, který je jak realistický a 
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slučitelný s myšlenkou záměny rozdílu mezi kupní a prodejní cenou, tak uplatnitelný 

nástroji tradičních ekonomických analýz93.   

 Transakční náklady jsou náklady, které jsou způsobené ekonomickou výměnou a 

které většinou souvisí se získáváním informací. Jsou to jakési nákladové položky, které 

vznikají, když jednotlivci nebo firmy směňují vlastnická práva nebo si je vynucují. 

(Coase, 1994) Coase do transakčních nákladů zahrnul náklady spojené s vyhledáváním 

potencionálních zákazníků, náklady na kontrolu, náklady na vyjednávání, náklady na 

uzavírání smluv atd. Transakční náklady nejsou na první pohled patrné a obě strany 

v rámci transakce je často přehlížejí. (Cheung, in Eatwell, Milgate, Newman, 1987) 

 Uvedu zde názorný příklad, co všechno jsou transakční náklady. Když jsi půjdu do 

obchodu koupit banán, tak v ceně banánu nebude zahrnuta jenom cena toho banánu 

samotného, ale i energie a práce. Proto si musím určit, jaký banán mám radši, kde ho 

seženu a za jakou cenu. Musím také zvážit, zda se mi vyplatí koupit banán přes ulici, 

nebo v supermarketu na druhé straně města. A to hlavně kvůli tomu, že se mi k ceně 

banánu nepřímo připočítává i doprava z domu do obchodu a zpět, čas čekání ve frontě, 

úsilí vynaložené při placení atd. Jsou to prostě náklady pod a nad cenou banánu. Jsou to 

transakční náklady a ty se mohou ukázat jako velmi významné94.  

 Existují i různé druhy transakčních nákladů. Zmínila bych se zde o nákladech 

vyhledávacích a informačních. Tyto náklady jsou způsobené tím, že vyhledáváme 

informace, jestli je požadované zboží na trhu dostupné, kde mají nejlevnější ceny atd. A 

náklady monitorování a donucování. Jedná se o náklady spojené s dodržováním termínů 

smluv. (Cheung, in Eatwell, Milgate, Newman, 1987) 

 S tématem financování terapeutických komunit transakční náklady souvisí velmi 

významně. I když není hlavním cílem TK zisk, je nucena s penězi zacházet a na svůj 

provoz si je obstarávat. Musí žádat stát prostřednictvím projektů o finance, musí o 

finance žádat sponzory, a také musí finance získávat ze své vlastní činnosti. 

   TK žádá stát o finance prostřednictvím projektu. Do projektu vypíše všechny 

položky, které jí je stát schopen a ochoten uhradit. S vypisováním projektů jí ale 

vzniknou i náklady, které bychom mohli nazvat transakční, i když se tedy nejedná o 

tržní prostředí. TK má při vypisování projektů následující transakční náklady: 

- práce s vypisováním projektů (velká administrativa)  

- čas a úsilí strávené nad vypisováním projektů 

                                                 
93 http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_the_firm#Transaction_cost_theory 
94 http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_costs 
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- energie spotřebovaná při vypisování projektů  

- zjišťování informací spojené s vypisováním projektů, jako jsou například telefonáty  

  k příslušnému donoru, čas strávený na internetu, kde jsou potřebné informace 

  zveřejněny atd.  

- opotřebení elektrospotřebičů, které se používají při vypisování projektů (počítač, 

   tiskárna, kopírka, tonery, scanner) 

- doprava spojená s vypisováním projektů (např. k projektům musí být přiloženo  

   stanovisko krajského úřadu, tj. zaměstnanec si musí pro toto stanovisko dojet, nebo si  

   ho musí nechat zaslat)  

- úřední ověřování dokumentů  

- spotřeba papírů při tisknutí projektů (projekty musejí být zaslány i poštou)  

- placení kolků a známek atd.  

 Transakční náklady spojené s vypisováním projektů si musí TK zaplatit sama. 

Finance získá např. od sponzorů nebo ze své vlastní činnosti, ale i s těmito aktivitami se 

jí tvoří transakční náklady. Aby získala TK finance od sponzorů, musí obtelefonovat 

spoustu potencionálních firem nebo lidí, případně za nimi zajet (náklady na dopravu). U 

své vlastní činnosti mají TK také spoustu starostí, a vznikají zde také transakční 

náklady. Například při zorganizování nějaké akce pro občany dané obce, musí TK 

zajistit prostory, zaplatit energie, případně zajistit občerstvení atd.  
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4 Vlastní zjištění a jejich interpretace  

4.1 Financování terapeutických komunit od 90. let do současnosti   

V současné době terapeutické komunity získávají finance od více zdrojů, tj. na základě 

vícezdrojového financování, které je v ČR nastaveno již od 90. let. TK získávají finance 

na svůj provoz ze státních dotací95, od územně správních celků, od sponzorů, z 

členských příspěvků, z úhrad od uživatelů, z grantů, darů, a také ze samostatné 

výdělečné činnosti. (Nevšímal, 2007) Nicméně takto finance získávají s menšími 

rozdíly všechny neziskové organizace96.  

 Dotace se TK přidělují na základě Zásad pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu České republiky občanským sdružením. Než se ustanovily tyto Zásady, byl ve 

financování TK chaos. Donoři, kteří poskytovali finance TK, neměli ani přehled, že 

druhý donor té dané organizaci finance poskytuje také, nebo v případě, že to věděl, tak 

ale neměl informaci o výši této částky. Po ustanovení Zásad došlo k určitému přehledu a 

stanovení pravidel mezi tím, kdo jakou organizaci financuje a kolik jí poskytuje financí. 

Po ustanovení těchto Zásad došlo také k tomu, že se finance poskytují z roku na rok. 

(Háva, 2008)   

     Od té doby došlo ke změně akorát v oblasti donorů. Léčba drogově závislých je 

multidisciplinární povahy, a proto byla financována z různých ministerstev. Do roku 

2005 TK financovalo Ministerstvo zdravotnictví (MZ), Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Meziresortní protidrogová 

komise (dnes Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky), kraje a města. Od roku 

2005 TK poskytují finance pouze MPSV, RVKPP, kraje a města, zbylé resorty od 

financování TK upustily. Například MZ k tomu nepodalo ani pádné důvody. (Nevšímal, 

2007) 

 Meziresortní protidrogová komise vstoupila do procesu financování TK 

v okamžiku, když se zejména z politických důvodů nepodařilo prosadit a koordinovat 

řešení systému, např. souběžného a smluvního financování příslušnými resorty. „Toto 

ostatně neexistuje v ČR v žádném z oborů a je limitujícím faktorem rozvoje potřebných 

sociálních a zdravotní služeb. Na systémové řešení a odstranění veškeré 

komplikovanosti, administrativní náročnosti, každoroční nejistoty v celém veřejném 

sektoru tedy stále čekáme. (Nevšímal, 2007: 45) 

                                                 
95 Ze státních dotací mohou TK získat maximálně 70% rozpočtu projektu. Ve skutečnosti získávají ale 
jenom 30-50% rozpočtu projektu (Nevšímal, 2007), což nicméně dokazují tabulky č. 9-11.  
96 Viz kapitola 3.6.2 Financování neziskových organizací.  
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 „Stát jako zřizovatel je schopen jakoukoliv vlastní organizaci financovat, není 

však v důsledku kompetenčních zákonů a mezirezortních bariér zajistit víceoborovou 

péči. Naopak, nestátní organizace typu o.s. nebo o.p.s. jsou schopny potřebou 

multidisciplinaritu organizačně i věcně zabezpečit, nemají však žádný právní nárok na 

její plnohodnotné a pravidelné financování. Systém dále komplikuje nekompatibilita 

legislativy v oblasti úhrad péče zdravotní a sociální, zatímco jakékoliv zdravotnické 

zařízení je ve své podstatě financováno jako soukromoprávní subjekt na základě smluv 

se zdravotními pojišťovnami, u sociální péče je finanční pokrytí provozu 

soukromoprávního subjektu velmi rizikové. O zdroje je tedy třeba usilovat jak smluvně, 

tak žádostmi o dotace ze státního či krajského rozpočtu.“ (Nevšímal, 2007: 45)  

 TK jsou finance přiděleny oproti podání žádosti o dotaci. Tuto žádost musejí 

vypisovat každý rok. Žádost se obecně skládá ze tří částí: 1, obecná, 2, specifická, 3, 

přílohy. V první částí musí být základní informace o žadateli o dotaci, v druhé části jsou 

souhrnné informace o poskytovaných službách (tj. popis služeb, jejich personální 

zajištění, kvantitativní údaje o službách, rozpočet na další rok, přehled hospodaření 

v posledních 2 letech a stanovisko příslušných regionálních úřadů samosprávy), třetí 

část musí obsahovat ověřenou kopii dokumentu potvrzujícího vznik organizace či 

oprávnění k činnosti, zprávu supervizita za uplynulé období, účetní závěrku za 

předminulý kalendářní rok, průběžnou zprávu o realizaci projektu v I. pololetí 

předešlého roku a závěrečnou zprávu za předminulý rok. (Nevšímal, 2007) Žádosti o 

dotace na MPSV, RVKPP, kraje a města se ale liší a to jak technicky, tak i strukturálně. 

Každý subjekt si určuje svá pravidla přidělování financí, což nicméně budu rozebírat 

v následujících kapitolách.  

 Dříve byly žádosti o dotace klíčovým nástrojem kontroly. Jejich úroveň 

zpracování a hodnota dokumentu se výrazně lišily, a odpovídající resorty si na základě 

nich mohly utvořit obrázek o jejich odbornosti. Nyní ale TK žádosti zpracovávají velmi 

podobně, dá se říci, že se je naučily psát. TK si totiž mezi sebou vyměňují informace, 

opisují nebo se v této oblasti vzdělávají. (Nevšímal, 2007)  
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4.2 Legislativní úpravy v oblasti financování terapeutických komunit  

V současné době se dotace ze státního rozpočtu přidělují TK podle zákona č. 

218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech97, podle zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů98, usnesení vlády č. 114/2001 Zásady pro poskytování 

dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím 

ústředními orgány státní správy a podle usnesení vlády č. 1071/2007 Pravidla pro 

vynakládání finančních prostředků na protidrogovou politiku. (Janyšková, 2008) 

Aktuálně se financování terapeutických komunit velmi dotýká zákon 475/2008Sb. o 

státním rozpočtu České republiky na rok 200999 a vyhláška Ministerstva financí č. 

52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se 

státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem100.  

 Státní orgány (§ 21)  a územní samosprávné celky (§ 22) mají ze zákona dáno, že 

se musejí podílet na financování protidrogové politiky, a to podle zákona č. 

379/2005Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami. Tento zákon také uvádí, že realizaci 

protidrogové politiky zajišťuje a koordinuje vláda prostřednictvím ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy101. O státní dotace si může zažádat jak občanské 

sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů, tak obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů102.  

 Všeobecně můžeme říci, že aby TK získala finance ze státního rozpočtu, musí 

dodržovat usnesení vlády č. 300/2005, kterým byl schválen systém certifikací odborné 

způsobilosti služeb pro uživatele a závislé na návykových látkách, a dále usnesení vlády 

č. 693/2006 k zavedení systému certifikací103. Musí také dodržovat „Pravidla pro 

vynakládání finančních prostředků na protidrogovou politiku“, která jsou usnesením 

vlády č. 1071/2007. (Janyšková, 2008) 

 

                                                 
97 http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/701?l=218/2000 
98 http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=250/2000 
99 http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=475/2008 
100 http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=52/2008 
101 http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/701?l=379/2005 
102 O státní dotace si mohou zažádat i jiné subjekty, ale nás zajímají pouze o.s. a o.p.s., protože většina 
TK mají tuto právní formu. (http://2009.cadros.vlada.cz/index.php?cmd=page&id=7) 
103http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/protidrogova-politika/certifikace/certifikace-
odborne-zpusobilosti-sluzeb-pro-uzivatele-drog-byly-zahajeny-v-r--2005-5359/ 
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4.3 Financování terapeutických komunit Ministerstvem práce a sociálních věcí  

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotací na sociální služby upravuje „Metodika 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 

poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2009 v oblasti podpory poskytování sociálních 

služeb“, kterou vydalo MPSV104 a ze které v této kapitole vycházím. MPSV poskytuje 

finance poskytovatelům sociálních služeb, což je i naše terapeutická komunita, na 

základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb105. Dotaci MPSV může tedy získat 

poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb 

(registraci) a nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb. (MPSV, 2008) 

 MPSV rozděluje takové množství finančních prostředků, které jí poskytne státní 

rozpočet na příslušný rok. Finanční prostředky z dotačního řízení MPSV se poskytují 

v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje, tzn. že 

MPSV bude podporovat pouze sociální služby, které jsou součástí plánů rozvoje 

sociálních služeb kraje. Finance získané z dotačního řízení MPSV jsou určeny výhradně 

na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby, které stanovuje 

zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.. (MPSV, 2008) 

 Metodika MPSV již zmíněná výše, upravuje i to, co může poskytovatel sociální 

služby z poskytnuté dotace hradit. Jedná se o osobní a provozní náklady, tzv. uznatelné 

náklady. Do osobních nákladů se řadí: odvody sociálního a zdravotního pojištění, které 

hradí zaměstnavatel za své zaměstnance. „Jedná se o náklady na zaměstnance 

zajišťující činnost zařízení sociální služby či poskytování sociální služby ... a náklady na 

zaměstnance, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách podle § 115 

písm. a, b, d, e, zákona o sociálních službách, přičemž tyto výdaje musí odpovídat 

nominálním mzdám, event. platům a zákonným odvodům na sociální a zdravotní 

pojištění hrazeným zaměstnavatelem a nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě a 

čase.“ (MPSV, 2008: 4) 

 Do provozních nákladů uznatelných MPSV patří: náklady, které jsou nezbytné pro 

poskytování sociální služby. Jedná se o náklady, které jsou „...identifikovatelné, účetně 

evidované, ověřitelné, podložené originálními dokumenty a uvedené v rozpočtu 

schválené žádosti a jejich výše nepřesahuje obvyklou výši v daném místě a čase.“ Jedná 

se o nákupy (spotřeba materiálu, energie atd.), zařízení a vybavení (pouze 

neinvestičního charakteru, tj. do 40 tis. Kč pořizovací ceny u hmotného majetku a do 60 

                                                 
104 Metodika MPSV je k dispozici ke stažení na následujících stránkách: http://www.mpsv.cz/cs/5636. 
105 http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=108/2006 
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tis. Kč pořizovací ceny u nehmotného majetku) a služby (oprava a udržování, cestovní 

náklady a ostatní služby, ale pouze pokud souvisejí s poskytováním sociální služby 

(nájemné, internet atd.). (MPSV, 2008: 4) 

 Z rozhovoru s paní Pourovou106 z MPSV z Odboru sociálních služeb a sociálního 

začleňování ze dne 12.3.2009 jsem se dozvěděla, že dotace MPSV poskytuje pouze na 

položky, které souvisejí se sociálními službami, mezi které jsou podle zákona č. 

108/2006Sb. zahrnovány následující základní činnosti: „strava, ubytování, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.“ (Pourová, 2009: 178) Jiné činnosti (lékař, kurzy pro terapeuty, vzdělávání 

klientů, rehabilitace atd.), které TK poskytuje, MPSV finančně nepodporuje. (Pourová, 

2009) 

 Hlavním výzkumným problémem mé diplomové práce je pozdní financování 

terapeutických komunit. Abych Vám tento problém názorně ukázala, budu zde uvádět 

konkrétní termíny za rok 2008/2009107.  

 Finanční prostředky z MPSV byly TK k dispozici v případě, že si o ně zažádala do 

30.9.2008108. Aby finance mohla obdržet, musela napsat žádost o dotaci. (MPSV, 2008) 

Žádost se podávala na standardizovaném formuláři, který žadatel o dotaci musel vyplnit 

v programu XML Filler. Tento program je k dispozici ke stažení na stránkách MPSV109. 

Návod110, jak s tímto programem pracovat a jak žádost o dotaci vyplnit, najde žadatel 

také na internetových stránkách MPSV111. Už ale samotné stažení programu, stažení 

potřebných informací z internetových stránek a přečtení návodu k práci s programem, 

zabere spoustu času. To ani nemluvím o psaní a vyplňování žádosti o dotaci.  

 K žádosti o dotaci musí TK ještě přiložit vyjádření k podpoře sociální služby ze 

strany příslušného odboru sociálních věcí nebo jiného věcně příslušného pracoviště 

krajského úřadu, což se ale týká jenom programu A, tj. v našem případě tedy jenom TK 

Magdalény o.p.s.,. (Pourová, 2009) Všechny TK musí k žádosti připojovat kopie 

rozhodnutí o registraci sociální služby. Podmínkou přidělení dotací je také bezdlužnost 

                                                 
106 Přepis rozhovoru s paní Blankou Pourovou uvádím v příloze č. 6.  
107 Tuto kapitolu píši 3.4.2009.  
108 Dotační řízení MPSV pro rok 2009 bylo vyhlášeno 1.9.2008. 
109 http://www.mpsv.cz/cs/5636 
110 Elektronický formulář a jeho vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler je k dispozici ke stažení na 
http://www.mpsv.cz/cs/5636 
111 Informace v tomto odstavci platí jak pro program podpory A, tak pro program podpory B, které 
rozvádím níže.  
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vůči státním orgánům, samosprávě a zdravotním pojišťovnám. TK musí tuto skutečnost 

potvrdit formou čestného prohlášení v žádosti o dotaci, kterou posílá do dotačního 

řízení. (MPSV, 2008) 

 Žadatelé o dotace (TK) si musí kromě stažení programu XML Filler, stažení 

potřebných informací z internetových stránek a přečtení návodu k práci s programem, 

přečíst také Metodiku MPSV. V této metodice se totiž mimo jiné uvádí, že MPSV 

vyhlašuje dva programy podpory. TK si musí podrobně nastudovat, do jakého programu 

patří a jaký mají dodržovat postup při podávání žádostí. (MPSV, 2008) 

 MPSV tedy vyhlásilo dva programy podpory. Program podpory A a program 

podpory B. Program podpory A se týká sociálních služeb, které mají místní či 

regionální charakter. Program podpory B se týká sociálních služeb, které mají celostátní 

či nadregionální charakter. (MPSV, 2008) Z rozhovoru s paní Pourovou z MPSV ze dne 

12.3.2009 jsem se dozvěděla, že aby byla TK brána jako nadregionální, musela by mít 

větší část klientů z regionů, kde neposkytuje své služby. A to minimálně ze čtyřech 

krajů. Pokud počet krajů je vyšší než čtyři, tak má TK celostátní charakter. Většina TK 

má celostátní charakter, pouze TK Magdaléna o.p.s. je zařazena do programu A, protože 

její klienti jsou z regionu, kde je služba poskytována. Má tedy místní či regionální 

charakter. (Pourová, 2009) 

 Program podpory A spočívá v tom, že TK musela žádost o dotaci poslat na 

příslušný krajský úřad, na jehož území zajišťuje sociální služby. Žádost o dotaci musela 

TK podat na krajský úřad do 30.9.2008, a v elektronické podobě zaslat také na MPSV. 

Kraj všechny žádosti o dotace od jednotlivých poskytovatelů shromáždil a poslal do 

21.11.2008 souhrnnou žádost o poskytnutí dotace za příslušný kraj na MPSV. 

K souhrnné žádosti o poskytnutí dotace přiložil kraj také zpracovaný střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb kraje, který obsahoval ekonomickou analýzu v plánu 

identifikovaných potřeb a způsob jejich finančního zajištění. MPSV poté souhrnnou 

žádost o poskytnutí dotace zpracovalo a posoudilo. Zpracování a posouzení se 

provádělo na základě Zásad posouzení žádostí pro rok 2009112 Dotační komisí MPSV 

pro oblast sociálních služeb a sociální integrace. Po přisouzení financí Dotační komisí 

MPSV zašle finance příslušnému kraji a ten určí, kolik jednotliví poskytovatelé služeb 

dostanou financí. Při přidělování financí kraj vychází ze střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb kraje, z Metodiky a Zásad posouzení žádostí MPSV. Poté co MPSV 

                                                 
112 „Dotační řízení MPSV v oblasti sociálních služeb: zásady posouzení žádostí poskytovatelů sociálních 
služeb pro rok 2009“ je k dispozici ke stažení na http://www.mpsv.cz/cs/5636.  
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kraji pošle dotaci, tak by měl příslušný kraj ihned dotaci jednotlivým poskytovatelům 

služeb poskytnout. (MPSV, 2008)  

 Program podpory B spočívá v tom, že jednotliví poskytovatelé služeb již nemusí 

podávat žádosti o dotace přes kraj, ale podávají je přímo na MPSV. Žádost o dotaci 

museli podat do 30.9.2008. Žádost museli podat jak elektronicky, tak písemně, a museli 

k ní přiložit kopii rozhodnutí o registraci sociální služby. Sběr žádostí prováděl Odbor 

sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV. Žádosti o dotace poté projednala 

Dotační komise MPSV pro oblast sociálních služeb a sociální integrace na základě 

Zásad posouzení žádostí pro rok 2009, která navrhla, kolik má být TK přiděleno financí. 

(MPSV, 2008) Dotační komise obecně posuzuje nejprve žádosti po formální stránce, 

poté rozlišuje co je a co není sociální služba, a nakonec žádost o dotaci posuzuje po 

ekonomické stránce, tj. posuzuje potřebnost financí a podává návrhy, kolik TK mají 

dostat peněz. (Pourová, 2009) Přesnou výši financí pro jednotlivé TK určí ministr práce 

a sociálních věcí a to na základě návrhu Dotační komise. Po schválení dotace pro 

jednotlivé TK jim pošle MPSV písemné vyrozumění, které také pošle i na příslušný 

krajský úřad, kde TK sociální služby poskytuje. Poté se TK dotace pošlou přímo na 

účet113. (MPSV, 2008)  

 Následující informace platí jak pro program podpory A, tak pro program podpory 

B. Oficiálně mají být předběžné výsledky dotačního řízení podle Metodiky MPSV 

uveřejněny na internetových stránkách www.mpsv.cz nejpozději do poloviny ledna. I 

tento rok tomu tak bylo a MPSV předběžné výsledky uveřejnilo 12.1.2009114. Nicméně 

další krok již MPSV nedodrželo. V Metodice má uvedeno, že bude poskytovat dotace 

čtvrtletně115, jak tomu bylo nicméně i minulé roky, jenže realita je jiná. Na 

internetových stránkách MPSV je informace, kterou mi nicméně potvrdila i paní 

Pourová, že se dotace budou vyplácet ve třech termínech, tj. 1. splátka (35% poskytnuté 

dotace) – do konce února, 2. splátka (35% poskytnuté dotace) – do konce června, 3. 

splátka (30% poskytnuté dotace) – do konce září. Nicméně ani to nebylo ze strany 

MPSV dodrženo.   

                                                 
113 Žadatel o dotaci je povinen podle vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb. ze dne 11.2.2008, 
kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy nebo Národním fondem 
(http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=52/2008) provést za minulý rok finanční 
vypořádání a to v případě programu podpory A do 5.2.2009 a v případě programu podpory B do 
15.2.2009.  
114 viz http://www.mpsv.cz/cs/6108 
115 Vyplácení dotací čtvrtletně bylo nastaveno proto, protože finance ze státního rozpočtu se uvolňují 
postupně. (Pourová, 2009)  
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 Z rozhovoru paní Pourové ze dne 12.3.2009 totiž vyplynulo, že letos nastaly 

v dotačním řízení MPSV obtíže. MPSV dostalo ze státního rozpočtu na sociální služby 

o dvě miliardy Kč méně než minulý rok. Před vyplácením dotací MPSV ale ještě 

vyjednávalo, a stát poskytnul na sociální služby další finance. Tím se posunul termín 

vyplácení dotací, protože během února docházelo ještě k dalšímu přerozdělování 

financí, a to z konce února minimálně na konec března 2009. (Pourová, 2009)  

 Z uvedeného nám vyplývá, že pro letošní rok TK neměly minimálně tři měsíce 

dotace z MPSV, a nejenže mají TK s vypisováním žádostí o dotace velké starosti, ale 

stojí za tím i velká administrativa. Tento proces jim zabírá spoustu času, je složitý a 

některé TK mají v přidělování dotací z MPSV velký nepořádek. Např. v rozhovoru 

s paní Martinou Richterovou-Těmínovou116, která je vedoucí Sananim o.s., ze dne 

26.11.2008 jsme se bavily i o dotacích z MPSV. Ona má vryté do paměti, že žádosti o 

dotace z MPSV posílají přes kraj. Pak že kraj vytvoří krajský plán a souhrnné 

stanovisko, které pošle MPSV. MPSV vydá rozhodnutí o přidělené dotaci, které jim pak 

zašle. V tuto chvíli již je z procesu financování kraj vyloučen. (Richterová-Těmínová, 

2009) Podle výše nastíněné Metodiky MPSV jsou TK Karlov a Němčice117 celostátního 

charakteru a žádosti o dotace nemusejí posílat přes kraj, ale posílají je přímo MPSV.  

 Dalším názorným příkladem chaosu může být TK Nová Ves. Dne 11.12.2008 

jsem uskutečnila rozhovor s paní Helenou Sasovou118, která je finanční manažerka 

Advaity o.s.119 Paní Sasová mi tvrdila, že žádosti o dotace z MPSV posílají přes kraj a 

že přes kraj se jim tyto dotace i přidělují. (Sasová, 2009) To by znamenalo, že by byla 

TK Nová Ves zařazena MPSV do programu podpory A. Jenže TK Nová Ves je 

celostátního charakteru, a tudíž patří do programu podpory B, kde nemusí podávat 

žádost o dotaci přes kraj, a přes kraj se jim dotace ani neposílá.      

 

4.4 Financování terapeutických komunit Radou vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky  

Pravidla a podmínky pro poskytování dotací RVKPP upravuje „Metodika pro 

poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci projektů v oblasti protidrogové 

politiky na rok 2009120“, ze které v této kapitole vycházím. Finance od RVKPP mohou 

                                                 
116 Přepis rozhovoru s paní Martinou Richterovou-Těmínovou uvádím v příloze č. 2.  
117 TK Karlov a TK Němčice spadají pod Sananim o.s. (http://www.sananim.cz)  
118 Přepis rozhovoru s paní Helenou Sasovou uvádím v příloze č. 3.  
119 TK Nová Ves spadá pod Advaita o.s. (http://advaitaliberec.cz/terapeuticka-komunita/) 
120 Metodika RVKPP je k dispozici ke stažení na http://2009.cadros.vlada.cz/index.php?cmd=page&id=7 



Financování terapeutických komunit pro drogově závislé v ČR 
  

 83   

získat poskytovatelé služeb pro uživatele drog a realizátoři dalších projektů v oblasti 

protidrogové politiky. V případě poskytovatelů sociálních služeb je tu podmínka 

v certifikaci odborné způsobilosti, a také musí být tito poskytovatelé registrováni 

v registru sociálních služeb MPSV. (RVKPP, 2008)  

 O dotaci RVKPP si může zažádat následující právnická osoba: 1, občanské 

sdružení 2, právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských společností 3, obecně prospěšná společnost 

4, příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo krajem 5, jiná organizace (pouze ve 

výjimečných a odůvodněných případech po konzultaci se sekretariátem RVKPP).    

(RVKPP, 2008) 

 RVKPP rozděluje žadatelům o dotace takové množství finančních prostředků, 

které jí poskytne státní rozpočet na příslušný rok. Je to tedy ten samý případ jako u 

MPSV. Je to také patrné z toho, že se jedná o finance ze státního rozpočtu. Dotace 

RVKPP se poskytují žadatelům o dotace na úhradu nezbytně nutných nákladů 

spojených s poskytovanými službami a aktivitami. Z poskytnuté dotace od RVKPP lze 

hradit tzv. uznatelné náklady, tj. osobní a provozní náklady. Jedná se o stejně 

definované náklady jako u MPSV121.  (RVKPP, 2008)  

 „Dotace je poskytována v takové výši, aby prostředky státního rozpočtu 

nepřekročily 70 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu... Příjemce dotace může 

poskytnuté finanční prostředky použít na stanovený účel pouze v daném rozpočtovém 

roce. Nevyužité finanční prostředky je příjemce dotace povinen vrátit zpět do státního 

rozpočtu.“ (RVKPP, 2008: 7) 

 Hlavním výzkumným problémem mé diplomové práce je pozdní financování 

terapeutických komunit. Abych Vám tento problém názorně ukázala, budu zde uvádět 

konkrétní termíny za rok 2008/2009122.  

 Dotační řízení RVKPP, jak se nicméně zmiňuje RVKPP ve své Metodice, se pro 

žadatele o dotace (mimo jiné i TK) vypisuje každoročně do konce června, naposledy to 

bylo 24.7.2008123. Aby si mohli žadatelé o dotaci zažádat, museli se zaregistrovat do 

elektronického systému podávání žádostí CADROS 2009 na 

http://2009.cadros.vlada.cz/ a to v termínu od 18.8.2008 do 31.8.2008124. (RVKPP, 

                                                 
121 Viz kapitola 4.3 Financování terapeutických komunit Ministerstvem práce a sociálních věcí.   
122 Tuto kapitolu píši 4.4.2009. 
123 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=377 
124 Pro zájemce uspořádala RVKPP seminář, který seznamoval žadatele o dotace s aplikací CADROS 
2009 a se změnami v dotačním řízení. Tento seminář se konal 25.8.2008. 
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2008) Z rozhovoru s panem Lukášem Veselým125 ze sekretariátu RVKPP ze dne 

10.3.2009 vyplynulo, že termín do konce srpna stanovili schválně, aby věděli, kdo 

všechno se jim bude do dotačního řízení hlásit. To byl hlavní důvod, proč tedy tu 

registraci dávali dříve. (Veselý, 2009) Jinak se žádost o dotaci musela poslat do 

30.9.2008 a to jak v písemné, tak v elektronické podobě. (RVKPP, 2008) V elektronické 

podobě se to musí podle pana Veselého podávat hlavně kvůli zpracování. RVKPP tak 

nemusí nic přepisovat a jinak zpracovávat, protože systém CADROS 2009, ve kterém 

musejí žadatelé o dotace žádost vyplnit, je program, který dokáže vyexportovat veškeré 

údaje, ať se to týká bankovních čísel, čísel registrací, tak  různých certifikátů, názvů 

projektů, čísla projektů atd. (Veselý, 2009)   

 Žádost o dotaci obsahovala tři části: A, B, C. Část A obsahovala souhrn 

podávaných žádostí o dotaci na realizaci projektu protidrogové politiky. Část B byla 

textová část, kde se vypisovaly údaje o projektu a žadateli. Část C byla tabulková část. 

Náhled částí můžete shlédnout na 

http://2009.cadros.vlada.cz/index.php?cmd=page&id=7.   

 K žádosti o dotaci muselo být přiloženo 1, místopřísežné prohlášení statutárního 

zástupce o pravdivosti a úplnosti všech uváděných kopií v žádosti 2, čestné prohlášení o 

bezdlužnosti a to vůči orgánům státní správy a zdravotním pojišťovnám 3, kompletní 

účetní závěrka (v souladu se Zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. a Vyhláškou 

504/2002) za rok 2007 podepsaná statutárním zástupcem žadatele 4, průběžná zpráva o 

realizaci projektu za 1. pololetí 2008 5, závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 

2007 6, doklad o registraci sociální služby 7, kopie certifikátu odborné způsobilosti 

služby 8, vyjádření krajského protidrogového koordinátora126. K žádosti se také 

připojoval doklad o přidělení IČ, doklad o právní subjektivitě žadatele, občanská 

sdružení přikládala také doklad o registraci u Ministerstva vnitra ČR a obecně prospěšné 

společnosti přikládaly výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u místně 

příslušného soudu. (RVKPP, 2008)  

 Žadatelé o dotaci tedy podali do 30.9.2008 žádosti o dotace na RVKPP. Po tomto 

termínu sekretariát RVKPP přišlé žádosti na základě podmínek schválených RVKPP 

pro podávání žádostí uvedených v Metodice zkontroloval. Do dotačního řízení RVKPP 

                                                                                                                                               
(http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/protidrogova-politika/dotace/2009/vyhlaseni:-
dotacni-vyberove-rizeni---poskytovani-dotaci-rvkpp-na-projekty-protidrogove-politiky-na-rok-2009-
39034/) 
125 Přepis rozhovoru s panem Lukášem Veselým uvádím v příloze č. 5. 
126 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=39034 



Financování terapeutických komunit pro drogově závislé v ČR 
  

 85   

bylo podáno 63 žádostí, které obsahovaly 165 projektů (v roce 2008 bylo podáno 62 

žádostí o celkovém objemu 176 projektů). Na základě kontroly úplnosti žádostí 

(technická kontrola)127 o dotace na protidrogovou politiku v roce 2009 byly zjištěny 

některé závady a nedostatky. Jednalo se především o chybějící povinné části žádostí a 

projektů. Chybných žádostí bylo 30 z celkového počtu 63. (Chybných projektů, které 

jsou obsahem žádostí, bylo 28 z celkového počtu 165.) Tato technická kontrola 

probíhala ve dnech 8.-15.10.2008. Žadatelům o dotace byla na základě Metodiky poté 

poslána výzva na odstranění těchto nedostatků. Na opravení těchto nedostatků dostali 7 

dnů. (RVKPP, 2008) „Pokud tuhletu lhůtu nesplní, tak jsou v podstatě mimo hru.“  

(Veselý, 2009: 173)  

 Po technické kontrole se žádosti o dotace hodnotily po obsahové a výkonnostní 

stránce. Toto hodnocení obecně provádí dva nezávislí oponenti. (RVKPP, 2008) Podle 

pana Veselého se jedná o specialisty na jednotlivé drogové služby, kteří dělají tzv. 

oponentské posudky. (Veselý, 2009) Žádost o dotaci také hodnotí krajský koordinátor, 

který je určen podle kraje, kde žadatel danou službu poskytuje. Vyjádření krajského 

koordinátora již ale žadatel připojuje k žádosti. (RVKPP, 2008) Z rozhovoru s panem 

Veselým jsem získala následující informace: zároveň s hodnocením nezávislých 

oponentů probíhá ekonomické hodnocení žádostí. V žádostech se posuzují hraditelné a 

nehraditelné náklady, ty nehraditelné se ze žádostí vyškrtávají. S nehraditelnými 

náklady jsou žadatelé o dotace seznámeni v Metodice RVKPP (Veselý, 2009) 

Z rozhovoru, který jsem uskutečnila 26.11.2008, s paní Martinou Richterovou-

Těmínovou128 vyplynulo, že se jí tento přístup vůbec nelíbí. Paní Richterová-Těmínová 

tvrdila, že lidé z RVKPP hodně hledí na ekonomické hledisko té žádosti o dotace, a už 

tolik nehledí na srovnání podmínek všem komunitám a na obsahovou a výkonnostní 

stránku žádosti. Místo toho aby platili všem komunitám např. stejné náklady za lůžko, 

tak může dojít k tomu, že jedna komunita dostane 600Kč/lůžko a druhá 200Kč/lůžko. 

Paní Richterová-Těmínová tento přístup nechápe, protože jak říká, všechny TK jsou na 

stejné úrovni, všechny jsou certifikované, všechny poskytují kvalitní služby, ale vůbec 

nikomu nepřijde, že takovýto přístup je nespravedlivý a že se jedná o nerovný přístup ke 

klientům. (Richterová-Těmínová, 2009) 

                                                 
127 Podle pana Veselého se v technické kontrole hledí hlavně na takové náležitosti jako jsou podpisy 
oprávněných osob, protože bez těchto podpisů nemůže být žádost o dotaci přijata. (Veselý, 2009) 
128 Přepis rozhovoru s paní Martinou Richterovou-Těmínovou uvádím v příloze č. 2.  
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 Na základě veškerých hodnocení žádostí o dotace se na sekretariátu RVKPP 

prováděly návrhy pro Dotační výbor RVKPP. V těchto návrzích se zohledňovaly 

všechny vrstvy hodnocení. (Veselý, 2009)      

 Dotační výbor RVKPP poté již jenom navrhoval přesnou výši dotací pro 

jednotlivé žadatele. Při tomto navrhování bral v úvahu hodnocení nezávislých oponentů, 

vyjádření krajského koordinátora a návrhy sekretariátu RVKPP. Dotační výbor RVKPP 

měl podle Metodiky své návrhy uskutečnit do 31.12.2008. Letos tak učinil na svém 

jednání ve dnech 9.-11.12.2008129 a rozděloval 95 mil. Kč. Návrhem Dotačního výboru 

se poté zabývala RVKPP, která má na to zpravidla čas do konce ledna. Letos tomu tak 

bylo 30.1.2009. RVKPP návrh Dotačního výboru schválila, a navrhla pouze menší 

změny130. Podle Metodiky měla poté RVKPP 15 pracovních dnů na zveřejnění návrhu 

dotací Dotačním výborem na stránkách RVKPP. RVKPP tak učinila 10.2.2009. 

(RVKPP, 2008) Schválení finanční prostředků Radou vlády pro jednotlivé žádosti o 

dotace bylo v tuto chvíli konečné. (Veselý, 2009) Pro přidělení dotací již chybělo jenom 

rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané vedoucím Úřadu vlády České republiky. Toto 

rozhodnutí mohl vedoucí Úřadu vlády ČR podle Metodiky poskytnout nejpozději do 

31.3.2009 a podmínkou pro poskytnutí dotací u něj bylo, aby žadatelé splnili podmínky 

pro udělení dotace bezchybně, a měli vše v pořádku. (RVKPP, 2008) Vedoucí Úřadu 

vlády ČR vydal rozhodnutí na základě schválení dotací RVKPP, ale už nemohl výši 

dotací nijak ovlivnit. (Veselý, 2009) 

 V okamžiku, kdy RVKPP schválila výši dotací pro jednotlivé žadatele o dotace, 

bylo již rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR připraveno. V únoru se ale ještě musely 

kontrolovat finanční vypořádání, o kterém se zmiňuji níže, a na jejichž základě se na 

sekretariátu RVKPP vypracovávaly tzv. referátníky, tj. dokumenty, které se schvalovaly 

na Úřadu vlády. Referátníky šly přes interní audit, ekonomické oddělení, a pak se 

dostaly do kabinetu vedoucího Úřadu vlády, kde to vedoucí Úřadu vlády podepsal. „Na 

základě podepsaného rozhodnutí pak účtárna posílá peníze přes Českou národní banku 

jednotlivým poskytovatelům služeb.“ (Veselý, 2009: 174) Rozhodnutí vedoucího Úřadu 

vlády ČR mělo být tedy podepsáno do 31.3.2009. Pokud měli žadatelé všechno 

v pořádku a nemuseli již nic opravovat, poslala jim Česká národní banka dotace.  

                                                 
129 http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2009/dotace-na-rok-2009-navrhovane-
dotacnim-vyborem-51360/ 
130 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/protidrogova-politika/jednani/2008/pristi-
jednani---rok-2009-35568/ 
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 Z rozhovoru s panem Lukášem Veselým jsem se také dozvěděla, že mezi 

podmínky pro udělení dotací patří mimo jiné finanční vypořádání131, bez kterého 

nemůžou žadatelé o dotace finance obdržet. Žadatelé musí podle zákona do 15.2. (letos 

tedy do 15.2.2009) podat k příslušnému donoru finanční vypořádání za minulý rok, 

pokud tedy minulý rok dotaci od příslušného donora čerpali. Jelikož i na RVKPP vědí, 

že TK dostávají finance od donorů se zpožděním, snaží se jim vycházet vstříc, a tento 

termín posunuli na 30.1. (letos tedy na 30.1.2009) Pan Veselý ale říkal, že je to pro TK 

termín docela obtížný, ale zvládnutelný. Během února na RVKPP zkontrolovali veškerá 

finanční vypořádání, a pokud to měly TK správně, nechyběly zde žádné podmínky 

(např. bezdlužnost), které musely splnit, a měly to bez chyb, tak jim RVKPP poslala na 

začátku března dotaci. (Veselý, 2009) 

 Nicméně z rozhovoru s paní Marhoulovou132 z TK Magdaléna o.p.s., který se 

konal 20.3.2009, jsem zjistila, že k datu 20.3.2009 ještě neobdrželi žádnou dotaci, ať už 

ze státního rozpočtu nebo z územně správních celků. (Marhoulová, 2009)  

 Závěrem této kapitoly můžu říci, že financování terapeutických komunit Radou 

vlády pro koordinaci protidrogové politiky je vcelku složitý a náročný proces, jak 

nicméně poznamenal i pan Lukáš Veselý v našem rozhovoru. TK nemají sice jako u 

financování MPSV tolik věcí na pochopení a prostudování, ale proces financování je 

složitý na straně RVKPP. V procesu financování RVKPP není tedy na straně TK takový 

chaos jako v procesu financování MPSV, zato zde mají TK větší administrativní zátěž, 

co se týče vypisování žádostí o dotace a přikládání příloh a dokumentů k žádosti.  

  

4.5 Financování terapeutických komunit územními správními celky 

Terapeutická komunita získává kromě dotací ze státního rozpočtu (dotace MPSV a 

RVKPP), jak jsem uvedla v předchozích dvou kapitolách, také finance z regionálních a 

místních rozpočtů, tj. z krajů a měst.  

 

 

 

                                                 
131 Podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. Ministerstva financí ze dne 11.2.2008, kterou se stanoví zásady a 
termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním 
fondem (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=52/2008) je žadatel o dotaci povinen do 
15.2. daného roku podat k příslušnému donoru finanční vypořádání za minulý rok. Ve vyhlášce se ale 
nemluví o tom, že by to měla být podmínka pro přidělení dotací na následující rok.  
132 Přepis rozhovoru s paní Kateřinou Marhoulovou uvádím v příloze č. 9.  
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4.5.1 Financování terapeutických komunit krajem  

Jelikož by bylo velmi obsáhlé popisovat postupy financování terapeutických komunit 

jednotlivými kraji v České republice, vybrala jsem si jeden názorný příklad, tj. 

Středočeský kraj. Středočeský kraj jsem si vybrala z toho důvodu, že v něm v současné 

době bydlím, a také protože jsem absolvovala praxi na krajském oddělení protidrogové 

prevence na Magistrátu hl. města Prahy u paní Mgr. Niny Janyškové.  

 Pravidla a podmínky pro poskytování dotací Středočeským krajem upravují 

„Zásady grantového řízení Středočeského kraje v sociální oblasti (systém financování 

z krajského rozpočtu)“, ze kterých v této kapitole vycházím. Středočeský kraj si vytvořil 

Humanitární fond Středočeského kraje v sociální oblasti, ze kterého podporuje různé 

dotační programy, mezi které patří i program podpory aktivit v oblasti protidrogových 

služeb. Tento program je určen na poskytování sociálních a zdravotních služeb pro 

drogově závislé a jejich rodiny ve Středočeském kraji. Mezi nimi jsou i terapeutické 

komunity. (Středočeský kraj, 2008) Ve Středočeském kraji je podporována jenom jedna 

TK a to TK Magdaléna o.p.s.133  

 Obecně můžeme říci, že si o dotaci může zažádat poskytovatel sociální služby, 

který má certifikát odborné způsobilosti a je registrován v registru poskytovatelů 

sociálních služeb. Další podmínkou je, že sociální služba musí být poskytnuta v daném 

kraji. TK Magdaléna splňuje všechny podmínky. (Středočeský kraj, 2008)  

 Středočeský kraj vychází při rozdělování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, 

který schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje, a je tak limitován celkovým 

objemem prostředků, který byl pro tyto účely v daném roce z rozpočtu Středočeského 

kraje vyčleněn. Celkový objem finančních prostředků určený na přidělení dotací byl 

schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje v rámci schvalování rozpočtu na daný 

kalendářní rok. (Středočeský kraj, 2008)  

 Dotace z Humanitárního fondu se poskytuje na hrazení běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním sociálních služeb a to v souladu se zpracovaným 

Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje. Z poskytnuté 

dotace lze hradit tzv. uznatelné náklady, tj. osobní a provozní náklady. Jedná se o stejně 

definované náklady jako u MPSV a RVKPP134. Dotace se poskytuje na jeden kalendářní 

                                                 
133 http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/granty/rok-2009.htm 
134 Viz kapitola 4.3 Financování terapeutických komunit Ministerstvem práce a sociálních věcí a kapitola 
4.4 Financování terapeutických komunit Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.  
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rok, ve kterém musí být využita, a to pouze na účel, na který byla přidělena. 

(Středočeský kraj, 2008)  

 Hlavním výzkumným problémem mé diplomové práce je pozdní financování 

terapeutických komunit. Abych Vám tento problém názorně ukázala, budu zde uvádět 

konkrétní termíny za rok 2008/2009135.  

 Podle Zásad grantového řízení Středočeského kraje Rada Středočeského kraje 

zahajuje grantové řízení pro daný kalendářní rok jeho vyhlášením. Grantové řízení 

vyhlašuje na základě rozhodnutí Rady Středočeského kraje hejtman Středočeského 

kraje. Letos grantové řízení vyhlásil 17.9.2008136. Do grantového řízení spadá několik 

dotačních programů, mezi kterými je i program podpory aktivit v oblasti protidrogových 

služeb, které Středočeský kraj podpoří z Humanitárního fondu Středočeského kraje 

v sociální oblasti. (Středočeský kraj, 2008)  

 Aby mohl poskytovatel sociálních služeb (v našem případě TK Magdaléna) získat 

dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje, musel si podat žádost o dotaci do 

31.10.2008. Tuto žádost nalezla TK Magdaléna na http://www.kr-

stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/granty/rok-2009.htm a po vyplnění ji 

musela zaslat na adresu sídla Středočeského kraje. (Středočeský kraj, 2008)  

 Žádost musela být zaslána ve formě jednoho originálu a dvou kopií a musela mít 

následující části: 1, prohlášení žadatele, podpis statutárního zástupce organizace 2, 

identifikační údaje o předkládající organizaci/poskytovateli sociální služby 

(identifikační údaje musí být shodné s údaji v registru poskytovatelů sociální služeb 

nebo na dokladu potvrzujícím právní subjektivitu žadatele) 3, charakteristika 

žadatele/poskytovatele sociálních služeb 4, charakteristika poskytované sociální služby 

včetně finančního zajištění v roce 2009 + tabulková část (druh i název poskytované 

sociální služby musí být shodné s údaji dle registru poskytovatelů sociálních služeb) 5, 

údaje o investiční akci v roce 2009 6, realizátor, supervize 7, přílohy k žádosti 8, podpis 

statutárního zástupce organizace. K žádosti musely být přiloženy také následující 

povinné přílohy: 1, ověřená kopie Rozhodnutí o registraci sociální služby nebo ověřená 

kopie Sdělení o zavedení služby do registru sociálních služeb 2, čestné prohlášení o 

bezdlužnosti organizace 3, ověřená kopie certifikátu odborné způsobilosti 

protidrogových služeb. (Středočeský kraj, 2008)  

                                                 
135 Tuto kapitolu píši 4.4.2009.  
136 http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/granty/rok-2009.htm 
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 „Z důvodu zajištění dostupnosti zdravotně sociálních služeb pro závislé ve 

Středočeském kraji se realizuje v této oblasti víceleté (čtyřleté) financování, které bude 

podporovat certifikované programy v základní síti služeb a rozvojové programy (viz 

Koncepce základní sítě zdravotně sociálních služeb pro závislé SK – dokument 

schválený Zastupitelstvem SK na základě usnesení č. 56-11/2006/ZK ze dne 24.4.2006.“ 

(Středočeský kraj, 2008: 2)  

 TK Magdaléna si tedy může zažádat, což také učinila, o dotaci z Humanitárního 

fondu Středočeského kraje v rámci víceletého (čtyřletého) financování. Postup je 

následující: TK si podala v prvním roce čtyřletého období souhrnnou žádost o grant na 

celé toto období. Ve druhém, třetím a čtvrtém roce probíhajícího čtyřletého období 

předkládá samostatnou žádost s požadavkem na daný kalendářní rok. (Středočeský kraj, 

2008)  V rámci víceletého financování se TK Středočeský kraj zaváže, že jí bude 

poskytovat stejnou výši dotace po celé čtyři roky, což nám nicméně dokazuje tabulka č. 

10 a 11.  

 Po podání žádosti 31.10.2008 prováděl Odbor sociálních věcí (Oddělení prevence 

a humanitárních činností) Krajského úřadu Středočeského kraje věcné (odborné) 

hodnocení žádostí. Toto hodnocení prováděli hodnotitelé, kterými byli externí 

hodnotitelé a zaměstnanci Odboru sociálních věcí. Externí hodnotitelé a zaměstnanci 

Odboru sociálních věcí rozhodovali, zda jsou žádosti po formálních stránce v pořádku. 

Dále také posuzovali, jestli se žádosti shodují se Střednědobým plánem rozvoje 

sociálních služeb Středočeského kraje. V případě TK se ještě posuzovalo, zda je daná 

organizace součástí Koncepce a základní sítě sociálně zdravotních služeb pro závislé ve 

Středočeském kraji. (Středočeský kraj, 2008) 

 Na základě odborných posudků od externích hodnotitelů a zaměstnanců Odboru 

sociálních věcí vyhodnotil Odbor sociálních věcí oprávněnost a výši požadavků 

žadatelů o dotace. Přesnou výši dotace137 jednotlivým žadatelů stanovila Rada 

Středočeského kraje a Zastupitelstvo Středočeského kraje v rozsahu pravomocí daných 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění. Poté se výsledky 

grantového řízení zveřejnily na internetových stránkách Středočeského kraje, a pak již 

                                                 
137 V našem případě má TK Magdaléna uzavřenou se Středočeským krajem čtyřletou smlouvu, což ji 
garantuje stejnou výši dotace po celé čtyři roky. (http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-
oblast/granty/rok-2009.htm) 
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mohla být dotace žadatelům zaslána bezhotovostním převodem na bankovní účet138. 

(Středočeský kraj, 2008) 

 V Zásadách grantového řízení Středočeského kraje ale není dán termín, do kdy 

musí Rada a Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodnout o výsledcích grantového 

řízení. Je zde uveden akorát termín, který stanovuje, že od data schválení výsledků 

grantového řízení Radou a Zastupitelstvem Středočeského kraje musí uplynout 

maximálně 30 dnů do podepsání smlouvy o poskytnutí dotace žadateli. (Středočeský 

kraj, 2008) Letos výši dotací pro jednotlivé subjekty schválila Rada Středočeského kraje 

2.3.2009 a Zastupitelstvo Středočeského kraje 13.3.2009139, tzn. že smlouvu o 

poskytnutí dotace mohla TK Magdaléna uzavřít se Středočeským krajem nejpozději do 

13.4.2009. Termíny, kdy TK Magdaléně přišly dotace ze Středočeského kraje za rok 

2007 a 2008, uvádím v tabulce č. 12.   

 Závěrem této kapitoly můžu shrnout, že proces financování terapeutických 

komunit Středočeským krajem je jednodušší než je tomu u financování MPSV nebo 

RVKPP, ať již se na proces dívám ze strany žadatelů o dotace, nebo ze strany donorů. 

Nicméně musím přihlédnout k tomu, že se zde jedná „pouze“ o krajský rozpočet a ne 

státní.  Financování terapeutických komunit Středočeským krajem můžu v rychlosti 

shrnout v pěti bodech: 1, podání žádostí 2, zhodnocení žádosti několika hodnotiteli 3, 

vyhodnocení Odboru sociálních věcí 4, navržení přesné výše dotace Radou a 

Zastupitelstvem Středočeské kraje 5, poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že proces 

financování krajem můžu ve zkratce nastínit v pěti bodech, je vcelku neúměrné, že 

k pátému bodu se letos Středočeský kraj dostane až v dubnu.  

 Hodnotím zde pouze Středočeský kraj, u jiných krajů může být proces financování 

jiný, a může se také lišit i termín vyplácení dotace, jak dokazuje tabulka č. 14. 

V některých krajích může přijít dotace dříve, jak se to stalo minulý rok TK Nové Vsi, 

kde mi paní Sasová140 v rozhovoru ze dne 11.12.2008 sdělila, že je Liberecký kraj 

„zachránil“ a oni mohli dotací od něj pokrýt aspoň lednové mzdy zaměstnanců. (Sasová, 

2009) Jinde může být situace zcela odlišná. Například Z rozhovoru s paní Martinou 

                                                 
138 Podmínkou přidělení dotace je podání finančního vypořádání do 15.2. a závěrečné zprávy za předešlý 
rok. (Středočeský kraj, 2008) Podle vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb. ze dne 11.2.2008, kterou 
se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními 
aktivy nebo Národním fondem (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=52/2008) je 
žadatel o dotace povinen podat k příslušnému donoru finanční vypořádání do 15.2. za minulý rok, ale 
není zde stanoveno, že to je podmínkou pro přidělení dotací. Tuto podmínku si stanovil Středočeský kraj 
ve svých Zásadách dotačního řízení 2009.  
139 http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/granty/rok-2009.htm 
140 Přepis rozhovoru s paní Helenou Sasovou uvádím v příloze č. 3.  
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Richterovou-Těmínovou141 ze dne 26.11.2008 jsem se dozvěděla, že Jihočeský kraj TK 

Karlov a TK Němčice poslal minulý rok dotaci až 23.5.2008. (Richterová-Těmínová, 

2009) 

 Dalším záporným bodem v procesu financování terapeutických komunit 

Středočeským krajem bych shledala velkou administrativní zátěž při vypisování žádosti 

o dotace. TK musela k žádosti přikládat nesčetné přílohy, které navíc musí být úředně 

ověřené. 

   

4.5.2 Financování terapeutických komunit městem 

V této kapitole použiji stejný systematický přístup jako v kapitole předešlé. Tudíž 

nebudu popisovat financování terapeutických komunit městy z celé České republiky, ale 

vyberu si pouze jedno město, a to hlavní město Prahu. Prahu jsem si vybrala vzhledem 

k mé působnosti v ní, a rovněž kvůli absolvování praxe u paní Mgr. Niny Janyškové na 

Magistrátu hl. města Prahy (MHMP). Paní Janyšková je protidrogová koordinátora 

Prahy a veškeré informace, které budu používat v této kapitole, jsem získala od ní. 

Bohužel, na internetových stránkách hl. města Prahy (HMP) nejsou uvedeny žádné 

metodiky nebo zásady, podle kterých by se dotace na protidrogovou politiku 

přidělovaly.  

 I jako v předešlých kapitolách v popisu procesu financování TK zde budu uvádět 

konkrétní termíny za rok 2008/2009142, abych poukázala na můj hlavní výzkumný 

problémem diplomové práce, tj. pozdní financování terapeutických komunit.  

 Hlavní město Praha vyhlásilo dne 23.9.2008143 výběrové řízení „Zdravé město 

Praha 2009: II. program – specializované organizace“. V rámci tohoto výběrového 

řízení poskytovala Praha dotace na aktivity protidrogové politiky. Do tohoto 

výběrového řízení se mohli přihlásit poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají 

certifikát odborné způsobilosti, a jsou registrováni v registru poskytovatelů sociálních 

služeb MPSV. Další podmínkou bylo to, aby tito poskytovatelé nabídli svoje sociální 

služby občanovi Prahy. To např. činí i činila TK Němčice, TK Karlov a TK Magdaléna, 

kde se léčí spousta klientů z Prahy, proto také těmto TK Praha poskytuje dotace. 

(Janyšková, 2008)  

                                                 
141 Přepis rozhovoru s paní Martinou Richterovou-Těmínovou uvádím v příloze č. 2.  
142 Tuto kapitolu píši 5.4.2009.  
143 Od tohoto dne mají ze zákona žadatelé o dotaci na podání žádosti 30 dnů. (Janyšková, 2008) 
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 Praha vychází při rozdělování dotací ze svého rozpočtu. Od velikosti rozpočtu 

Prahy se odvíjejí také dotace na protidrogovou politiku. Letos měla Praha k dispozici na 

aktivity protidrogové politiky 36 mil. Kč, plus 1 mil. Kč na konference. Praha 

nerozděluje v prvním kole všechny finance, ale nechává si něco v rezervě na případné 

dofinancování. (Janyšková, 2008)  

 Aby TK mohly dotace obdržet, musely do 31.10.2008 podat na Magistrát hl. 

města Prahy k paní Mgr. Nině Janyškové, která má II. program výběrového řízení na 

starosti, žádost o dotaci. Žádost se posílala ve třech vydáních ve formě jednoho 

originálu a dvou kopií. TK vyplňovaly informace do předem stanoveného formuláře: 

„Žádost o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy: Zdravé město Praha 2009, II. program – 

specializované organizace“144. Formulář měl tři části: část A, část B a část C. V části A 

vyplňovaly TK základní údaje o nich a o projektu, na který žádaly peníze, v části B 

musely stručně zdůvodnit potřebnost projektů a část C obsahovala ekonomickou 

rozvahu na 2009 a 2010. K žádosti se také připojovala závěrečná zpráva za předešlý 

rok. (Janyšková, 2008) 

    Po 31.10.2008 se na MHMP v listopadu žádosti administrativně zpracovávaly a 

v prosinci a lednu docházelo k posouzení těchto žádostí. Žádosti posuzovala paní 

Janyšková, 2 nezávislí oponenti, protidrogoví koordinátoři MČ Praha 1-22, Výběrová 

komise (Sekce primární prevence, Sekce léčby a následné péče a Sekce harm reduction) 

a Protidrogová komise Rady HMP. Žádosti o dotace se tedy hodnotily z více stran úhlů. 

(Janyšková, 2008) 

 V únoru 2009 probíhalo jednání Rady HMP a jednání Zastupitelstva HMP, kde se 

stanovovaly výše jednotlivých dotací. Jednání jak Rady HMP, tak Zastupitelstva HMP 

vycházelo z výše uvedených hodnocení žádostí. Po jednáních se výsledky výběrového 

řízení uveřejnily. Letos se výsledky zveřejnily 23.2.2009145. Rada HMP rozhodovala o 

projektech, kde byly požadavky organizací do 200 000Kč. V případě, že o výši dotací 

rozhodovala Rada HMP, měly být  peníze jednotlivým žadatelům poslány do 15.2.2009. 

Zastupitelstvo HMP rozhoduje o projektech, kde byly požadavky organizací nad 

200 000Kč, kam spadají mimo jiné TK. K rozhodování Zastupitelstva HMP mělo dojít 

na konci února a peníze se TK měly poslat v březnu 2009146. Nicméně TK Karlov, TK 

                                                 
144 Tento formulář žádosti o dotaci mám na případné vyžádání u sebe k dispozici.  
145 http://magistrat.praha-mesto.cz/79531_Vysledky-vyberoveho-rizeni-Zdrave-mesto-Praha-2009 
146 „Každý příjemce finančního příspěvku na realizaci projektu, který byl podpořen  v rámci výběrového 
řízení „Zdravé město Praha 2009“ je povinen“ podat v případě víceletého financování do 20. ledna 
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Němčice a TK Magdaléna, které jsou Prahou finančně dotovány, mají s Prahou 

čtyřletou smlouvu v rámci víceletého financování147. Praha, stejně jako Středočeský 

kraj, nastavila víceleté financování z důvodu zajištění dostupnosti zdravotně sociálních 

služeb pro závislé. Víceleté financování TK v Praze funguje stejně jako ve 

Středočeském kraji148. Vzhledem k této skutečnosti by se měl proces přidělování dotací 

podle paní Janyškové u TK trochu uspíšit, a dotaci by měly TK obdržet již ke konci 

února 2009. (Janyšková, 2008)   

  Z rozhovoru s paní Kateřinou Marhoulovou149 ze dne 20.3.2009 jsem získala 

informaci, že ještě 20.3.2009 neměla TK Magdaléna ani od jednoho donora (i od 

MHMP) na účtu žádnou dotaci. V roce 2008 TK Magdaléna získala od MHMP dotace 

již 20.2.2008, ale letos se dotace zřejmě z nějakého důvodu zpozdily. (Marhoulová, 

2009) 

 

4.6 Financování terapeutických komunit z jiných zdrojů 

Terapeutické komunity získávají finance ze státního, z krajských a místních rozpočtů, 

jelikož jim ale tyto finance na jejich provoz nestačí150, musejí finance čerpat i z jiných 

zdrojů. Jako např. od sponzorů, z grantů, z darů, členských příspěvků, plateb od klientů 

a ze samostatné výdělečné činnosti. (Nevšímal, 2007) 

 Nejprve se zastavím u získávání financí z plateb od klientů TK. Terapeutické 

komunity získávají finance z plateb od klientů od té doby, co vstoupil v platnost zákon o 

sociálních službách č. 108/2006Sb. Tento zákon stanovuje úhrady od klientů jako 

úhrady od osob, kterým je poskytována sociální služba. Z tohoto zákona také vyplývá, 

že si klient platí příspěvek za péči, pobyt a stravu. Klient tento příspěvek platí ze mzdy, 

nebo ze sociálních dávek atd. Pokud klient nemá prostředky k zaplacení, tak se 

v některých komunitách přece jenom léčby dočká. Záleží ale na uvážení té které 

komunity, a to platí i v případě výši poplatku, jak nicméně dokazuje tabulka č. 5. Zákon 

                                                                                                                                               
daného roku vyúčtování a závěrečné zprávy za předešlý rok. (http://magistrat.praha-
mesto.cz/79531_Vysledky-vyberoveho-rizeni-Zdrave-mesto-Praha-2009) 
147 Z rozhovoru s paní Kateřinou Marhoulovou ze dne 20.3.2009 jsem získala informaci, že TK 
Magdaléna má s Prahou uzavřenou čtyřletou smlouvu v rámci víceletého financování, což ji zaručuje 
dotaci ve stejné výši po celé čtyři roky. (Marhoulová, 2009) Čtyřletou smlouvu má i TK Karlov a TK 
Sananim, což mi potvrdila paní Martina Richterová-Těmínová v rozhovoru ze dne 26.11.2008. 
(Richterová-Těmínová, 2008) 
148 Podrobnější informace o víceletém financování TK uvádím v kapitole 4.5.1 Financování 
terapeutickým komunit krajem.  
149 Přepis rozhovoru s paní Kateřinou Marhoulovou uvádím v příloze č. 9. 
150 Ze státních dotací mohou TK získat maximálně 70% rozpočtu projektu. Ve skutečnosti získávají  
jenom 30-50% rozpočtu projektu. (Nevšímal, 2007) 
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o sociálních službách také definuje, že klientovi po úhradě příspěvku musí zůstat 

alespoň 15% z jeho příjmu151. 

 TK na základě plateb od klientů přibudou nějaké peníze, ale ty rozhodně nepokryjí 

veškeré náklady, které TK potřebuje152. Proto musejí shánět peníze dál. Kontaktují 

sponzory a možné dárce, vypisují granty na různé projekty a snaží se i sami vydělávat 

na svůj provoz a to například tím, že provozují keramické dílny, nebo vyrábí různé 

výrobky, pořádají akce v místě bydliště apod153. Z rozhovoru s paní Martinou 

Richterovou-Těmínovou154 ze dne 26.11.2008 vyplynulo, že si paní Richterová-

Těmínová myslí, že není dobré, aby TK měla nějaký výrobní program. TK si může 

přivydělat např. tím, že její klienti pomáhají zemědělcům nebo lesníkům v místě 

působení TK, ale není reálné, aby měla TK svůj výrobní program. Ve výrobním 

programu jsou nějaké lhůty a termíny, ale TK se musí starat o svůj terapeutický 

program. Poslání TK je léčit a ne vydělávat. (Richterová-Těmínová, 2008)  

 TK shánění financí z jiných zdrojů, rovněž jako shánění financí ze státního, 

krajských nebo místních rozpočtů, velice vyčerpává a zabírá jí to spoustu času a místo 

toho, aby se věnovala svým klientům, tak se musí zabývat tím, kde sežene finance na 

svůj provoz.  

 

4.7 Problémy v procesech financování terapeutických komunit  

Tato část se bude opírat o kapitoly ze čtvrtého bloku této práce, tj. z kapitol, kde jsem 

nastínila procesy financování TK jednotlivými donory. V těchto procesech vyvstaly 

následující problémy: pozdní financování, administrativní zátěž, odlišné podmínky pro 

přidělení dotací a nákladný proces. Toto jsou stěžejní problémy, u kterých se pokusím 

navrhnout řešení na jejich odstranění. Na ně se váží další a další problémy, o kterých 

nemohu říci, že jsou méně důležité, ale již mi nezbývá prostor pro jejich řešení. Na tyto 

problémy narážím v jednotlivých podkapitolách.  

 

 

                                                 
151http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=108/2006 
152 Z rozhovoru s paní Martinou Richterovou-Těmínovou ze dne 26.11.2008 se můžeme dovtípit, že 
platby od klientů rozhodně nepokryjí veškeré náklady, které TK má. Tak např. TK Karlov měla v roce 
2008 celkový rozpočet 8 000 995Kč, z toho byly předpokládané příjmy od klientů 150 000Kč. 
(Richterová-Těmínová, 2008) Dalším příkladem může být TK White Light I. kde byly náklady TK 
5 800 000Kč a platby od klientů cca 600 000Kč. Informace je čerpána z rozhovoru s panem Martinem 
Zahálkou ze dne 14.3.2009. (Zahálka, 2009) Jehož přepis uvádím v příloze č. 8.   
153 http://www.magdalena-ops.cz/index.php?c=prod&detail=6 
154 Přepis rozhovoru s Martinou Richterovou-Těmínovou uvádím v příloze č. 2. 
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4.7.1 Pozdní financování  

Postup v této kapitole jsem zvolila následující: zkráceně shrnu proces financování 

terapeutických komunit MPSV, RVKPP, Středočeským krajem a MHMP. Připojím ještě 

zkrácené znázornění jednotlivých procesů financování a ukáži, jak problémovou situaci 

pozdního financování řeší jednotlivé TK. Závěrem procesy financování obecně 

zhodnotím.  

 Pokud chtěly TK získat dotaci od MPSV, tak si o ni musely zažádat do 30.9.2008 

prostřednictvím programu XML Filler. MPSV vypsalo dva programy podpory, program 

podpory A a program podpory B. V programu podpory A terapeutické komunity 

posílaly žádost o dotaci přes kraj, ale musely ji poslat i na MPSV. Kraj musel udělat do 

21.11.2008 souhrnnou žádost o dotace, kterou poslal na MPSV. Pak nastalo hodnocení. 

V programu B terapeutické komunity žádost o dotaci poslaly přímo na MPSV, kde se 

žádost hodnotila a navrhovala se výše dotace. Zveřejnění výsledků pro oba programy 

bylo vyvěšeno na stránkách MPSV 12.1.2009 a dotace se měly posílat ve třech 

splátkách: 1. do konce února, 2. do konce června a 3. do konce září. Nastalo zde ale 

zdržení, a TK by měly mít dotace, jak říkala paní Pourová, na svých účtech ke konci 

března. (MPSV, 2008)  

 

Zrychlený a zjednodušený sled přidělování dotací MPSV:  

Žádost do 30.9.2008 – hodnocení žádosti – zveřejnění výsledků 12.1.2009 – získání 

dotace nejdříve na konci března.  

 

 Získání dotace od RVKPP probíhá následovně. TK se musely od 18.8. do 

31.8.2008 zaregistrovat do elektronického systému CADROS 2009. Poté musely podat 

žádost o dotaci do 30.9.2008, a to jak prostřednictvím elektronického systému 

CADROS 2009, tak písemně. Po podání žádosti nastává její hodnocení, kde poté 

Dotační výbor RVKPP ve dnech 9.-11.12.2008 navrhl výši dotace pro jednotlivé TK. 

Odsouhlasení výše dotace provedla RVKPP 30.1.2009. Výsledky dotačního řízení se 

zveřejnily 10.2.2009 na internetových stránkách RVKPP. Podmínkou poskytnutí dotace 

bylo ještě rozhodnutí o poskytnutí dotace vedoucím Úřadu vlády České republiky, které 

musel vedoucí Úřadu vlády podepsat nejpozději do 31.3.2009. I zde dostane TK dotaci 

nejdříve v dubnu. (RVKPP, 2008) 
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Zrychlený a zjednodušený sled přidělování dotací RVKPP:  

Žádost do 30.9.2008 – hodnocení žádosti – návrh výše dotace Dotační komisí RVKPP 

9.-11.12.2008 – odsouhlasení výše dotace RVKPP 30.1.2009 - zveřejnění výsledků 

10.2.2009 – rozhodnutí o poskytnutí dotace vedoucím Úřadu vlády ČR nejpozději do 

31.3.2009 – poskytnutí dotace v dubnu.  

 

 TK získala dotaci od Středočeského kraje v případě, že si podala žádost o dotaci 

do 31.10.2008. Po 31.10.2008 se žádosti hodnotily a o výši dotace rozhodovala Rada i 

Zastupitelstvo Středočeského kraje. K uveřejnění výsledků došlo 13.3.2009. Po tomto 

datu má Středočeský kraj 30 dnů na to, aby uzavřel s žadatelem o dotaci smlouvu o 

poskytnutí dotace. (Středočeský kraj, 2008) To znamená, že žadatel o dotace dostane 

dotaci na konci března – v dubnu.  

 

Zrychlený a zjednodušený sled přidělování dotací Středočeským krajem:  

Žádost do 31.10.2008 – hodnocení žádosti – navrhování výše dotace Radou a 

Zastupitelstvem Středočeského kraje – zveřejnění výsledků 13.3.2009 – lhůta 30 dnů na 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - poskytnutí dotace na konci března – dubna.  

 

 TK měla nárok na dotaci od MHMP v případě, že si podala žádost o dotaci do 

31.10.2008. Po 31.10.2008 se na MHMP žádosti hodnotily a o výši dotace v případě TK 

rozhodovalo Zastupitelstvo HMP. Zastupitelstvo o výši dotace rozhodovalo v únoru, 

výsledky se zveřejnily 23.2.2009, a dotace TK měla přijít v březnu. Proces financování 

měl být ještě uspíšen, protože dotované TK mají s Prahou víceleté smlouvy. (Janyšková, 

2008) Bohužel, nestalo se tomu tak, a ještě 20.3. podle paní Marhoulové z TK 

Magdaléna žádná dotace nedorazila. (Marhoulová, 2009) 

 

Zrychlený a zjednodušený sled přidělování dotací MHMP:  

Žádost do 31.10.2008 – hodnocení žádosti – posuzování výše dotace Zastupitelstvem 

HMP v únoru – zveřejnění výsledků 23.2.2009 – poskytnutí dotace na konci března – 

dubna.  

 

 Krátce bych se zde zmínila o tom, jak pozdní financování ze státního, krajských a 

místních rozpočtů řeší jednotlivé TK. Pozastavím se u TK Karlov, TK Sananim, TK 

Nová Ves, TK Sejřek, TK White Light I. a TK Magdaléna, protože jsem v těchto 
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komunitách uskutečnila rozhovory, a ptala jsem se i na to, jak se u nich pozdní příchod 

dotací řeší.  

 Z rozhovoru s paní Martinou Richterovou-Těmínovou155 ze dne 26.11.2008 jsem 

zjistila, že Sananim o.s., kam spadá TK Karlov a TK Němčice, má vytvořenou vnitřní 

rezervu cca 4 mil. Kč. Z této rezervy Sananim o.s. čerpá finance v měsících, kdy nemají 

ještě k dispozici dotace. Až dotace přijdou (viz tabulka č. 12), tak přišlé finance vrátí 

zpět do vnitřní rezervy. Tento postup je oprávněný, protože smlouvy na poskytnutí 

dotace se uzavírají od ledna do prosince daného roku. (Richterová-Těmínová, 2008) 

 Z rozhovoru s paní  Helenou Sasovou156 ze dne 11.12.2008 jsem se dozvěděla, že 

TK Nová Ves, která od 1.1.2007 spadá pod Advaitu o.s., zatím problém pozdního 

financování řešit nemusela. Dříve byla TK Nová Ves příspěvkovou organizací kraje, a 

tudíž zde problém nenastal. V roce 2008 jim přišly finance od Libereckého kraje již 

v půlce února (viz tabulka č. 12), a jim to akorát pokrylo lednové mzdy a ostatní platby 

odsunuli na dobu, než jim přišly ostatní dotace. V Libereckém kraji se ale dotace trošku 

„popoháněly“, protože zde existovala vůle, aby se tento problém řešil. Letos se 

osazenstvo na kraji vyměnilo a paní Sasová předpokládá, že se dotace pro TK již tolik 

řešit nebudou. Letos se tedy v situaci pozdního financování ocitnou poprvé. Paní Sasová 

říkala, že problém budou řešit tím, že nezbytné poplatky zaplatí z toho mála co mají 

ušetřené, a ostatní odsunou na dobu, až jim dotace přijdou. Se zaměstnanci jsou 

domluvení, že jim výplaty uhradí až dotace přijdou. Situaci jinak řešit ani nemohou, 

protože nedostanou úvěr. Advaita o.s. má účet u Komerční banky, která jim úvěr 

neposkytne. Komerční banka má totiž k Advaitě o.s. velmi negativní přístup. (Sasová, 

2008)  

 Paní Sasová říkala, že uvidí, jak si Advaita o.s. s problémem pozdního financování 

poradí, a případně bude muset příští rok změnit banku. Tím pádem by si třeba mohli  

vzít úvěr, nebo otevřít kontokorent. Letos mohou pouze doufat, že jim dotace přijdou 

včas. (Sasová, 2008)  

 Z rozhovoru s panem Janem Sobotkou157 ze dne 20.2.2009 jsem zjistila, že kraj 

Vysočina a Jihomoravský kraj o problému pozdního financování ví, a snaží se TK 

Sejřku, kterou dotuje, vyjít maximálně vstříc, proto jí dotace posílá, jak jen to je možné. 

Pan Sobotka říkal, že dotace zmíněné kraje posílají již na začátku roku. Jenže dotace od 

                                                 
155 Přepis rozhovoru s paní Martinou Richterovou-Těmínovou uvádím v příloze č. 2.  
156 Přepis rozhovoru s paní Helenou Sasovou uvádím v příloze č. 3.  
157 Přepis rozhovoru s panem Janem Sobotkou uvádím v příloze č. 4. 



Financování terapeutických komunit pro drogově závislé v ČR 
  

 99   

krajů jim nestačí na provoz TK, a tak si musejí ještě vzít úvěr. Vzít si úvěr z banky je 

pro ně vcelku nesnadná záležitost, a tak situaci řeší tak, že si vezmou úvěr od 

partnerských firem. TK Sejřek spadá pod Kolpingovo dílo České republiky o.s., které 

má pod sebou partnerské firmy, u kterých si může TK Sejřek vzít úvěr na dobu, než jim 

přijdou dotace od státu, krajů nebo města. Pan Sobotka říkal, že mají i určité kontakty 

v Německu, které jim jsou také ochotny pomoci, ale to že už není tolik průhledné. 

(Sobotka, 2009)  

 Z rozhovoru s panem Martinem Zahálkou158 ze dne 14.3.2009 jsem se dozvěděla, 

že pozdní financování TK White Light I. řeší formou úvěru a kontokorentu. Až 

komunitě dotace přijdou, tak úvěr a kontokorent splatí. Z informace paní Richterové-

Těmínové vím, že smlouvy o poskytnutí dotace se uzavírají od ledna do prosince 

daného roku, takže postup TK White Light I. je legitimní. (Zahálka, 2009) 

 Z rozhovoru s paní Kateřinou Marhoulovou159 ze dne 20.3.2009 jsem zjistila, že 

TK Magdaléna řeší pozdní financování tím, že mají v bance otevřený kontokorent, ze 

kterého čerpají finance, do té doby než jim přijdou dotace (viz tabulka č. 12). Zde se ale 

projevují transakční  náklady160 ve formě úroků. Paní Marhoulová říkala, že mají 

otevřený účet u banky, která jim vychází vstříc, a proto mají jako  nezisková organizace 

výhodnější úrokovou sazbu. (Marhoulová, 2009)  

 Závěrem této kapitoly bych udělala obecnější shrnutí. U všech donorů 

terapeutických komunit můžeme říci, že TK poskytnou dotaci nejdříve na konci března, 

spíše až v dubnu. I přesto že TK uzavírá s jednotlivými donory smlouvu o poskytnutí 

dotace od ledna do konce prosince daného roku (Richterová-Těmínová, 2008), dostane 

dotaci až minimálně po třech měsících. A pokud TK nemá své vlastní prostředky na 

financování provozu, tak má velký problém. TK se snaží tento problém řešit každá po 

svém, některé se to daří více, některé méně, což jsem nastínila výše.  

 Příčinu pozdního financování spatřuji ve zdlouhavém a složitém procesu 

přidělování dotací. Na základě teorie vzájemné závislosti161 by měl stát TK pomoci. 

Samozřejmě, nemůžeme státu upřít to, že TK finančně nepomáhá. Ale pokud už se něco 

dělá, tak se to má dělat pořádně a efektivně. 

 

                                                 
158 Přepis rozhovoru s panem Martinem Zahálkou uvádím v příloze č. 8. 
159 Přepis rozhovoru s paní Kateřinou Marhoulovou uvádím v příloze č. 9. 
160 Viz kapitola 3.7.3 Transakční náklady.  
161 Viz kapitola 3.6.1.3 Teorie vzájemné závislosti.   
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4.7.2 Administrativní zátěž 

V této kapitole ukáži, jakou administrativou musí TK projít, aby získaly dotaci MPSV, 

RVKPP, Středočeského kraje a MHMP. Na závěr udělám obecné zhodnocení.  

 U financování terapeutických komunit MPSV musela být žádost podána na 

standardizovaném formuláři, který TK musely vyplnit v programu XML Filler. 

K žádosti o dotaci musela TK ještě přiložit vyjádření k podpoře sociální služby ze 

strany příslušného odboru sociálních věcí nebo jiného věcně příslušného pracoviště 

krajského úřadu, což se ale týká jenom programu A. Všechny TK musely k žádosti 

připojovat kopie rozhodnutí o registraci sociální služby. Podmínkou přidělení dotací 

byla také bezdlužnost vůči státním orgánům, samosprávě a zdravotním pojišťovnám. 

TK musí tuto skutečnost potvrdit formou čestného prohlášení v žádosti o dotaci, kterou 

posílá do dotačního řízení. Žadatel o dotaci je povinen provést za minulý rok finanční 

vypořádání a to v případě programu A do 5.2.2009 a v případě programu B do 

15.2.2009. (MPSV, 2008) 

 U financování terapeutických komunit RVKPP musela být žádost podána 

v elektronickém systému CADROS 2009. K žádosti o dotaci muselo být přiloženo 1, 

místopřísežné prohlášení statutárního zástupce o pravdivosti a úplnosti všech uváděných 

kopií v žádosti 2, čestné prohlášení o bezdlužnosti a to vůči orgánům státní správy a 

zdravotním pojišťovnám 3, kompletní účetní závěrka (v souladu se Zákonem o 

účetnictví č. 563/1991 Sb. a Vyhláškou č. 504/2002) za rok 2007 podepsaná statutárním 

zástupcem žadatele 4, průběžná zpráva o realizaci projektu za 1. pololetí 2008 5, 

závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2007 6, doklad o registraci sociální služby 

7, kopie certifikátu odborné způsobilosti služby 8, vyjádření krajského protidrogového 

koordinátora162. K žádosti se také připojoval doklad o přidělení IČ, doklad o právní 

subjektivitě žadatele, občanská sdružení přikládala také doklad o registraci u 

Ministerstva vnitra ČR a obecně prospěšné společnosti přikládaly výpis z rejstříku 

obecně prospěšných společností u místně příslušného soudu. Podmínkou přidělení 

dotací bylo také finanční vypořádání. Aby dostala TK od RVKPP dotaci, musela toto 

finanční vypořádání poslat do 30.1.2009. (RVKPP, 2008)  

 U financování terapeutických komunit Středočeských krajem si musela TK 

stáhnout žádost o dotaci z internetových stránek kraje, a poté ji poslat poštou na adresu 

sídla kraje. Žádost musela být zaslána ve formě jednoho originálu a dvou kopií a musela 

                                                 
162 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=39034 
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mít následující části: 1, prohlášení žadatele, podpis statutárního zástupce organizace 2, 

identifikační údaje o předkládající organizaci/poskytovateli sociální služby 

(identifikační údaje musí být shodné s údaji v registru poskytovatelů sociální služeb 

nebo na dokladu potvrzujícím právní subjektivitu žadatele) 3, charakteristika 

žadatele/poskytovatele sociálních služeb 4, charakteristika poskytované sociální služby 

včetně finančního zajištění v roce 2009 + tabulková část (druh i název poskytované 

sociální služby musí být shodné s údaji dle registru poskytovatelů sociálních služeb) 5, 

údaje o investiční akci v roce 2009 6, realizátor, supervize 7, přílohy k žádosti 8, podpis 

statutárního zástupce organizace. K žádosti musely být přiloženy také následující 

povinné přílohy: 1, ověřená kopie Rozhodnutí o registraci sociální služby nebo ověřená 

kopie Sdělení o zavedení služby do registru sociálních služeb 2, čestné prohlášení o 

bezdlužnosti organizace 3, ověřená kopie certifikátu odborné způsobilosti 

protidrogových služeb. Podmínkou přidělení dotací bylo také finanční vypořádání a 

poslání závěrečné zprávy za předešlý rok. Aby dostala TK od Středočeského kraje 

dotaci, musela finanční vypořádání poslat do 15.2.2009. (Středočeský kraj, 2008)  

 U financování terapeutických komunit MHMP si musela TK stáhnout žádost o 

dotaci z internetových stránek města. Po vyplnění ji zaslala na adresu MHMP a na email 

pí. Janyškové. Žádost se posílala ve třech vydáních ve formě jednoho originálu a dvou 

kopií. Žádost měla tři části: část A, část B a část C. V části A vyplňovaly TK základní 

údaje o nich a o projektu, na který žádaly peníze, v části B musely stručně zdůvodnit 

potřebnost projektů a část C obsahovala ekonomickou rozvahu na 2009 a 2010. 

K žádosti se také připojovala závěrečná zpráva za předešlý rok. (Janyšková, 2008) 

„Každý příjemce finančního příspěvku na realizaci projektu, který byl podpořen  v 

rámci výběrového řízení „Zdravé město Praha 2009“ je povinen“ podat v případě 

víceletého financování do 20. ledna finanční vypořádání163.  

 Obecně můžu říci, že vypisování žádostí o dotace představuje pro TK velkou 

administrativní zátěž. TK musejí každým rokem vypisovat žádosti, kde některé části 

jenom kopírují z minulých žádostí. Do žádostí připojují nové informace akorát ohledně 

rozpočtu na následující rok. Tento můj předpoklad jsem si ověřila na základě rozhovoru 

s paní Helenou Sasovou164 ze dne 11.12.2008, kde se dozvídám, že nad psaním žádostí 

o dotace stráví obrovské množství času, přitom se jedná každý rok o tu samou žádost. 

Takže se informace vypisují a kopírují, a přikládá se akorát rozpočet na následující rok. 

                                                 
163 http://magistrat.praha-mesto.cz/79531_Vysledky-vyberoveho-rizeni-Zdrave-mesto-Praha-2009 
164 Přepis rozhovoru s paní Helenou Sasovou uvádím v příloze č. 3.  
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Paní Sasová si myslí, že textová část, kde se obecně popisuje práce a poslání komunity, 

je zcela zbytečná, protože se jen tak nemění. I přesto, že se některé části žádosti o 

dotace kopírují, tak nad tím stráví minimálně dva měsíce. (Sasová, 2008)  

 Po napsání žádosti se k ní musí připojit ještě řada příloh, ať už úředně ověřené 

dokumenty, nebo okopírované. Tyto dokumenty se připojují také každým rokem i 

přesto, že se v případě některých dokumentů jedná o dokumenty stejné. Psaní žádostí 

zabírá komunitám velké množství času a ne vždy se dá říct, že je to věc smysluplná. 

Marnění času může vést k nekvalitní léčbě. Terapeuti se často nezabývají samotnými 

klienty, ale žádostmi o dotace. Některé komunity nemůžou přijmout administrativního 

pracovníka a musí zvládat více prací najednou, tj. netráví tolik času s klienty. Na druhou 

stranu, pokud TK administrativního pracovníka přijmou, pak to má negativní dopad na 

jejich náklady. 

 

4.7.3 Odlišné podmínky pro přidělení dotací  

V této kapitole zdůrazním, v čem se procesy financování terapeutických komunit 

jednotlivými donory liší. Každý donor si totiž určuje jiné podmínky pro přidělení 

dotace. Závěrem tento problém zhodnotím.  

 Proces financování terapeutických komunit MPSV je specifický v tom, že žádost o 

dotaci vyžaduje vyplnit v programu XML Filler. Dalším specifikem je, že MPSV 

stanovilo dva programy podpory, které nicméně způsobují spíše chaos, než-li pořádek, 

jak dokládají informace z rozhovorů s paní Martinou Richterovou-Těmínovou a s paní 

Helenou Sasovou.  

 Proces financování terapeutických komunit RVKPP je specifický v tom, že TK se 

musí zaregistrovat do elektronického systému CADROS 2009, a v něm také žádost o 

dotaci vyplnit. Dalším specifikum tohoto procesu je velká administrativa a velké 

množství příloh u žádosti o dotaci.  

 Proces financování terapeutických komunit Středočeským krajem a MHMP je 

odlišný v tom, že každý mají jiné formuláře pro žádosti o dotace a každý vyžaduje jiné 

přílohy. V případě MHMP se setkáváme s tím, že veškeré informace o dotačním řízení 

si musí TK zjistit jiným způsobem než z internetu. MHMP totiž nemá mnoho 

informacích o dotačním řízení na svých stránkách zveřejněno.  



Financování terapeutických komunit pro drogově závislé v ČR 
  

 103   

 Pan Daniel Dárek165, se kterým jsem uskutečnila 12.3.2009 rozhovor, tvrdí, že si 

donoři nastavují jiné podmínky pro přidělení dotací proto, že přidělují rozdílné množství 

financí. A dalším bodem je to, že si jednotliví donoři nastavují podmínky podle toho, 

jak si přejí, aby daná organizace vypadala a fungovala. (Dárek, 2009)  

 Závěrem této kapitoly můžu pouze říci, že odlišné podmínky pro přidělení dotací 

terapeutickým komunitám rozhodně práci neulehčují. Pokud by byly podmínky stejné, 

tak by se TK nemusely zabývat rozdílnými žádostmi a programy, nemusely by načítat 

návody k různým programům, kde musejí vyplňovat žádosti o dotace, a nemusely by  

načítat rozdílné informace o přidělování dotací. V případě jednotných podmínek pro 

přidělení dotací by měly TK usnadněnou práci, a mohly by tak věnovat více času svým 

klientům.  

  

4.7.4 Nákladný proces  

Proces financování TK je velmi nákladný a to jak po časové, tak finanční stránce. Aby 

TK získaly od MPSV dotaci, musí si stáhnout z jejich internetových stránek program 

XML Filler a naučit se v něm pracovat, musí si také stáhnout ze stránek potřebné 

informace a nastudovat si Metodiku a Zásady MPSV. To samé můžeme říci o 

přidělování dotací z RVKPP, akorát v tom rozdílu, že se TK musejí naučit pracovat 

v elektronickém systému CADROS 2009. V případě Středočeského kraje si musí 

veškeré informace TK stáhnout z internetových stránek kraje, kde najdou i žádost o 

dotaci. Veškeré tyto informace si musí nastudovat. A v neposlední řadě je tu MHMP, 

který informace o dotačním řízení na svých internetových stránkách ani nemá. TK si 

musejí tyto informace zjišťovat jiným způsobem, a to např. tím, že zavolají paní 

Janyškové, která má II. program dotačního řízení na starosti. To jim zabírá čas, a to 

nemluvím ani o nákladech za telefon.  

 V předchozím odstavci jsem se zmiňovala o tom, jak je proces financování TK 

nákladný po stránce časové. Nyní se zastavím u stránky finanční. Proces financování 

TK je vícezdrojový, a je tudíž do něho zapojeno více subjektů a více úředníků, což je 

finančně nákladné166.  

 

 

 

                                                 
165 Přepis rozhovoru s panem Danielem Dárkem uvádím v příloze č. 7.  
166 Dále se tímto tématem zabývám v kapitole 5.8.4 Varianty řešení problému nákladného procesu.  
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4.7.5 Porovnání donorů z hlediska přidělování dotací  

Vycházím z kapitol 4.7 Problémy v procesech financování terapeutických komunit, kde 

jsem rozebrala závažné problémy, které se vyskytují v procesu financování TK a u 

jednotlivých donorů. Nyní porovnám, jestli všechny závažné problémy způsobují 

všichni donoři. Donory porovnávám podle svého vlastního uvážení, tj. porovnání je 

subjektivní, ale opírám se v něm o zdroje a rozhovory, které uvádím v kapitolách, 

z nichž vycházím. Myslím si, že i když je porovnání subjektivní, stojí za zmínku jej zde 

uvést.  

 Z hlediska pozdního financování jsou všichni donoři (MPSV, RVKPP, 

Středočeský kraj i MHMP) na stejné úrovni. Dotace od nich přicházejí TK nejdříve na 

konci března až dubna, jak jsem ukázala v kapitole 4.7.1 Pozdní financování.  

 Z hlediska administrativní zátěže si v pomyslné příčce stojí nejhůře RVKPP. 

Požaduje po TK nejvíce informací a příloh. Poté bych zařadila co se týče 

administrativní zátěže na druhé místo Středočeský kraj, dále MPSV a nejlépe bych 

ohodnotila MHMP. Ten nepožaduje po TK tolik informací a povinných příloh a snaží se 

vyjít TK maximálně vstříc.  

 V případě odlišných podmínek pro získání dotací bych nejhůře ohodnotila MPSV. 

MPSV má pro přidělování dotací svůj vlastní program, který si musejí TK stáhnout a 

naučit se v něm pracovat. A má také dva programy podpory, které způsobují spíše chaos 

než-li pořádek, jak dokazuji na rozhovorech s paní Richterovou-Těmínovou a s paní 

Sasovou. RVKPP má svůj elektronický systém CADROS 2009, do kterého se musejí 

TK zaregistrovat, a poté v něm vyplnit žádost o dotaci. Proces přidělování dotací od 

RVKPP je velmi složitý a požaduje po TK velkou administrativu. Středočeský kraj a 

MHMP bych ohodnotila na zhruba stejné úrovni. Mají sice rozdílné žádosti, ale způsob 

jejich podávání je stejný. Nicméně se nemusí zaučovat v žádném programu.   

 Z hlediska nákladného procesu přidělování dotací můžu donory pouze porovnávat 

v tom smyslu, kolik TK zabírají času při vyplňování žádostí, tj. z hlediska časové 

nákladnosti. Z hlediska finanční nákladnosti můžu hodnotit pouze proces samotný. 

Proces financování TK je vícezdrojový, a je tudíž do něho zapojeno více subjektů a více 

úředníků, což je finančně nákladné. Z hlediska časové nákladnosti bych na pomyslnou 

nejhorší příčku zařadila RVKPP. RVKPP zatěžuje TK velkou administrativní zátěží a 

má i odlišné podmínky pro získávání dotací. Druhé místo bych přidělila MPSV. MPSV 

již nepožaduje po TK tolik administrativy, ale má odlišné podmínky pro získávání 

dotací. Na třetí místo bych zařadila Středočeský kraj, který TK vyšel vstříc ve víceletém 
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financování, ale i přesto na tom z hlediska administrativy není nejlépe. Nejlépe mi 

v tomto hodnocení vyšel MHMP, který se snaží TK vyjít maximálně vstříc. MHMP 

zavedl víceleté financování a nevynakládá na TK takovou administrativní zátěž.  
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5 Varianty řešení problémů  

V páté části diplomové práce budu navrhovat řešení problémů, které jsem rozebrala 

v kapitolách 4.7 Problémy v procesech financování terapeutických komunit. Tyto 

problémy považuji v procesu financování terapeutických komunit za velmi závažné, a 

proto budu v tomto bloku navrhovat řešení na jejich odstranění.  

 

5.8.1 Varianty řešení problému pozdního financování  

Z kapitoly „Pozdní financování“167 můžu vyvodit, že od všech donorů, kteří TK 

přidělují dotace, přicházejí finance se značným zpožděním. I když TK uzavírá smlouvu 

o poskytnutí dotace se všemi donory od ledna do prosince daného roku (Richterová-

Těmínová, 2008), tak jim dotace dorazí v průměru na konci března až dubna. Jako 

obecnou příčinu pozdního financování spatřuji v samotném procesu. Proces je velmi 

složitý a zdlouhavý. Jako konkrétní příčinu bych viděla v podmínce, že pokud TK 

nepodají finančního vyúčtování, tak jim donoři nepřidělí dotace na následující rok. A 

další konkrétní příčinu pozdního financování bych viděla v pozdním rozhodování 

odpovědných orgánů o výši dotací.  

 Podle vyhlášky Ministerstva financí č. 52/2008 Sb. ze dne 11.2.2008, kterou se 

stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 

finančními aktivy nebo Národním fondem168 je žadatel o dotace povinen, v případě že 

pobíral dotace i minulý rok, podat finanční vypořádání do 15.2. Tuto vyhlášku všichni 

donoři dodržují, ale nastává zde problém, že někteří vyžadují od TK, aby nejdříve toto 

finanční vypořádání dodala, a poté co ho zkontrolují169, a bude vše v pořádku, tak jí 

zašlou přidělenou dotaci.  

 Ve vyhlášce se ale nedefinuje podmínka, která by říkala, že by žadatel o dotace 

musel nejdříve podat toto finanční vypořádání, a až na základě toho dostane dotaci na 

následující rok. Nicméně v praxi to tak funguje. RVKPP a Středočeský kraj mají tuto 

podmínku uvedenou přímo v Metodice a Zásadách pro přidělování dotací. MPSV a 

MHMP jenom zdůrazňují, že je žadatel o dotaci toto finanční vypořádání povinen dodat.  

 Mým navrhovaným řešením by bylo, aby se do vyhlášky vložilo, že podání 

finančního vypořádání do 15.2. není podmínkou pro přidělení dotací na následující rok. 

Někdo může namítnou, že to je způsob, jak donoři kontrolují, jak TK hospodaří s penězi 

                                                 
167 Viz kapitola 4.7.1 Pozdní financování.  
168 http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=52/2008 
169 Na kontrolu mají podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. čas do 1.3.  
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ze státního, krajských a místních rozpočtů, ale musíme brát v potaz, že během roku jsou 

v TK prováděny nesčetné finanční kontroly, které toto zajišťují. Jak jsem se dozvěděla 

z rozhovoru s paní Martinou Richterovou-Těmínovou170 ze dne 26.11.2008 

v občanském sdružení Sananim bylo za rok pět finančních kontrol. (Richterová-

Těmínová, 2008) Toto je dostatečná kontrola, a proto není nutné vyžadovat podmínku 

podání finančního vypořádání dříve, než se udělí dotace na následující rok. Tímto 

krokem by se mohlo urychlit přidělení dotace TK.  

 Další konkrétní příčinu pozdního financování spatřuji v pozdním rozhodování 

odpovědných orgánů o výši dotací. Ve všech případech přidělování dotací se setkáváme 

s tím, že všechny odpovědné orgány rozhodují o výši dotací v rozmezí od ledna do 

konce března. Např. Dotační komise MPSV rozhodla o výši dotací 12.1.2009. Letos zde 

nastal problém s vyplácením dotací a dotace se poslaly nejdříve na konci března. 

Minulý rok MPSV rozdělovalo dotace čtvrtletně171, ale ihned po schválení návrhu výše 

dotací TK finance také neposlalo (viz tabulka č. 12). Jediná podmínka, na kterou jsem 

narazila, je finanční vypořádání, o kterém se zmiňuji v předchozích odstavcích. 

Navrhovala bych, aby se vložilo do vyhlášky č. 52/2008 Sb., že není podmínkou 

přidělení dotace na následující rok podání finančního vypořádání, jak se některé orgány 

domnívají.  

 Dalším příkladem pozdního rozhodování je RVKPP. Do 31.12. činí Dotační výbor 

RVKPP návrhy o výši dotací (letos tak učinil již ze začátku prosince), poté RVKPP do 

konce ledna musí schválit výši dotací (letos tak učinila až 30.1.2009), a nakonec se čeká 

do 31.3. na rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané vedoucím Úřadu vlády České 

republiky. Toto rozhodnutí je pouze podpisem vedoucího Úřadu vlády, on již nečiní 

žádné změny ve výši dotací172. Jak pan Veselý173 ze sekretariátu RVKPP poznamenal, 

podmínka pro přidělení dotace je finanční vypořádání. Nicméně to by proces zdrželo do 

1. března174, ale ne do začátku dubna, jak dokládá i tabulka č. 12. Tento proces by se dal 

uspíšit a to odstraněním podmínky finančního vypořádání pro poskytnutí dotace na 

následující rok, a také posunutím rozhodování RVKPP, která může rozhodnout již na 

začátku ledna, a také posunutí termínu podpisu vedoucího Úřadu vlády.  

                                                 
170 Přepis rozhovoru s paní Martinou Richterovou-Těmínovou uvádím v příloze č. 2.  
171 Viz kapitola 4.3 Financování terapeutických komunit Ministerstvem práce a sociálních věcí.   
172 Viz kapitola 4.4 Financování terapeutických komunit Radou vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky. 
173 Přepis rozhovoru s panem Lukášem Veselým uvádím v příloze č. 5. 
174 Poskytovatel dotace má podle vyhlášky č. 52/2008 čas na kontrolu finančního vypořádání do 1.3.  
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 V případě Středočeského kraje je tu také podmínka finančního vypořádání, která 

proces přidělení dotací TK brzdí, ale je tu i pozdní rozhodování Rady a Zastupitelstva 

Středočeského kraje. Letos Zastupitelstvo kraje rozhodlo o výši dotací až 13.3.2009, 

poté má 30 dnů na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace175. I jako v případech 

minulých bych po odstranění podmínky finančního vypořádání navrhovala posunout 

rozhodování Rady a Zastupitelstva kraje na dřívější termín. Poté by mohla TK obdržet 

dotaci dříve.  

 V případě MHMP rozhoduje o výši dotací Zastupitelstvo MHMP v únoru a 

v březnu se TK posílají dotace. I přesto, že by měl být proces díky víceletému 

financování TK rychlejší, ještě 20.3.2009 neměly TK přiděleny dotace176. Proč ale 

MHMP neposlal dotace ihned po schválení výše dotací Zastupitelstvem? Jediná 

podmínka, na kterou jsem narazila, je finanční vypořádání. Je to stejné jako v případě 

MPSV. Proces rozhodování by se zde dal také uspíšit.  

 Za návrh odstranění problému pozdního financování považuji i víceleté 

financování. Tuto variantu návrhu opírám o rozpočtovou techniku tvorbu rozpočtu na 

více let, která se v USA nazývá Planning-Programming Budgeting System (PPBS) 177. 

Víceleté financování v současnosti poskytuje TK Středočeský kraj a MHMP. Uzavřely 

s TK čtyřleté smlouvy a garantovaly jim po čtyři roky stejnou výši dotace. To je 

v pořádku. Další postup těchto subjektů ale již v pořádku není. I přesto, že mají tyto 

smlouvy s TK uzavřené, jim dotace přidělí až v březnu. Mělo by to fungovat tak, že by 

TK v rámci žádosti o dotaci podala jenom nutné informace a přílohy, a donoři by jí poté 

hned v lednu poskytli garantovanou dotaci. Zde již předpokládám odstranění podmínky 

podání finančního vypořádání.  

 Můj návrh v tomto případě je zcela jasný. Zavést víceleté financování, kde by TK 

uzavřely s donory např. čtyřleté smlouvy. V těchto smlouvách by jim donoři garantovali 

stejnou výši dotace po celé období a v lednu daného roku by ji TK přidělili178. S tímto 

                                                 
175 Viz kapitola 4.5.1 Financování terapeutických komunit krajem.  
176 Viz kapitola 4.5.2 Financování terapeutických komunit městem 
177 Viz kapitola 3.7.2.1 Státní rozpočet.  
178 Pan Daniel Dárek, se kterým jsem 12.3.2009 uskutečnila rozhovor, tvrdí, že víceleté financování 
v současnosti nastavit nejde. Neexistuje žádná garance, že stát příští rok TK dotaci poskytne. Pan Dárek 
tvrdí, že by zde musel existovat protidrogový zákon, kde by se tyto služby vyčlenily a definovalo by se 
zde i jejich financování. V případě MHMP a Středočeského kraje je to jiné, protože se nejedná o státní 
peníze. Oni dostávají velké množství financí od daňových poplatníků, a tak si můžou dovolit zavést 
víceleté financování, a garantovat tak TK určitou výši dotace každý rok. (Dárek, 2009) Můžeme ale 
polemizovat nad tím, že i stát dostává od daňových poplatníků velké množství financí, a mohl by si také 
dovolit víceleté financování. Zde záleží spíše na politické vůli.  
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návrhem souhlasí i paní Martina Richterová-Těmínová179, pan Jan Sobotka180, i paní 

Kateřina Marhoulová181, která tvrdí, že víceleté financování by jim pomohlo lépe si 

plánovat hospodaření a měli by větší jistotu. (Marhoulová, 2009)   

 Jednou z variant odstranění problému pozdního financování by mohlo být také 

zálohové vyplácení dotací. V případě, že by se neschválilo víceleté financování, mohli 

by donoři přistoupit na zálohové vyplácení dotací182. Spočívalo by v tom, že by TK 

podala žádost i s výší požadavku na následující rok, a příslušný donor, by TK dal 

v lednu např. 10- 20% této částky. Tato částka by pokryla TK náklady na provoz, do té 

doby než by se vyřídily všechny formality. V případě, že by donor TK neschválil a 

nepřiznal nárok na dotaci, tak by musela TK dotaci vrátit. V případě, že by donor TK 

schválil dotaci, tak by jí poté poslal zbytek částky.  

 Závěrem této kapitoly využiji informace z analýzy aktérů183. Největší vliv na 

prosazení mnou navrhovaných změn v problému pozdního financování terapeutických 

komunit má podle výsledků analýzy aktérů vláda, dále MPSV a RVKPP. Tyto orgány 

mohou navrhnout výjimky do příslušných zákonů a mohou učinit patřičné změny. Musí 

ale projevit určitý zájem, což z těchto třech orgánů má pouze RVKPP, a to ještě ne nijak 

velký. Např. MPSV tvrdí, že si svým způsobem za pozdní financování mohou samotné 

TK, a to tím, že podávají žádosti o dotace s chybami, pak je musí opravovat, a proces se 

prodlužuje. Paní Pourová nevidí v procesu financování TK žádný problém. (Pourová, 

2009)  

 Aby se prosadily mnou navrhované změny, musí pro ně existovat politická vůle a 

za politickou vůli se musí objevit i podpora veřejnosti184. Jinak se změny nedočkáme185.  

 

5.8.2 Varianty řešení problému administrativní zátěže 

V této kapitole budu vycházet z kapitoly 4.7.2 Administrativní zátěž.  

 Chtěla bych zde ukázat, že ne všechny informace, dokumenty a přílohy podávané 

v žádosti a k žádosti o dotaci jsou nutné. Demonstruji to názorně na příkladu RVKPP. 

K žádosti o dotace od RVKPP muselo být přiloženo 1, místopřísežné prohlášení 

                                                 
179 Přepis rozhovoru s paní Martinou Richterovou-Těmínovou uvádím v příloze č. 2.  
180 Přepis rozhovoru s panem Janem Sobotkou uvádím v příloze č. 4.  
181 Přepis rozhovoru s paní Kateřinou Marhoulovou uvádím v příloze č. 9.  
182 S návrhem zálohového vyplácení dotací přišel pan Jan Sobotka.  
183 Viz kapitola 2.4.7 Analýza aktérů.  
184 Důležitost podpory veřejnosti rozvádím v kapitole 3.6.1.1 Teorie vládních a tržních selhání.  
185 Změny se nemusíme dočkat i na základě jiných důvodů, např. kvůli neefektivnosti a nízké flexibilitě 
státních orgánů. (Viz kapitola 3.6.1.1.1 Teorie organizací.) 
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statutárního zástupce o pravdivosti a úplnosti všech uváděných kopií v žádosti 2, čestné 

prohlášení o bezdlužnosti a to vůči orgánům státní správy a zdravotním pojišťovnám 3, 

kompletní účetní závěrka (v souladu se Zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. a 

Vyhláškou 504/2002) za rok 2007 podepsaná statutárním zástupcem žadatele 4, 

průběžná zpráva o realizaci projektu za 1. pololetí 2008 5, závěrečná zpráva o realizaci 

projektu za rok 2007 6, doklad o registraci sociální služby 7, kopie certifikátu odborné 

způsobilosti služby 8, vyjádření krajského protidrogového koordinátora186. K žádosti se 

také připojoval doklad o přidělení IČ, doklad o právní subjektivitě žadatele, občanská 

sdružení přikládala také doklad o registraci u Ministerstva vnitra ČR a obecně prospěšné 

společnosti přikládaly výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u místně 

příslušného soudu. (RVKPP, 2008)  

 Jelikož TK podává každým rokem žádost o dotaci, nevidím v tomto případě 

přínos, aby každý rok podávala ty samé přílohy. Podala je na začátku, pak se můžou 

archivovat a v případě potřeby vyhledat. Jako zbytečně každoročně podávané 

dokumenty spatřuji doklad o přidělení IČ, doklad o právní subjektivitě žadatele, doklad 

o registraci u Ministerstva vnitra ČR v případě občanských sdružení a v případě obecně 

prospěšné společnosti výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u místně 

příslušného soudu. Mezi další patří doklad o registraci sociální služby, kopie certifikátu 

odborné způsobilosti služby, místopřísežné prohlášení statutárního zástupce o 

pravdivosti a úplnosti všech uváděných kopií v žádosti a závěrečná zpráva o realizaci 

projektu za rok 2007.  

 Jako potřebné dokumenty a přílohy shledávám čestné prohlášení o bezdlužnosti a 

to vůči orgánům státní správy a zdravotním pojišťovnám, kompletní účetní závěrka 

podepsanou statutárním zástupcem žadatele, průběžnou zprávu o realizaci projektu za 1. 

pololetí minulého roku a případné vyjádření krajského protidrogového koordinátora. 

Tyto dokumenty bych u žádosti o dotaci odsouhlasila, jiné mi připadají zbytečné, a pro 

TK akorát zatěžující. Navrhovala bych proto pozměnit žádosti o dotace tak, aby se 

v nich uvádělo pouze nutné minimum, a pozměnila bych je tak, aby TK nemusely 

každoročně přikládat k žádostem přílohy, které podávaly i minulý rok.   

 V předchozích odstavcích jsem ukázala, že ne všechny přílohy a dokumenty, které 

se přidávají k žádosti o dotace, jsou potřebné. Netýká se to ale pouze dokumentů a 

příloh, týká se to i samotné žádosti. Žádost se obecně skládá ze třech částí: 1, obecná, 2, 

                                                 
186 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=39034 
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specifická a 3, přílohy. V první částí musí být základní informace o žadateli o dotaci, 

v druhé části jsou souhrnné informace o poskytovaných službách (tj. popis služeb, jejich 

personální zajištění, kvantitativní údaje o službách, rozpočet na další rok, přehled 

hospodaření v posledních 2 letech a stanovisko příslušných regionálních úřadů 

samosprávy), třetí část musí obsahovat potřebné přílohy. (Nevšímal, 2007)  

 Co je ve třetí části žádosti o dotace potřebné a co není, jsem znázornila výše. Nyní 

se pozastavím u první a u druhé části. První část je zcela oprávněná, u žádosti musí být 

jasný, kdo o dotaci žádá. V druhé části bych vynechala textovou část, kde se většinou 

uvádí poslání a náplň práce TK. Je to zcela zbytečné, protože se tato část každoročně 

opakuje. A jak poznamenala i paní Sasová, zřídkakdy se mění poslání TK. (Sasová, 

2008) I když tuto část můžou TK zkopírovat z minulé žádosti, tak je to zbytečné, a 

zabírá to pouze čas. V případě potřeby si tuto část donor vyhledá. Navrhovala bych tedy 

v případě TK zrušit textovou část žádosti o dotace.  

 

5.8.3 Varianty řešení problému odlišných podmínek pro přidělení dotace  

Z kapitoly 4.7.3 Odlišné podmínky pro přidělení dotací můžu udělat závěr, že každý 

donor poskytuje své dotace TK jiným způsob. Každý donor má jiná pravidla hry. TK, 

aby získala dotace od příslušného donora, tak jim musí přizpůsobit a případně se je i 

naučit. Musí se zaučit v programech a načíst různá pravidla, metodiky a zásady. 

Případně si informace musí sama zjistit. A místo aby se zabývala terapeutickým 

programem, tak se musí zabývat dotačním řízením.  

 Navrhovala bych zde proto, sjednotit podmínky přidělení dotací187. Tato varianta 

by byla možná, pokud by se získávaly finance z jednoho zdroje. U toho by pak byly 

určeny jednotné podmínky. V případě, že by se jednozdrojové financování 

neodsouhlasilo, tak bych jednotné podmínky přidělování dotací navrhovala vložit do 

zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb188. Myslím si, že všem by to práci jenom 

ulehčilo. V případě jednotných podmínek pro přidělení dotací by měly TK usnadněnou 

práci, a mohly by tak věnovat více času svým klientům.  

  

                                                 
187 Tento návrh řešení mi potvrdil i pan Lukáš Veselý z RVKPP, se kterým jsem uskutečnila rozhovor 
10.3.2009. Přepis rozhovoru uvádím v příloze č. 5. 
188 Vsuvka o jednotných podmínkách přidělování dotací by se také musela vložit do zákona č. 379/2005 
Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, kde je ustanoveno, kdo se na financování 
protidrogové politiky podílí. V zákonech by se pouze nadefinovalo, jak mají jednotné podmínky pro 
přidělení dotací vypadat.  
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5.8.4 Varianty řešení problému nákladného procesu  

Z kapitoly 4.7.4 Nákladný proces mi vyplynulo, že proces financování TK může být 

nákladný jak po časové, tak po finanční stránce. Z hlediska časové nákladnosti jsem 

navrhovala řešení již v předcházejících dvou kapitolách. Čas bych TK ušetřila tím, že 

bych je nezatěžovala takovou administrativou a že bych jim sjednotila podmínky pro 

přidělování dotací.  

 Z hlediska finanční nákladnosti procesu financování TK je tato nákladnost přímo 

obrovská. Příčinu v této finanční nákladnosti vidím ve vícezdrojovém financování TK. 

Díky tomu, že se proces financování TK skládá z více subjektů, tak to sebou přináší 

spoustu nákladů navíc. Do procesu je zapojeno o mnoho více úředníků, než jak by tomu 

bylo v případě jednoho zdroje. Úředníci „navíc“ přinášejí sebou i navíc náklady, mimo 

jiné se jedná o náklady za prostory, energii, spotřebu kancelářských potřeb, náklady na 

mzdy, náklady na telefony atd. To je jenom jeden pohled finanční nákladnosti procesu. 

Druhý se skládá z finanční nákladnosti na zasedání rad a zastupitelstvem měst, krajů a 

dotačních výborů. Dále na náklady spojené s poskytnutím dotace. Ať už se jedná o 

zasílání financí na účet, nebo rozesílání písemných vyjádření o dotacích atd.  

 Navrhovala bych zavést v případě TK (a nejenom u nich, ale o tom už zde 

nepojednávám) jednozdrojové financování. Pro toto financování vyjádřila souhlas i řada 

TK, mimo jiné TK Karlov, TK Němčice, TK Nová Ves, TK Sejřek a TK White Light 

I189.  Tento způsob financování by ušetřil spoustu nákladů. Navrhovala bych, aby se o 

jednozdrojové financování starala RVKPP190. V současné době také poskytuje TK 

dotace, takže by se pro ni nastala změna pouze v tom, že by rozdělovala větší množství 

financí.  

 Aby se mohlo jednozdrojové financování zavést, musela by se do zákona o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb. vepsat výjimka, že se TK budou hradit jenom 

z RVKPP. Ta samá výjimka by se musela vepsat i do zákona č. 379/2005 Sb. o 

opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 

jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, kde je ustanoveno, že se na 

financování protidrogové politiky podílí jak MPSV, RVKPP, tak kraje a v případě 

                                                 
189 Viz přepisy rozhovorů, které uvádím v přílohách,  s jednotlivými zástupci těchto TK.  
190 S tím, aby se o jednozdrojové financování starala RVKPP, souhlasí i pan Daniel Dárek, se kterým 
jsem uskutečnila rozhovor 12.3.2009. Navrhuje ale, aby se prosadil protidrogový zákon, ve kterém by 
byly protidrogové služby vyčleněny od všech ostatních a ve kterém by se definovalo i jejich financování. 
(Dárek, 2009) Tato myšlenka samozřejmě přichází také v potaz. Můj názor je ale takový, že by bylo 
politicky průchodnější zavést tři novely do třech zákonů, než prosadit jeden zákon. Je to ale subjektivní 
náhled.  
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potřeby i města. Posledním bodem pro změnu na jednozdrojové financování by bylo 

uvést v zákoně č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů výjimku 

v tom, že mezi výdaje krajského rozpočtu a rozpočtu obcí patří i výdaje na podporu 

subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti kromě TK, která by se financovala 

pouze z RVKPP.  

 Jednozdrojové financování by mělo svá pozitiva i negativa. Mezi pozitiva patří 

značné ušetření nákladů, zamezení zbytečné administrativy a byrokracie, lepší orientace 

v procesu financování. Jednozdrojové financování by sebou přineslo jednodušší a 

transparentnější proces191. V případě negativ se jedná o to, že kdyby stát omezoval 

výdaje na protidrogovou politiku, tak bude brát pouze z jednoho zdroje. Zatímco 

doposud bere z více zdrojů, a úbytek financí se neprojeví tak značně, jako by se projevil 

v případě jednoho zdroje. Toho by se obával i pan Jan Sobotka192. Zastávám ale názor, 

který se značně přibližuje názoru paní Sasové193, že kdyby stát nechtěl financovat 

protidrogové služby, tak tím říká, že nepotřebuje a nechce, aby se drogově závislí léčili. 

V tom případě by léčebná zařízení zanikla, nebo by se případně musela začít orientovat 

na jiné zdroje příjmu.  

 

5.8.5 Shrnutí navrhovaných řešení   

Pro větší přehlednost navrhovaná řešení shrnu.  

 V případě problému pozdního financování bych navrhovala:  

1, vložení do vyhlášky č. 52/2008, že není podmínkou podat nejdříve finanční 

vypořádání pro získání dotací na následující rok 

2, posunutí rozhodování odpovědných orgánů o výši dotací na dřívější termíny  

3, víceleté financování  

4, zálohové vyplácení dotací.  

 V případě problému administrativní zátěže bych navrhovala:  

1,  pozměnit žádosti o dotace tak, aby se v nich uvádělo pouze nutné minimum  

2, pozměnit žádosti o dotace tak, aby se z nich vynechala textová část, kde se uvádí  

    poslání a náplň práce TK  

3, pozměnit žádosti o dotace tak, aby TK nemusely každoročně přikládat k žádostem    

                                                 
191 Podněty pro výhody jednozdrojového financování poskytl i pan Martin Zahálka. Přepis rozhovoru 
s ním uvádím v příloze č. 8.  
192 Přepis rozhovoru s panem Janem Sobotkou uvádím v příloze č. 4.  
193 Přepis rozhovoru s paní Helenou Sasovou uvádím v příloze č. 3.  
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    přílohy, které podávaly i minulý rok.   

 V případě problému odlišných podmínek pro přidělení dotací bych navrhovala:  

1, sjednotit žádosti o dotace a jejich podmínky pro přidělení.  

 V případě problému nákladného procesu bych navrhovala:  

1, z hlediska časové nákladnosti bych čas TK ušetřila tím, že bych je nezatěžovala 

takovou administrativou a že bych jim sjednotila podmínky pro přidělování dotací 

2, z hlediska finanční nákladnosti bych zavedla jednozdrojové financování.  

  

5.9 Diskuse  

V úvodu práce jsem si kladla otázky194, na které nyní na základě zjištěných informací, 

odpovím.  

 

Otázky: 

� Co by se muselo udělat, aby terapeutické komunity mohly získat finance od 

donorů již v lednu daného roku?  

� Jaké jsou překážky a problémy, které brání terapeutickým komunitám získat 

finance od různých subjektů v lednu daného roku? 

� Proč musí terapeutická komunita vyčerpat finance do konce roku?  

� Je možné, aby terapeutické komunity získávaly finance ze státního rozpočtu 

pouze od jedné instituce?  

� Docílili bychom tím snížení administrativy, snížení zainteresovaných 

úředníků a institucí?  

� Docílili bychom tím snížení nákladů na proces schvalování dotací pro 

terapeutické komunity?  

 

1, Co by se muselo udělat, aby terapeutické komunity mohly získat finance od donorů 

již v lednu daného roku?  

 Podle mých návrhů řešení problémů pozdního financování195 by se muselo vložit 

do vyhlášky č. 52/2008, že není podmínkou podat nejdříve finanční vypořádání pro 

získání dotací na následující rok. Muselo by se posunout rozhodování odpovědných 

orgánů o výši dotací na dřívější termíny. Nebo by se muselo zavést víceleté financování 

nebo zálohové vyplácení dotací.   

                                                 
194 Viz kapitola 2.3 Otázky.  
195 Viz kapitola 5.8.1 Varianty řešení problému pozdního financování.  
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 Paní Pourová196 z MPSV, se kterou jsem uskutečnila 12.3.2009 rozhovor, tvrdí, že 

by se muselo změnit absolutně všechno. Musely by se změnit Pravidla pro přidělování 

dotací ze státního rozpočtu, účetní zákony, a také schvalování státního rozpočtu. Musela 

by nastat komplexní změna, a musela by pro to také existovat vůle. „Žádný politik se do 

této změny nebude hrnout, protože toto téma není příliš populární. Protidrogové služby 

dostávají čím dál tím méně peněz, natož aby někdo řešil to, že jim peníze chodí pozdě.“ 

(Pourová, 2009: 179) Pan Veselý197 z RVKPP, se kterým jsem provedla rozhovor 

10.3.2009, je podobného názoru. Změna by musela být komplexní. Musela by se změnit 

účetní pravidla a pravidla, co se týče drogové problematiky.  

 Podle mého názoru je ale hlavní příčinou pozdního financování podmínka podat 

nejdříve finanční vypořádání pro získání dotací na následující rok. V případě jejího 

odstranění by už poté záleželo jenom na příslušných orgánech, kdy rozhodnou o výši 

dotace. Termíny rozhodnutí mají dány pouze ve svých metodikách a zásadách. Na jiné 

nařízení jsem v procesu financování TK nenarazila. Záleží tedy jenom na vůli 

příslušných donorů.  

2, Jaké jsou překážky a problémy, které brání terapeutickým komunitám získat finance 

od různých subjektů v lednu daného roku? 

 Mezi překážky a problémy pozdního financování patří podmínka, kterou mají 

někteří donoři přímo vepsanou v metodikách a zásadách dotačního řízení a to, že žadatel 

o dotaci musí nejprve podat finanční vypořádání, jinak se mu dotace na následující rok 

nepřidělí. Mezi další překážky a problémy pozdního financování patří pozdní 

rozhodování odpovědných orgánů o výši dotací. Ti rozhodují zpravidla od ledna do 

března, i když by se toto rozhodování dalo posunout dříve198.  

3, Proč musí terapeutická komunita vyčerpat finance do konce roku?  

 Z rozhovoru s paní Martinou Richterovou-Těmínovou199 ze dne 26.11.2008 vím, 

že TK má uzavřenou smlouvu s donory od začátku do konce roku. (Richterová-

Těmínová, 2008) Z rozhovoru s panem Lukášem Veselým jsem zjistila, že to souvisí i 

s účetními pravidly, které jsou také nastaveny od začátku do konce roku. Aby nastala 

změna, musela by se změnit spousta zákonů a zařadit do nich spousta výjimek. Změna 

by musela být komplexní. (Veselý, 2009) 

                                                 
196 Přepis rozhovoru s paní Blankou Pourovou uvádím v příloze č. 6.  
197 Přepis rozhovoru s panem Lukášem Veselým uvádím v příloze č. 5.  
198 Viz kapitola 5.8.1 Varianty řešení problému pozdního financování.  
199 Přepis rozhovoru s paní Martinou Richterovou-Těmínovou uvádím v příloze č. 2. 
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4, Je možné, aby terapeutické komunity získávaly finance ze státního rozpočtu pouze od 

jedné instituce?  

 Jednozdrojové financování je možné v tom případě, když by se do zákona o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb. vepsala výjimka, že se TK budou hradit jenom 

z RVKPP. Ta samá výjimka by se musela vepsat i do zákona č. 379/2005 Sb. o 

opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 

jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, kde je ustanoveno, že se na 

financování protidrogové politiky podílí jak MPSV, RVKPP, tak kraje a v případě 

potřeby i města. Posledním bodem pro změnu na jednozdrojové financování by bylo 

uvést v zákoně č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů výjimku 

v tom, že mezi výdaje krajského rozpočtu a rozpočtu obcí patří i výdaje na podporu 

subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti kromě TK, která by se financovala 

pouze z RVKPP200.  

 Musela by se tedy do třech zákonů vepsat výjimka o tom, že TK budou 

financovány pouze z RVKPP. V tom případě by jednozdrojové financování bylo možné.  

5, Docílili bychom tím snížení administrativy, snížení zainteresovaných úředníků a 

institucí?  

 Ano, jednozdrojovým financováním bychom docílili snížení administrativy, 

snížení zainteresovaných úředníků a institucí. Administrativa by spadala pouze pod 

jeden zdroj, a TK by už nemusely vypisovat žádosti o dotace k více donorům. 

Každoročně by vypisovaly jenom jednu žádost o dotaci k jednomu zdroji. Snížil by se i 

počet zainteresovaných úředníků. Úředníci by byli pouze na RVKPP a stačili by ti, co 

tam jsou. Rozdělovali by akorát větší množství financí. A v případě jednozdrojového 

financování by se nám samozřejmě snížil i počet institucí.  

6, Docílili bychom tím snížení nákladů na proces schvalování dotací pro terapeutické 

komunity?  

 Ano, jednozdrojovým financováním bychom docílili snížení nákladů na proces 

schvalování dotací pro terapeutické komunity. Snížily by se nám náklady tím, že by 

byly pouze v rámci jednoho zdroje. Snížily by se náklady na úředníky. Snížily by se 

náklady na samotný proces financování, tj. náklady na zasedání rad, zastupitelstev a 

dotačních výborů, dále náklady spojené s poskytnutím dotace, ať už se jedná o zasílání 

financí na účet, nebo rozesílání písemných vyjádření o dotacích atd.  

                                                 
200 Viz kapitola 5.8.4 Varianty řešení problému nákladného procesu.   
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6 Závěr 

V diplomové práci „Financování terapeutických komunit pro drogově závislé v České 

republice“ se zabývám financováním terapeutických komunit. Na základě použitých 

metod  a teorií jsem v tomto procesu identifikovala následující problémy:  

 1, pozdní financování,  

 2, administrativní zátěž,  

 3, odlišné podmínky pro přidělení dotací, 

 4,  nákladný proces.  

Zmíněné problémy jsou pro TK závažné a jejich odstraněním bychom jí mohli ulehčit 

od starostí. Problém pozdního financování je velmi aktuální téma. Jedná se v něm o to, 

že TK přijdou dotace od donorů nejdříve na konci března, spíše až v dubnu. Přitom TK 

uzavírají s donory smlouvu o poskytnutí dotace od ledna do konce prosince daného 

roku. Pokud nemá organizace v tomto mezičase své vlastní prostředky, tak jí nastanou 

komplikace. Pozdní financování je způsobeno zdlouhavostí a neefektivností samotného 

procesu. Problém administrativní zátěže tkví v tom, že TK musí každoročně vyplňovat v 

žádosti o dotace stejné informace, které jenom kopíruje, a připojovat k ní okopírované 

nebo úředně ověřené dokumenty, které jsou z převážné většiny stejné jako minulý rok. 

Následujícím problémem se zabývám kvůli odlišným podmínkám jednotlivých donorů 

pro přidělení dotací. Každý donor má jinou aplikaci nebo formulář pro žádost o dotaci, 

jiný průběh přidělování dotací a jiné termíny pro jejich poskytnutí. V posledním 

uváděném bodu vzešel na povrch fakt, že je proces náročný jak po časové, tak finanční 

stránce.  

 Nastíněné problémy jsem se v pátém bloku této práce snažila řešit. Navrhla jsem 

pro ně následující řešení:     

V případě problému pozdního financování bych navrhovala:  

 1, vložení do vyhlášky č. 52/2008, že není podmínkou podat nejdříve finanční  

             vypořádání pro získání dotací na následující rok 

 2, posunutí rozhodování odpovědných orgánů o výši dotací na dřívější termíny  

 3, víceleté financování  

 4, zálohové vyplácení dotací.  

Administrativní zátěž:  

 1,  pozměnit žádosti o dotace tak, aby se v nich uvádělo pouze nutné minimum  

 2, pozměnit žádosti o dotace tak, aby se z nich vynechala textová část, kde se  
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             uvádí poslání a náplň práce TK  

 3, pozměnit žádosti o dotace tak, aby TK nemusely každoročně přikládat 

           k žádostem  přílohy, které podávaly i minulý rok.   

Odlišné podmínky pro přidělení dotací:  

 1, sjednotit žádosti o dotace a jejich podmínky pro přidělení.  

Nákladný proces:  

 1, z hlediska časové nákladnosti bych čas TK ušetřila tím, že bych je nezatěžovala  

             takovou administrativou a že bych jim sjednotila podmínky pro přidělování  

             dotací 

 2, z hlediska finanční nákladnosti bych zavedla jednozdrojové financování.   

 

 Závěrem bych uvedla, že pokud bude v České republice existovat politická i 

občanská vůle, aby se problémy v procesu financování TK odstranily, pak je to možné, 

a z převážné většiny by se daly změny i jednoduše nastavit. Pokud se na problém 

podíváme reálně, tak zjistíme, že v současné době je v České republice taková vůle 

velmi malá. Protidrogová politika není příliš populární téma a výdaje na ni se neustále 

snižují. Vezmeme-li ale v úvahu všechny faktory, musíme si uvědomit, že se toto téma 

týká nás všech a že bychom ho měli řešit.  
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Resumé  

Diplomovou práci „Financování terapeutických komunit pro drogově závislé v České 

republice“ jsem strukturovala do pěti základních částí: 1, úvod 2, vymezení problému, 

cíle, otázky, metody 3, teoretický konceptuální rámec a nejen on 4, vlastní zjištění a 

jejich interpretace a 5, varianty řešení problémů.  

 Linie práce je postavena na terapeutických komunitách, kterými se zabývám díky 

jejich úspěšnosti v léčbě. Z dostupných pramenů a informací můžeme vyvodit, že jsou 

ze systému péče o drogově závislé v České republice nejúspěšnější v oblasti 

abstinujících klientů. V této problematice jim již pomáhat nemusíme, ale kde bychom 

jim pomoci mohli, tak to je oblast jejich financování. Terapeutické komunity jsou 

financovány ze státního, krajských a místních rozpočtů. Tyto procesy financování 

nejsou ale optimální. Odstraněním problémů z těchto procesů bychom mohli dosáhnout 

toho, že se terapeuti nebudou muset těmito problémy zabývat, a budou tak moci více 

času věnovat terapeutickému programu a svým klientům, z čehož může vzejít více 

abstinujících lidí.  

 V druhém bloku této práce se zabývám vymezením problému a cíli. Výzkumným 

problémem je pozdní financování terapeutických komunit a mezi cíle práce patří 

kritická reflexe procesu financování terapeutických komunit, identifikování problémů 

s tímto financováním spojených a navržení jejich řešení pro oblast veřejné politiky. 

Hlavním cílem je zrychlení zdlouhavého procesu schvalování dotací pro terapeutickou 

komunitu. Cílů mi pomohly dosáhnout následující metody: analýza dokumentů, analýza 

dat, strom problémů, strom cílů, polostrukturované rozhovory s odpovědnými osobami 

z terapeutických komunit a odborníky z RVKPP a MPSV, analýza rozhovorů a analýza 

aktérů. Nicméně nejdůležitější částí, která mi pomáhala odhalit a řešit problémy 

v procesu financování terapeutických komunit byly teorie, které rozebírám ve třetím 

bloku této práce. Na teoriích jsem práci vybudovala a vycházela z nich. Použila jsem 

teorie neziskových organizací a čerpala jsem z veřejné ekonomiky, kde mi nejvíce byly 

přínosné veřejné finance a veřejné rozpočty. 

 Ve čtvrtém a pátém bloku této práce rozebírám a navrhuji řešení problémů, které 

proces financování terapeutických komunit obsahuje.  

 Závěrem mohu říci, že toto téma by zasloužilo více pozornosti, a to už jenom 

z toho hlediska, že převážná většina problémů v tomto procesu financování je zbytečná, 

a dá se jednoduše odstranit.  
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Summary  

Diploma thesis „Financing of therapeutic communities for drug addicted in the Czech 

Republic“ I structured into five basic parts: 1, introduction 2, definition of the problem, 

aims, issues, methods 3, the theoretical and conceptual framework not only on 4, my 

own findings and their interpretation and 5, variants of solving problems. 

 Line work is based on therapeutic communities which I deal with because of 

success in treatment. The available sources and information can be deduced that the 

therapeutic communities are the most successful in production abstainer in the system of 

care for drug addicted in the Czech Republic. We can´t help them in this issue already 

but where we can help it is the area of their financing. Therapeutic communities are 

financed from the state, regional and municipality budgets. These processes aren´t 

financing optimum. By eliminating the problems of the financing process we can 

achieve that the therapists will not have to deal with these problems and thus able to 

devote more time therapeutic program and its clients which may lead to more abstainer. 

 In the second block of this thesis I deal with the problem definition and aims. 

Research problem is the late financing of therapeutic communities and the aims of the 

thesis include critical reflection process, financing of therapeutic communities, 

identifying problems associated with this financing and to propose solutions to public 

policy. The main aim is to speed up the lengthy approval process for dotations to 

therapeutic community. The aims have helped me achieve the following methods: 

analysis of documents, data analysis, tree of problems, tree of aims, half-structure 

interviews with responsible persons from therapeutic communities and experts from the 

MPSV and RVKPP and analysis of interviews and stakeholder analysis. However the 

theory are the most important parts which helped me identify and solve problems in the 

financing of therapeutic communities. I analyse the theory in the third block of this 

thesis. I based on the thesis on the theory. I used the theory of non-profit organizations, 

and I start from public economics where the public finances and public budgets are the 

most beneficial. 

 In the fourth and fifth block of the thesis I analyse and propose solutions to 

problems that the process of financing therapeutic communities includes.  

 Finally I can say that this issue should be considered and that's just from the point 

of view that the vast majority of problems in the process of financing is unnecessary and 

can be easily removed. 
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Obrázky a tabulky  

 

Tabulka č. 4: Statistika klientů TK Sejřek po programu 1999 - 2005 

Zdroj: http://www.tksejrek.kolping.cz/detailpage.aspx?IDPage=8 

 

Tabulka č. 7: Výdaje ze státního rozpočtu na protidrogovou politiku v r. 2002-2007 

podle resortů, v tis. Kč 

Resort 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

RVKPP 91 895 103 851 100 579 105 657 108 788 104 442 

MPSV 35 154 44 281 42 224 46 049 49 698 57 013 

Celkem státní rozpočet 203 384 317 077 292 264 344 722 363 391 366 926 

Celkem rozpočty krajů 29 337 48 082 81 600 100 332 94 917 128 358 

Celkem rozpočty obcí n.a. n.a. 62 920 50 611 48 141 62 278 

Celkem se všemi resorty 232 721 365 159 436 784 495 665 506 449 557 562 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2008: 3 

 

Tabulka č. 8:Dotace ze státního rozpočtu pro RVKPP, v Kč 

Rok Celkový požadavek Dotace ze státního rozpočtu 

pro RVKPP 

2006 155 192 466 104 670 000 

2007 155 891 211 100 046 000 

2008 152 119 654 95 300 000 

2009 161 320 448 95 000 000 

Zdroj: RVKPP, Dotační řízení programů protidrogové  

politiky RVKPP na rok 2009, 2008: 2  

Klienti TK Sejřek v letech 1999 - 2005 125 klientů 

Z toho léčbu opakovalo 13  klientů 

Řádně dokončili 42 Z toho abstinuje 33 nevíme 7 

Drop-out do 8 týdnů 27 Z toho abstinuje 0 nevíme 27 

Neukončili řádně 53 Z toho abstinuje 26 nevíme 27 

zemřeli 3 abstinovali 2 neabstinovali 1 
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Tabulka č. 9: Dotaze terapeutických komunit za rok 2007 v Kč 

TK MPSV RVKPP Kraj  Město Vlastní  

příjmy 

Poznámky 

Karlov 1 660 000 3 404 000 150 000 2 270 000 535 704 MHMP 

Jihočeský kraj 

Němčice 1 380 000 2 453 000 150 000 1 740 000 434 703 MHMP 

Jihočeský kraj 

Krok 589 300 1 538 000 700 000 140 000 1 521 558 Kyjov 

Jihomoravský 

kraj, 2006 

Sejřek 1 420 000 1 902 000 495 000, 

150 000 

    - 3 228 000 Vysočina 

Jihomoravský 

kraj 

Zdroj: autorka (údaje jsem čerpala z výročních zpráv TK, které uvádím v seznamu 

literatury)  

Pozn.: Ve sloupci „Poznámky“ uvádím konkrétní město a kraj, ze kterého TK dotaci 

            dostala. Ostatní komunity měly údaje jenom za celá sdružení.  
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Tabulka č. 10: Požadavky a dotace terapeutických komunit za rok 2008 v Kč 

MPSV RVKPP Kraj  Město  Poznámky TK 

Požadavky / přidělené dotace 

Karlov 2 134 000 / 

1 800 000 

3 998 000 / 

3 000 030 

- / 

194 000 

2 717 000 / 

2 500 000 

MHMP 

Jihočeský 

kraj 

Němčice  1 734 000 / 

1 500 000 

2 867 000 / 

2 300 000 

- / 

210 000 

2 187 000 / 

2 000 000 

MHMP 

Jihočeský 

kraj 

Magdaléna 1 039 000 / 

960 000 

 

- / 

2 930 000 

- / 

1 200 000 

- / 

2 500 000 

MHMP 

Středočeský 

kraj 

Nová Ves  1 145 000 / 

900 000  

- / 

2 470 000 

- / 

1 400 000 

   - Liberecký 

kraj 

White  

Light I.  

1 052 500 / 

862 000 

 

- / 

2 400 000 

- / 

200 000 

- / 

130 000 

Ústí n.L. 

Ústecký  

kraj 

Podcestný 

Mlýn 

970 000 / 

800 000 

 

- / 

1 730 000 

  -  -  

Sejřek  1 655 000 / 

1 100 000 

 

- / 

1 800 000 

  -   -  

Renarkon   -  - / 

2 390 000 

  -   -  

Krok 1 200 000 / 

850 000 

  -   -   -  

Zdroj: autorka (údaje načerpány z rozhovorů, z dotačního řízení pro rok 2008 RVKPP - 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-

politika/dotace/2009/Navrh_dotaci_na_protidrogovou_politiku__2008_dotacni_vybor.p

df  a z dotačního řízení pro rok 2008 z MPSV http://www.mpsv.cz/cs/4951)  

Pozn.: Ve sloupci „Poznámky“ uvádím konkrétní město a kraj, ze kterého TK dotaci 

            dostala.  
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Tabulka č. 11: Požadavky a dotace terapeutických komunit za rok 2009 v Kč 

Rozpočet MPSV  RVKPP Kraj Město  TK  

Požadavky / přidělené dotace 

Karlov  9 441 000 2 373 574 / 

1 300 000 

4 022 000 / 

2 964 000 

  - 2 863 240 / 

2 800 000 

Němčice 7 280 000 1 888 696 / 

1 100 000 

2 941 000 / 

2 020 000 

  - 2 226 101 / 

2 200 000 

Magdaléna    - 1 612 500 / 

1 056 000 

3 582 524 / 

3 354 000 

- / 

1 200 000 

  - / 

250 000 

Advaita   - 1 350 000 / 

680 000 

2 470 000 / 

2 037 000 

  - - 

Sejřek    - 1 655 000 / 

1 200 000 

  - / 

1 682 000 

  -   - 

Podcestný 

Mlýn 

  - 1 290 000 / 

610 000 

  - / 

1 668 000 

  -   - 

White 

Light I.  

  - 1 191 000 / 

650 000 

  - / 

2 124 000 

  -   - 

Krok    - 1 230 000 / 

650 000 

  - / 

1 994 000 

  -   - 

Renarkon    -   -   - / 

2 032 000 

  -   - 

Zdroj: autorka (údaje načerpány z rozhovorů, z předběžných výsledků  

dotačního řízení MPSV za rok 2009 - http://www.mpsv.cz/cs/6108,  z dotací na  

rok 2009 navrhované Dotačním výborem RVKPP 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-

politika/dotace/2009/Dotace_RVKPP_2009_navrh_dotacniho_vyboru.pdf  

a z výsledků výběrového řízení „Zdravé město Praha 2009“ http://magistrat.praha-

mesto.cz/79531_Vysledky-vyberoveho-rizeni-Zdrave-mesto-Praha-2009) 
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Tabulka č. 12: Termíny za rok 2008, kdy přišly terapeutických komunitám dotace  

TK  MPSV RVKPP Kraj Město  Poznámky 

Karlov, 

Němčice 

18.3., 

29.4., 

25.7.  

28.3., 

22.5. 

23.5. 20.2.,  

dofinancování 

16.5. 

MHMP,  

Jihočeský 

kraj 

Nová Ves 28.3., 

16.7.,  

10.10. 

28.3. 11.2.   - Liberecký 

kraj 

White Light I.  Březen až duben 

17.3.,  

   -  

28.3. 24.1., 

23.3. 

20.2. MHMP 

Středočeský 

kraj 

Magdaléna  

13.2. 15.6. 7.2., 

23.5. 

11.5. Údaje za  

rok 2007 

Zdroj: autorka (údaje načerpány z rozhovorů) 

Pozn.: Ve sloupci „Poznámky“ uvádím konkrétní město a kraj, ze kterého  

           TK dotaci dostala.  

 
 
Obrázek č. 4: Stav klientů 1 rok po ukončení léčby v TK Magdaléna  

  
 

 Zdroj: http://www.magdalena-ops.cz/index.php?c=prod&detail=47 
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Obrázek č. 5: Stav klientů 3 roky po ukončení léčby v TK Magdaléna  

  
 
 
Zdroj: http://www.magdalena-ops.cz/index.php?c=prod&detail=47 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1: E-mailová korespondence s paní Ludmilou Cinkovou (e-mail)  

From: marie.danisova@centrum.cz [mailto:marie.danisova@centrum.cz]  

Sent: Friday, November 14, 2008 1:59 PM 

To: fides@olu.cz 

Cc: pl.bila.voda@ova.pvtnet.cz 

Subject: Financování terapeutické komunity 

 

Dobrý den,  

jmenuji se Marie Danišová a studuji 5.ročník na Fakultě sociálních věd Univerzity 

Karlovy, obor Veřejná a sociální politika. Nyní píši diplomovou práci na téma 

"Financování terapeutických komunit pro drogově závislé v ČR". Pokud by to bylo 

možné, ráda bych se Vás zeptala na pár otázek, které se týkají tohoto tématu. 

(Netrvalo by to déle, jak půl hodiny.) 

      Mohla bych k Vám do komunity přijet některý víkend, nebo 27., 28.11. Pokud 

nechcete návštěvu v komunitě, mohli bychom se domluvit i na nějakém jiném místě. 

 

Děkuji mockrát za odpověď a přeji příjemný den. 

Bc. Marie Danišová 

E-mail: marie.danisova@centrum.cz 

Mobil: +420777643092 

 

Odpověď:  
Od:  Terapeutická komunita (fides@olu.cz)   

Komu: <marie.danisova@centrum.cz> 

Datum: 24.11. 2008 14:07  

Velikost: 4 kB  

  
Dobrý den,  

naše zařízení - Psychiatrická léčebna v Bílé Vodě je státní zdravotnické 

zařízení. Nejsme sociální služba, jsme jedno z oddělení zdravotnického 

zařízení. Léčbu klientům hradí jejich zdravotní pojišťovny, klienti si 

platí regulační poplatky. O financování terapeutických komunit toho moc 
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nevíme. 

 

S pozdravem 

Ludmila Cinková 

TK Fides 

 

Příloha č. 2: Rozhovor s paní Martinou Richterovou – Těmínovou (rozhovor) 

Rozhovor s paní Martinou Richterovou-Těmínovou probíhal 26.11.2008 a paní 

Těmínová s nahráváním i s uveřejněním rozhovoru souhlasila.  

 

Otázky:  

1, TK Karlov je financována z MPSV, RVKPP, MHMP, ÚMČ P10, Jihočeský kraj a 

vlastní a TK Němčice je financována z MPSV, RVKPP, MHMP, Jihočeský kraj a 

vlastní (data za 2007). Je to v roce 2008 stejné? Proč je Karlov dotován ještě ÚMČ P10?   

2, Jaké jsou TK náklady a výnosy (za rok 2008)? 

3, Kolik financí jste získali od jednotlivých subjektů v roce 2008 a kolik po nich 

požadujete na rok 2009? 

4, Jak řešíte situaci, když Vám přijdou finance ze státního rozpočtu až například v 

březnu?   

5, Kdy zhruba dostáváte peníze od jednotlivých subjektů (MHMP, RVKPP, MPSV, 

kraje, obce...), po kterých požadujete finance?  

6, Dostali jste někdy méně peněz než jste očekávali, že dostanete?  

7, Vyhovují Vám kritéria, jakými jsou finance od státu přidělovány? 

8, Podle výkazů se objevují i velké částky u vlastního financování. Je pro TK shánění 

těchto financí náročné? 

9, Co obnáší financování z vlastních zdrojů?  

10, Nenapadá Vás nějaký návrh, jak zjednodušit situaci získávání financí od státu? 

Nebylo by jednodušší nezakládat ten proces na vícezdrojovém financováním, ale 

dostávat například peníze jenom od RVKPP? 

11, Vypisování projektů musí být pro TK určitě administrativně náročné? Máte v 

komunitě vyčleněno na tyto záležitosti přímo člověka? 

12, Nevíte, jak funguje proces financování TK v zahraničí?  
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Odpovědi: 

1, Ano, je to stejné. MPČ10 si nás našla sama, nevíme, proč nás oslovila. Poskytla nám 

asi 40 nebo 50 tisíc Kč. To bylo naprosto výjimečný, nezvyklý. Nevíme, proč.  

       Já si myslím, že ve financování TK je několik progmatických oblastí. Jedná se o 

léčbu a resocializaci. Financování by mělo být kontinuální a stabilní. TK se nacházejí ve 

dvou zákonech: v zákoně 108 o sociálních službách a v zákoně 379 o ochraně před 

alkoholismem a jinými návykovými látkami. Vyplývá to z obou zákonů, že TK je 

určena pro drogově závislé. V současné době je TK položena na vícezdrojovém 

financování, kdy se ustálilo, že se na tom podílí MPSV, RVKPP a kraje. Poslední tři 

roky se ustálilo, že kraje financují pouze ty, kde je sídlo té organizace. U nás je to 

jihočeský kraj, protože my tam máme dvě komunity, ale od kraje to jsou minimální 

částky.  

       Zákon 108 stanovuje, že klienti TK by si měli přispívat na ubytování a na stravu. 

Jsou tam určeny maximální částky, kolik si může organizace žádat.  Považuji za velmi 

problematické, a myslím si, že to je naopak věc, která veřejné správě přidělává práci. 

Jednak není řešena otázka klientů mladých a klientů dospělých, protože většina našich 

klientů nemá peníze. Většina našich klientů má spíše dluhy, než aby disponovali 

nějakými penězi. Je otázka, jestli je etický, aby se u starých klientů zatěžovaly rodiny, 

aby jim platily léčbu. To si myslím, že je první etická otázka, na kterou já hned 

odpovím, to si myslím, že etický není. Je otázka, jak u těch mladejch klientů. Kam až 

daleko je to etický? Dobře, u mladistvého je to v pořádku, ta rodina tam má nějakou 

vyživovací povinnost. Ale nad 18 let si nejsem jistá, že má rodič vyživovací povinnost. 

Ovšem, žádný sociální úřad tomuhle člověku, kterému je nad 18 let, nedá sociální 

dávky. To už by musel být úplně provařenej asociál. Je pravda, že třeba část komunit 

má bohatou klientelu, která si na sebe může přispívat. My teda bohatou klientelu 

nemáme. My jsme poplatky nevybírali a teďka jsme museli během roku přistoupit 

k tomu, že jsme definovali, že se teda vybírá. Protože jsme neměli definováno, že se 

vybírá, tak klienti nemohli obdržet sociální dávky. Ale klient TK potřebuje nezbytně mít 

nějaké peníze, TK nehradí ošacení, nekupuje jim kartáčky na zuby, nekupuje jim 

holení… Něco ale mít musejí. Samozřejmě, že když je někdo ve velký nouzi, tak se mu 

to poskytne, ale například koupit klientovi boty, to je téměř nemožné. Klient musí 

samozřejmě jezdit k doktorovi, musí si platit zdravotnický poplatky…, takže on 

nezbytně peníze potřebuje. To je tedy ten fakticky provozní problém, a druhý je 

terapeutický.  
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       On potřebuje mít peníze, aby začal splácet dluhy. On se musí naučit splácet dluhy. 

Je pozdě říci klientovi, až skončíš po roce léčbu, tak pak začneš splácet dluhy. Žádný 

z nich je pak nezačne splácet, pak mu akorát nastanou existenční problémy. On si musí 

zařídit bydlení apod., přijde na něj exekutor. Je to i natrénování toho, že klient se musí 

naučit ty dluhy splácet. Nejčastější postup, jaký existuje ve všech komunitách, je, že 

přijde klient, a my s tím začneme klienta dusit. Jednak přijde sociální pracovnice a 

začne vyjednávat o přidělení sociálních dávek. Prudí nějakou paní na sociální úřadu, 

vymění si několik dopisů, jestli klient na ty sociální dávky má nárok, nebo ne. 

Popřípadě na co má nárok, na ubytování, na stravu… A teďka se k tomu staví každý 

jinak, takže to jsou telefonáty, poštovný, čas těch lidí. Nakonec tedy přijde sociální 

dávka, ale to je maximum 3100Kč, ale to teda nepřijde každému. Přitom by bylo 

mnohem jednodušší a bylo by to 100krát levnější, kdyby to rovnou dávali v rámci té 

dotace. V zásadě nesouhlasím s tím, že si tím klient přispívá na léčbu. Nic si nepřispívá. 

To nejsou jeho peníze. To si myslím, že je taková velká iluze, která se těm klientům 

vytváří. A to se mi teda zdá špatný. Jako když dostane peníze od státu, tak si žádnou 

službu sám neplatí. Proto získání neudělal vůbec nic. To si myslím, že je velmi 

nešťastný princip. Nevím, co je motivem toho, ale přijde mi to problematický.  

       Další otázkou je dostupnost té léčby. Když se podíváte na jednotlivý webový 

stránky, a klient si přečte, že měsíční poplatek je 4900Kč, což převyšuje ty sociální 

dávky, tak on tam ani nezavolá. Komunity říkají, že s tím nemají problém, že by ty lidi 

odmítaly. Ale ten člověk už ví, že tam nepůjde, že se tam prostě platí. To znamená, že 

se nám tím trošinku snižuje ta dostupnost té léčby pro klienty a nejsem si jistá, že to je 

fér.  

 

2, No, samozřejmě víte co. TK je velmi nákladná záležitost. Nám se žádný výnosy 

nepřevyšují, naopak peníze chybějí. My máte v současný době, rok 2009, udělaný 

rozpočet. TK Němčice jsou náklady na lůžko 997Kč/den a na Karlově máme 950Kč/den 

dospělí a 600Kč/den děti. Ale většina TK se pohybuje tak kolem 1100Kč/den a lůžko, a 

existují dvě komunity, které jsou zdravotnický a platí se ze zdravotnického pojištění, a 

ty mají nasmlouvanou částku 1300Kč/den a lůžko. My to máme tak, že v Němčicích 

máme 20 klientů a v Karlově 12 mladistvým, 9 matek a ty můžou mít až 12 dětí. Tím 

máme ty náklady nižší, protože většina českých komunit má 15 klientů. Tím nám tedy 

náklady na to lůžko klesnou, protože máte vlastně jeden tým. V TK jsou vlastně 

nejdražší náklady na personál, a to je vlastně jenom odbornej personál.  
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       Zdá se mi trošku nešťastný financování RVKPP, která je významným donorem. 

Lidé z RVKPP hledí hodně na projekt, vezmou rozpočet, místo toho, aby srovnali 

podmínky všem komunitám, a platili třeba 50% nákladů na lůžko. Rozdíl ve 

financování RVKPP v TK, jsou třeba komunity, které dostávají 600Kč/lůžko, a jsou 

komunity, které dostávají 200Kč/lůžko. Přitom jsou všechny certifikovaný, poskytujou 

kvalitní služby, ale vůbec to nikomu nepřijde, že to je nespravedlivý, že to je nerovný 

přístup ke klientům.  

 

3, Pro rok 2008 TK Karlov měl celkový rozpočet 8 000 995Kč. Z MPSV jsme žádali 

2 134 000Kč a dostali jsme 1 800 000Kč. Na RVKPP jsme žádali 3 998 000Kč (říkám 

Vám to takto v tisících, ty drobný Vám tam neříkám) a dostali jsme 3 000 030Kč. Na 

MHMP jsme žádali 2 717 000Kč a dostali jsme 2 500 000Kč. Pak jsme ještě žádali na 

Jihočeským kraji, tam bylo 194 000Kč a od klientů předpokládáme příjmy 150 000Kč. 

A vnitřní členění peněz bude takovéto, na mzdy bude vyčerpáno 3 893 000Kč (hrubá 

mzda) a 1 379 000Kč na odvody a na provoz 2 601 000Kč. To znamená, že dvě třetiny 

jdou na mzdy a jedna třetina jsou provozní náklady.  

       Co se týče Němčic, tak celkový rozpočet na rok 2008 byl 6 976 000Kč. Z MPSV 

jsme žádali 1 734 000Kč a dostali jsme 1 500 000Kč. Na RVKPP jsme žádali 

2 867 000Kč a dostali jsme 2 310 000Kč. Na MHMP jsme žádali 2 187 000Kč a dostali 

jsme 2 000 000Kč. Jihočeský kraj 210 000Kč a příjmy od klientů předpokládáme 

200 000Kč. Celkově předpokládáme příjmy ve výši 6 220 000Kč s tím, že 3 055 000Kč 

jsou hrubý mzdy, 1 082 000Kč jsou odvody a na provoz je 2 082 000Kč.  

       Na rok 2009 jsou předpoklady velmi podobné, kdy ten nárůst je minimální. TK 

Karlov má celkový rozpočet 9 441 000Kč s tím, že na MPSV žádáme 2 373 000Kč, na 

RVKPP žádáme 4 022 000Kč, na MHMP žádáme 2 863 000Kč. TK Němčice má 

celkový rozpočet 7 280 000Kč s tím, že na MPSV žádáme 1 888 000Kč, na RVKPP 

žádáme 2 941 000Kč  a na MHMP žádáme 2 226 000Kč.  

 

4, To je vlastně problém celého neziskovýho sektoru, že ty peníze chodí pozdě. 

Například magistrát, kvůli tomu že s nimi máme víceletou smlouvu, je schopný nám 

poslat peníze koncem února. Je to tak, že my máme vytvořenou vnitřní rezervu. Vlastně 

veškerý různý aktivity směřují k tomu, abychom měli vytvořenou rezervu, která je 

stabilní, neutrácí se. Naopak se musí dbát na to, aby se trošku zvyšovala, což je teda 

strašně náročný. Protože jediná možnost, jak zvýšit vlastní jmění, je na základě nějaké 
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činnosti, kterou nám ale zdaňují. To je jediný zdroj, jak to vytvořit. Dary se musí do tří 

let utratit. Daňový odpočet, protože jsme neziskovka, tak ho také musíme do tří let 

utratit. Tím se to vlastní jmění nenavýší. Ano, SANANIM o.s. má 4 000 000Kč rezervu 

a díky nim my… To se vlastně pak čerpá v těch měsících, kdy ty peníze ještě 

nedostaneme. Jsou organizace, které rezervu nemají, tak ty si berou třeba úvěry. Vy 

vlastně ty vaše peníze půjčíte do toho projektu, naštěstí ty smlouvy jsou koncipovaný 

tak, že se ty peníze můžou uplatnit od začátku toho roku. Projekt je na celý rok, ten není 

od okamžiku, kdy je podepsaná smlouva. Takže my to zaplatíme z těch našich peněz, a 

když přijdou peníze od donorů, tak ty doklady se tam můžou uplatnit.  

 

5, Každý donor si definuje, v jakých částkách nám to posílá. Z Magistrátu nám to tedy 

pošlou všechno najednou. Ale ostatním strašně stoupnou náklady, protože musejí 

vypisovat příkazy. Z MPSV nám to posílají jednou za čtvrt roku. Magistrát to posílá 

najednou, RVKPP to posílá ve dvou částkách. Nebude mluvit, já si myslím, že to je 

neekonomické. Na MPSV musíte vypsat ještě projekt přes kraj, ten jim pošleme. Kraj 

vytvoří krajský plán a souhrnné stanovisko pošle ministerstvu. Ministerstvo poté vydá 

rozhodnutí, a poté nám to pošle. Pak už ten kraj z toho vypadá.  

       Peníze z jihočeského kraje nám přišly 23.5. 2008, RVKPP 28.3., 22.5., MPSV 

18.3., 29.4., 25.7. a z MHMP 20.2. a dofinancování 16.5. Pokud by ta smlouva nebyla 

víceletá (ale TK mají víceleté smlouvy s Magistrátem), tak by finance z MHMP přišly 

16.5. Tam je problém se městským zastupitelstvem, než to projde radou a 

zastupitelstvem, jinak komise to má rozhodnutý 10.1. Na Magistrátu se druhý týden 

v lednu rozdělují peníze. Jinak, Magistrát nás zachraňuje.  

 

6, No, víte že jo. V roce 2008 mají komunity 84% rozpočtu a 86% rozpočtu na druhou, 

a když se podíváme třeba zpětně, tak v roce 2007 měly 85% a 84% rozpočtu. V roce 

2006 měly 81% a 79% rozpočtu. V roce 2005 měly 81% a 76% rozpočtu. A to je 

opravdu na hranici. Při přidělování peněz vycházejí z naprosto mylnejch předpokladů, 

kolik to stojí. Například na jídlo se dá stravovací jednotka, za kolik se nakoupí. Tam to 

je jasný. Pak tam musejí být náklady na kancelářské potřeby, pak se tam topí apod. Tam 

se můžou akorát lišit v tom, čím topí, jak mají velký barák, jak ten barák vypadá. Pak 

ale potřebují takový běžný věci, musejí mít kola, stany, jsou tam celý rok, tak aby něco 

dělali. To jsou takové srovnatelné věci. Musejí mít auto, protože jsou většinou na 

venkově, daleko od civilizace. Ale třeba v těch mzdovej prostředcích, se musíme řídit 
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nařízením vlády, kolik jsou ty sociální tabulky. To znamená, že my uděláme základ 

tabulky, ale v TK je třísměnej provoz, to znamená, že máte ze zákona daný příplatky, 

příplatek za třísměnej provoz a za psychickou zátěž. Ty tam jsou povinný. Taky máte 

nějakého vedoucího, tak musíte také platit toho vedoucího, že je teda tím vedoucím. Ten 

má nějakou odpovědnost. Pak jsou pohyblivý složky, což jsou soboty, neděle, svátky. 

To jsou nepřekročitelné věci, které dává zákoník práce. A třeba RVKPP tvrdí, že ty 

pohyblivý složky činěj 13% ze základní mzdy. Přitom ty pohyblivý složky jsou 

přibližně 40% . Ono se to nezdá, ale ono těch svátků je strašně moc, a svátek je ještě 

placený víc než je placená sobota a neděle. Oni tam jsou nepřetržitě, takže se jim musejí 

platit i noční. To je další věc a RVKPP neuznává například, že by ty lidi měli dostávat 

odměny. To je úplný nonsens finančního řízení, oni se musejí odměňovat. Já to říkám 

pořád. Oni musejí mít občas odměnu. Vypadá to tak, že my bychom v sociálních 

službách odměny mít neměli. To by drogový služby podle nich neměly mít žádné 

odměny.    

 

7, Já si myslím, že by bylo vhodné, kdyby jste došla na RVKPP. Oni mají v letošním 

roce vytvořený systém, ať Vás schválně s ním seznámí. Mají teďka čtyři druhy 

oponentských posudků, které projekty posuzují. Odborník, ekonom, koordinátor a ještě 

někdo. To už nevím. Ale ta cesta, jakým způsobem se doberou k tý částce, v tom třeba 

hraje roli i metodika, kde je řečený, co jsou uznatelný a neuznatelný výdaje. A tam 

najednou se Vám objeví, když se ptáme, tak se ukáže, že oni mají vytvořený vnitřní 

kritéria, jakože 10% jenom na vybavení z celkového rozpočtu, že budou platit na 1 

zaměstnance 700Kč na telefon. Jako úplný magořiny. Buďto to musí dát do vstupních 

podmínek, ale nemůžou to potom používat jako kritéria. Paní Bernátková vždycky 

přepočítává veškerý mzdy. To je její hobby. Tam je 160 projektů a ona prostě 

přepočítává ty základní platy. Úplná magořina. To se schválně zeptejte. Heleďte se, na 

tom Magistrátě na protidrogovým ty kritéria jsou, tam se posuzuje výkonnost a cena za 

lůžko, nebo cena za stříkačku. Tam to z odborného hlediska je v pořádku. Druhým 

kritériem je, že Magistrát řeší průsery. To znamená, že když něco vybouchne, to je 

nevyzpytatelný. Například MPSV v roce 1997 pro naše káčko přidělí dotace 

1 500 000Kč a v roce 2008 nám dají 830 000Kč. Nevíte, proč, nevíte, podle čeho se tak 

rozhodli. Žádná kritéria vlastně nejsou.  
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8, To je samozřejmé. Některé komunity mají vedle toho nějaký výrobní program. Já 

musím teda říct, za ty léta, máme jednu komunitu pro starý klienty, máme komunitu pro 

mladiství a pro matky s dětma. Ta TK si může něčím přivydělat, to znamená, že oni 

chodějí na brambory – pomáhají zemědělci s bramborami a on nám za to všechny 

brambory na zimu uskladní. Nebo chodějí chytat kuřata, to znamená, že jdou do toho, a 

v noci, když se rozvážejí kuřata, tak oni je chytají. Za každou bedýnku nachytaných 

kuřat, dostanou jedno kuře, který se potom strčí do mrazáku. Nebo jdou do lesa a za to 

dostanou dříví. To jsou věci, který jsou prostě reálný, ale jakože by v TK mohl jet 

výrobní program, tak to přeci nejde. Máte lhůty, časy, ale vy máte terapeutický 

program. Oni tam jsou od toho, aby se léčili. Oni se nesmějí samozřejmě flákat, ale já 

přeci nemůžu tvrdit, že udělám zakázku. To mně může způsobit takovou krizi 

v komunitě, že mně může polovina lidí odejít. Pak by člověk musel zvažovat, co je 

důležitější. Jestli ten kšeft, nebo ta léčba.  

 

9, Třeba na Karlově se do těch vlastních peněz počítá peníze z nadace české spořitelny. 

Ta je náš generální partner a přispívá na rekonstrukci toho objektu. To jsou třeba vlastní 

prostředky, nebo sponzorský peníze. Ale vlastní peníze jsou, když se podíváte na 

rozpočty jiných komunit, tak to jsou většinou příjmy od klientů, a pak v tom můžou být 

nějaký sponzorský dary. Jenomže se sponzorskejma darama je to taky komplikovaný, 

protože náš vnitřní předpis říká, že nesmíme brát sponzorský dary, nebo nechceme, od 

našich aktuálních klientů a je tam lhůta ještě dva roky potom, co ten klient nemůže dát 

sponzorskej dar. Protože tam ty rodiče, řada z nich, by si to jako i koupily, ale je to 

takový, tady Vám dáme to dítě, my Vám dáme 100litrů a vy nám ho opravíte a vrátíte 

nám ho v pořádku. Ale během léčby se o něj vůbec nezajímají. Ty lidi jsou ale pod 

emočním tlakem.  

 

10, Samozřejmě, že z toho jednoho zdroje, by ten proces byl levnější. Já si myslím, že 

by bylo nejčistší kdyby existovala nějaká pojišťovna, která by prostě nasmlouvala ty 

lůžka. To znamená, že by to byla platba za službu. To si myslím, že by bylo naprosto 

adekvátní. Protože víte co, co my tady řešíme za pitomosti. Komunita je domácnost, 

kdybyste viděla ty doklady, to jsou šanony dokladů, co tam je, od prášků do pečiva až 

po vložky. A teď Vám přijde ten kontrolor a říká, proč tady máte tolikle prášků do 

pečiva. No, říkáme, asi pekli. My nevíme. To si fakt nepamatujeme. A zabývají se 

s odpuštěním takovýma … A teďka ty kontroly, třeba v letošním roce v Sanáči bylo 
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osm finančních kontrol. Jakej to má smysl? Teďka oni chodí po třech. Oni sami 

nechodí. To je strašně drahý. Bylo by to na jednu stranu jednodušší. Na druhou stranu 

Úřad vlády je státní úřad, přijde Topolánkova vláda a tadyty peníze má normálně 

v rozpočtu, nebo jakákoli jiná vláda, a bude dělat úsporný balíčky a to se stalo. To se 

stalo před dvěma lety, rozpočet šel o deset milionu dolu. Tam je strašná nestabilita. 

Spolehnout se jenom na jeden zdroj je strašně rizikový.  

       Bylo by to daleko jednodušší a levnější, ale musel by vytvořit nějaký stabilní 

systém. To znamená, že by musela být nějaká stabilní pojišťovna. Nebo to může být 

klidně RVKPP. Bylo by to možný například při stabilitě Magistrátu, který je schopný 

uzavřít čtyřletý smlouvy, a tam je jasný, že máme nějakou částku garantovanou. V tom 

okamžiku je to v pohodě, když s náma někdo takovýto smlouvy uzavře. Ale jak to je rok 

od roku jiný, tak jít jenom do jednozdrojovýho financování je strašný riziko. Ale o tom, 

že by to bylo efektivnější, levnější a smysluplnější o tom žádná. Ale nesmí to být 

závislý na politický moci. Jako jsou zdravotní pojišťovny, muselo by to být prostě 

někde bokem.  

 

11, Vedoucí TK napíše textovou část a udělá návrh rozpočtu a vlastně to finále a to 

všechno děláme tady (Sananim o.s., Ovčí  Hájek, Praha). U nás se snažíme ty zařízení 

příliš nezatěžovat.  

 

12, To byste se musela podívat na stránky Evropského monitorovacího střediska, jestli 

tam nejsou nějaký otázky financování TK. Já vám můžu říct příklad Slovenska. Na 

Slovensku je to placený z krajů. Maj takovou částku většinou 150 000SK na léčbu 

jednoho klienta za rok. To je strašně málo. Ve Francii je tam právě systém sociálního 

pojištění, je to něco na ten způsob. V Anglii to financování jde za klientem. Když chce 

být klient členem TK, tak se to vyjednává s jeho krajem, jestli mu tu léčbu zaplatí, nebo 

nezaplatí. Většinou je to tedy financovaný přes ty kraje. Ale ono je to taky jiný v tom, 

že přeci jenom to jsou strašně velký státy. Tam mají mnohem větší moc ty jejich územní 

správní celky, ty Čechy jsou strašně malý. Ono to je výhodný, že to je nadregionální, 

protože ten klient má tu prostupnost mezi těma jednotlivýma zařízeními.  
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Příloha č. 3: Rozhovor s paní Helenou Sasovou (rozhovor) 

Rozhovor s paní Helenou Sasovou se uskutečnil 11.12.2008 a paní Sasová s nahráváním 

i s uveřejněním rozhovoru souhlasila.  

 

Otázky: 

1, TK Nová Ves byla za rok 2007 financována z RVKPP, MPSV, Libereckého kraje, 

nadace EURONISA, NROS, darů, plateb od klientů, vlastních příjmů a ostatních 

příjmů. Co je nadace EURONISA a NROS?  

2, Kolik financí jste získali od jednotlivých subjektů v roce 2008 a kolik po nich 

požadujete na rok 2009? 

3,  Jaké jsou TK náklady a výnosy za rok 2008? 

4, Kdy zhruba dostáváte peníze od jednotlivých subjektů (MHMP, RVKPP, MPSV, 

kraje, obce...), po kterých požadujete finance? (Srovnání například rok 2007 a 2008.)  

5, Jak řešíte situaci, když Vám přijdou finance ze státního rozpočtu až například v 

březnu? Berete si úvěr, nebo jak tuto situaci prakticky řešíte?  

6, Vyhovují Vám kritéria, jakými jsou finance od státu přidělovány? 

7, Vypisování projektů musí být pro TK určitě administrativně náročné? Máte v 

komunitě vyčleněno na tyto záležitosti přímo člověka, nebo to děláte vy? 

8, Je pro TK shánění financí náročné? Nenapadá Vám nějaký návrh, jak zjednodušit 

situaci získávání financí od státu, nebo vám vyhovuje vícezdrojové financování?  

9, Nevíte, jak funguje proces financování TK v zahraničí?  

 

Odpovědi: 

1,  Nadace EURONISA je obecně problematická nadace v tom smyslu, že oni mají 

jednu velkou vadu. Oni mají projekty, dvakrát do roky mají grantový řízení, tam se 

podá žádost, podává tam obvykle velký množství organizací (velkých, malých, 

všelijakých) tady z Libereckého kraje. Oni ale nemají žádná pevná kritéria, na základě 

kterých komu co by dali, neexistují žádné jinde standardní prostředky jako jsou třeba 

veřejný oponentury těch projektů. V podstatě to je bych řekla, dost na závadu této 

organizaci. Oni žijí v domnění, že my nejsme odpovědni se zpovídat, co komu dáme, to 

je naše věc a vy se do toho nepleťte. Já ten názor nesdílím, protože myslím si, že to tak 

není. Nerozdělují své peníze, ale rozdělují hodně finanční dary od různých firem. Ale 

musím na druhou stranu říct, že pokud jde o ADVAITU, tak my si nemáme na co 

stěžovat, protože oni nám každoročně, to je dvakrát do roka na základě té žádosti, zatím 
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vždycky poskytli příspěvek ve výši 20 000 tisíc Kč účelově na mzdy, což je na jednu 

stranu kapka v moři, když vezmete, kolik nás stojí ročně mzdy, protože ta komunita to 

je především o mzdách, je to o terapeutický práci a o mzdách, na druhou stranu, víte co, 

každá koruna je dobrá. Protože zase tarifní mzdy tady těch pracovníků nejsou nijak 

závratný, protože když si vezmete, že ty terapeuti pracují v třísměnným nepřetržitým 

provozu, ona je ta práce psychicky náročná. Kdyby my jsme se měli spolehnout na 

tarifní mzdy, tak se obávám, že by nám tu práci ty terapeuti dělat taky nemuseli. Neboli 

každá koruna dobrá, která se dá získat nad ty tarifní složky mzdy. Protože u těch 

státních zdrojů jako je MPSV a RVKPP, tam prostě my si nemůžeme dovolit žádat, 

nebo takto my diplomaticky žádáme pouze do výše těch tarifních mezd. U těch 

nadtarifních složek, které se samozřejmě vyplácí, nelze lidi odměňovat pouze tarifníma 

mzdama, tak tam prostě používáme jiných zdrojů. To je v tom základu. Ona ta pravda je 

pak taková, že my vyúčtujeme nějaký objem mezd, oni pak nezkoumají jaký, to je zase 

pak hraní si s číslama, ale v těch žádostech my uvedeme takovou sumu na mzdy, která 

se rovná maximální výši tarifních mezd. To je k tý nadaci EURONISA, která nám takto 

dává dvakrát do roka po 20 000 tisících Kč, už by se dalo téměř říci, že to je jako lidová 

tradice. Nevím, doufejme, že to vydrží. Obecně si myslím, že je to trošku rozporuplná 

organizace, to je jenom k té nadaci jako takové. My tedy žádáme účelově na mzdy a oni 

nám prostě účelově na ty mzdy daj. Nemám představu, kdybychom si požádali třeba 

ještě na něco, kdybychom těch žádostí podali víc, protože my nejsme jenom komunita. 

My jako ADVAITA máme vlastně ty programy tři, tak nevím, jestli bychom dostali 

ještě, nikdy jsme to nezkoušeli, protože zase my musíme..., v tom financování těchto 

neziskovém musí být kus diplomacie, nebo možná ne kus, ale hodně diplomacie, to 

znamená, že kdo chce moc, nedostane nic. To se tady uplatňuje obecně tohle heslo. Kdo 

chce málo, tak to taky není úplně dobře, protože to vypadá, že nebude dobře pracovat, 

že nezajistí dobrej chod té neziskovky jako takový. Trefit se do toho myšlení těch 

poskytovatelů těch financí není vůbec jednoduchý, ale je fakt, že lidi, kteří se v tom už 

léta pohybují, že už tuhletu zkušenost mají. Já mezi ně nepatřím, od toho je tady..., tady 

máme prostě jiný lidi, kteří tohle to uměj, já se řídím jenom financema, ale ta politika je 

zhruba takováhle.  

       NROS, tj. Nadace rozvoje a obchodní společnosti. To byl jeden účelově vázaný 

grant. To jsme si požádali v souvislosti právě s finančním řízením organizace. Grant 

trval jedenáct měsíců, takže třeba teď už v roce 2009 ty peníze pravděpodobně nebudou. 

Oni vypisujou granty ne na rok, ale na nějaký období. Mají až tříletý granty. To se 
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můžete podívat na internetový stránky, co je NROS, pokud nemáte zkušenosti. Teď 

právě NROS řeší také to, co vás zajímá nejvíc a to je překlenutí toho období, kdy se ta 

organizace ocitá dočasně bez finančních prostředků, bez finančních toků, bez keše. To 

se podívejte, ale já jsem se dívala, protože nás takhle situace teďka čeká, a dívala jsem 

se na to, jestli bychom mohli těchto peněz využít, ale došla jsem k závěru, že nám to 

nestojí za to, že ta administrace je poměrně složitá, to dokazování různých skutečností 

velmi administrativně náročný, a je to i docela drahá záležitost, protože tam si myslím, 

že je uno. My jsem se rozhodli, že do tohohle nepůjdem pro začátek příštího roku a 

budeme věřit tomu, že ty peníze nepřijdou hodně pozdě a že přežijem.  

 

2, Za rok 2008 jsme získali z MPSV 900 000Kč, z RVKPP 2 470 000Kč. To jsou ty 

takzvaně státní zdroje. My jsme financovaný ze státních zdrojů a ostatních, a pak jsou 

ještě cizí a vlastní. To je to základní členění těch zdrojů. Státní zdroje to je MPSV, 

RVKPP a musí tvořit maximálně 70% všech zdrojů, resp. vyčerpané částky. Čili to stojí 

spíš proti nákladům než proti zdrojům. Kdybysme neutratili všechny peníze ve výši těch 

100%, to znamená dalších 30% se musí vracet. To se nám podařilo vloni, i když spíš 

omylem. My jsme si nechali vést účetnictví externí firmou a až do března jsme nevěděli, 

jak si organizace stojí. To právě mělo souvislost s tím grantem NROS, když se 

terapeutická komunita zařadila pod ADVAITU, protože terapeutická komunita byla 

dříve příspěvkovou organizací kraje do 31.12.2006. Komunita jako občanský sdružení 

funguje až od 1.1. 2007, tak právě Rada a ředitel došli k závěru, že finanční řízení je 

nezbytností, a že je nutný, aby tady fungoval finanční manažer, protože ta suma celková 

je 6 500 000Kč a to už musí spravovat profík. Bohužel spousta organizací tohle 

nechápe, neví a nedělá. Neumím si představit, jak to tam funguje, protože já musím říct, 

že já tady mám hodně práce. Ale i díky tomu, že jsme se rozhodli, že si povedeme 

účetnictví sami. Já nemám k dispozici kvalifikovanou účetní, jenom zapracovanou 

hospodářku, takže mně hodně zabírá právě to účetnictví. Ale o to to finanční řízení je 

lepší, protože já mám prostě perfektní podklady. Za prvé mám přehled, protože zatím si 

pořád to účetnictví dělám sama, protože nemám kvalifikovanou účetní jenom 

zapracovanou hospodářku. Ale ty výstupy jsou velmi kvalitní, a já vím opravdu skoro o 

každý koruně, která se tady šustne. Což je ostatně ten finanční management obrovské 

pozitivum.  

       Finanční management jsme právě mohli nastartovat díky té dotaci z NROS, teď už 

to bude složitější, protože ten projekt byl na jedenáct měsíců a teď se teda musí, to je 
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takzvaná udržitelnost těch zdrojů a toho projektu, čerpat z té ADVAITY. Teď třeba už 

do těch nových žádostí byla zahrnuta i tzv. žádost i na plat toho finančního manažera a 

samozřejmě i náklady s tím spojené, protože to není jenom o penězích. Ono je to o 

telefonu, o počítači, ono je to i takových drobnostech jako jsou kancelářské potřeby, 

musí se tisknout apod., to sebou nese i další peníze. Ale pořád si myslím, že to je 

ekonomicky výnosnější než si to nechávat dělat externí firmou. Nehledě na to, že firmy 

zpravidla nebo externí účetní neumějí  účtovat neziskovky. I velký renomovaný firmy 

se v těch neziskovkách strašným způsobem plácaj. Já jsem si prostě tu problematiku 

nastudovala, můžu říct, že teď už jsem v tom kovaná. Tohle to je velký plus ADVAITY, 

pro tu komunitu to má obrovský význam, protože ta komunita nese největší část toho 

financování. Ty další projekty to už jsou malý rybky.  

       Ty částky, který jsem Vám řekla, nejsou samozřejmě částky, který jsme žádali. 

Dostali jsme méně, takže se musel pak rozpočet seškrtávat a upravovat. Ale v tom je 

zase trochu taktiky, nevím, jestli je vhodný to psát do diplomky, ale vždycky se ty 

rozpočty musej nepatrně nadsadit. Tady se počítá s tím, že dostaneme méně. Říkám 

nepatrně, to slovo je důležitý, protože kdybychom nadsadili moc, tak pak přijde to 

heslo, o kterým jsem mluvila, kdo chce moc, nemívá nic. To znamená, že by nám tam 

toho mohli seškrtat příliš mnoho, čili v tom je diplomacie a umění. To musej dělat lidi, 

který se v tom vyznaj.  

       Žádali jste i na Libereckým kraji? Samozřejmě, bez Libereckého kraje bychom 

úplně zhynuli. Dostáváme v rámci přímých dotací od Libereckého kraje, protože jsme 

součástí komunitního plánování. Tam se prostě počítá s tím, že se podpoří tyhlety 

programy, ne jenom my, ale i to káčko. Liberecký kraj nás loni de facto zachránil 

od situace, která je velmi problematická a to je právě výplata lednových mezd. Protože 

za prosincový mzdy vyplácené v lednu samozřejmě máme, to jsou náklady prosincový, 

tam ty peníze máme. Tam je trošku problém, nebo byl v loňském roku, protože jak 

RVKPP tak MPSV, určitě MPSV, teď si nejsem jistá, neuznávaj, nebo neuznávali, teď 

už se to změnilo, prosincové mzdy a nedaly se na ně prostě ty dotace použít a to z toho 

důvodu, že nejsou zaplaceny, jsou zaplaceny v lednu a je to náklad prosincový, 

v prosinci je ten náklad vynaložený, ale vyplácí se v lednu. S tím, že nebyly ty mzdy 

vyplaceny do konce prosince, tak je MPSV neuznalo.  

       Některé neziskovky to dělají tak, že mzdy vyplácej 31. prosince s tím, že 

předpokládají, že už jim 31. nikdo neonemocní, protože pak by ta mzda byla jiná. A 

nebo se to dělá tak, že se použije jiný zdroj. Jak říkám, v letošním roce už to změnili, 
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takže by měli brát i ty prosincový mzdy. Dokonce i ostatní náklady vztahující se 

k prosinci, jejichž úhrada probíhá v lednu a to je třeba faktura za telefon. Tohle všechno 

už lze dneska vyúčtovávat z těch dotací, dřív tam prostě byla ta podmínka, že náklad 

roku příslušného a úhrada musí být v daném roce. To už teďka padlo. Čili problém jsou 

pak lednový mzdy, protože lednový mzdy jsou vypláceny v únoru, a dotace od státu, 

nemám zatím takovou zkušenost, nepřijde nikdy takto včas. Nás třeba vloni zachránil 

kraj, který nám opravdu den před výplatním termínem poslal dotaci, tzn. že my jsme 

vyplatili mzdy včas. Poslali nám 11.2. dotaci schválenou někdy na přelomu prosince a 

ledna a poslali ji takto brzo. Dokonce i vím, to mám z bočních zdrojů po kancelářích, že 

se kvůli tomu uháněl hejtman před nějakou pracovní cestou, aby nahonem podepsal 

závěry usnesení zastupitelstva. Takže nám díky tomu přišly peníze včas. Byli nám 

poslány 11.2. a my máme výplatní termín 14. To bylo úžasný, ale teď si myslím, že to 

nebude takový, ale to nebude ani tak otázka politiky toho kraje ale tak, že je po volbách 

a že se to tam změnilo a že se hádaj o koryta. Sice mají rozdělený ty posty, ale pořád se 

řeší, koho vyhážou, nevyhážou, koho si tam nechají nebo ne. Víte co, to už je politika 

jiná, ale stejnak to na nás dopadá. Myslím si, že letošní situace bude tedy horší.  

       Ale víte co, v podstatě jenom v těch mzdách, ostatní náklady na začátku roku se 

dají zvládnout s odloženou splatností. U takových periodických nákladů jako jsou 

revize, odpady atd. to se dá odložit. Zavoláme jim a řekneme, že jim tu jednu fakturu 

zaplatíme se zpožděním. Myslím si, že většina firem tuhletu skutečnost přijme. My 

nejsme žádný dlužník, oni nás znají velmi dobře. Tady v těchto výdajích si myslím, že 

to půjde. Pak jsou ale výdaje, kde si myslím, že to striktně nejde, to jsou třeba energie. 

A pak jsou také výdaje, kde si myslím, že to s nějakou bolestí vyřešíme, to jsou třeba 

výplaty. Víceméně už jsme udělali takový statistický průzkum, kdo bude mít problém 

z toho, kdyby dostal výplatu se 14 denním nebo dokonce až s měsíčním zpožděním, tak 

jsou lidi, kde to problém je, otcové od rodin a tak dále, a pak jdou lidi, kde to problém 

není, buď mají ještě jiný zdroje jako jsou vedlejší práce, protože spousta lidí pracuje pro 

neziskovku a ještě má k tomu vedlejší zaměstnání. Ale mužský, který dělá terapeuta a 

manželku na mateřský, jinou možnost ale ani nemá. Takže oni když mají nějaký jiný 

zdroj, nebo když se jim podaří po vánocích ušetřit, ale to asi těžko, ale  někdy se jim 

podaří, že mají nějakou malou rezervu, tak jsme schopní se takto domluvit. Tam jsme 

domluvení, že platba přijde později, a oni to takhle vezmou. Takhle to zatím vypadá, že 

to v následujícím roce budeme řešit. Vloni ty peníze přišly včas, to jsme neřešili vůbec. 
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To jsme měli obrovský problémy s financováním a účetnictvím. Já jsem nastoupila až 

v lednu, takže jsem se rozkoukávala a tohle jsem vůbec neřešila.  

       Ale ono by se to dalo řešit ještě jedním způsobem a to v případě kdyby nebyly tak 

rozporuplný zákony v oblasti čerpání finanční zdrojů neziskovek. Protože my máme 

samozřejmě vlastní finanční zdroje. My máme státní, máme dotace z kraje, máme 

dotace i z města Liberce, ale ta není na komunitu, protože Liberec nám dává na 

liberecký klienty, tzn. jenom na ambulantní péči, to je ten program tady. Komunita není 

určena jenom libereckým, takže přímo město na ni nedá. Ale máme třeba finanční dary 

od jedné firmy, máme vlastní příjmy. Ty vlastní příjmy jsou právě velmi kontroverzní, 

škoda, tady je nejednoznačný výklad zákona, problematika tohoto druhu legislativy. 

Máme vlastní příjmy, tj. klient přijde do komunity a je s ním sepsaná smlouva a součástí 

té smlouvy je také napsaná cena za poskytované služby. Ale já jsem právě i 

v souvislosti s vedením účetnictví rozhodla, že se nejedná o tržby, tzn. že to nemáme 

letos v tý 602 – tržby za prodej služeb, my služby neprodáváme, ale poskytujeme. To je 

obrovský rozdíl, my je poskytujeme za úplatu, to je pravda, přesto já tvrdím, že není 

naplněná ta podstata toho významu prodeje a to v tom smyslu, že se nejedná o tržní 

ceny, nebo tržní a pevné ceny. Tzn. když prodávám výrobek, tak stojí tolik a tolik, a 

buď si ho koupíte nebo nekoupíte. Tady to funguje tak, že když ten klient nemá na 

zaplacení, tak to není důvod k tomu, aby byl odmítnut. Tudíž já tvrdím, že v takovém 

případě se jedná o výnos jakéhokoliv jiného druhu, ale né o tržbu. Neexistuje, ano 

existuje ceník, ne že neexistuje ceník, ale ten ceník není podle smlouvy natolik závazný. 

My ani ze zákona nesmíme odmítnout klienta, protože nemá na zaplacení.  

       My uděláme všechno proto, aby klient na zaplacení měl. Máme sociálního 

pracovníka, který těmto lidem pomáhá získávat finanční podporu, ať už v rámci dávek v 

hmotné nouzi, nebo podpory v nemocenské atd. K nám když klienti přijdou, tak jsou 

velmi často na tom tak v tom sociálním myšlení a jednání, že by si to sami nedokázali 

zařídit. Takže ve spolupráci s tím sociálním pracovníkem, my teda máme úžasnýho, ten 

s nimi všechno tohle zařídí. Ne že to udělá za ně, ale společně s nimi, on nad nimi bdí a 

vyřizuje to s nimi, jak s malýma dětma – zavolej si tam, tohle je přesně takto a vysvětlí 

jim proč, nač tam volaj, a pracuje takto s nima. Je to částečně vlastně taková terapie.  

       Tohle to my zařídíme, takže ty příjmy nejsou úplně malý, a jsou pro nás důležitý 

hlavně v tom, že my je potom čerpáme na takový výdaje, který nelze uplatnit v rámci 

těch státních zdrojů. U státních zdrojů jsou různá omezení na co se to čerpat může a na 

co ne. Takhle my ty výdaje máme pestřejší. My potom využíváme tedy těchto vlastních 
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zdrojů. Je tam právě ale ta kontroverze v té legislativě. Ta totiž říká, je tady několik 

výkladů a co auditor to jiný výklad, co ekonom, co daňový poradce, to jiný výklad. Říká 

se na jednu stranu, že nejprve je nutno vyčerpat vlastní zdroje a až když se nedostává 

vlastních zdrojů, tak až pak čerpat zdroje ostatní, tj. státní a krajské atd. Hlavně se tedy 

mluví ale o těch státních. Taková to podobná věta je v metodice čerpání financí od státu. 

Na druhou stranu ale metodika není zákon, metodika je metodika. V rozhodnutí, který 

dostáváme společně s těmi finančními prostředky, už takováto věta nestojí. Já osobně se 

přikláním k té variantě, že pro nás je směrodatný rozhodnutí. Toto je rozhodnutí, toto je 

de facto smlouva, s kterou s vámi uzavírám o poskytnutí finančních prostředků, a co je 

ve smlouvě je svaté, metodický pokyn je metodický pokyn.  

        My se chováme striktně legislativně. To znamená, že my nejprve čerpáme státní 

zdroje, no ne nejprve, my to čerpáme současně, samozřejmě. Ale v podstatě vyčerpáme 

všechny státní zdroje a ty naše zdroje bychom si mohli nechat, kdyby nás všichni 

nevarovali, že si těch vlastních nesmíme nechat alespoň mnoho, když už je vyčerpáme 

všechny. My si je převedeme do následujícího roku, tím by se velice dobře dala řešit ta 

situace toho překlenovacího období. My kdybychom mohli aspoň těch 350 000 Kč.  

       V podstatě tam jde o první rok, pak už by se to vlastně periodicky opakovalo, a 

tím pádem bychom měli klíčově na ty mzdy. To by se ale vlastně muselo vyčerpat 

v tom následujícím roce. Přiznám se, že se nám to letos nepodaří, protože jsme ty 

vlastní zdroje vyčerpali všechny. Měli jsme tam nějaký další výdaje, kterých bylo 

potřeba. Byli jsme malinko zanedbaný, bylo potřeba investovat do centra a do 

komunity, nějaké opravy a změny. Nepodařilo se nám tedy ty peníze nechat. I zatím 

jsme se nerozhodli, že bychom do týhle tý cesty šli, a to i právě proto, že vlastně ty 

příjmy jsou daný na ten rok 2008. To je vždycky příjem na ten konkrétní měsíc. Já ty 

příjmy nemůžu převést v rámci časového rozlišení do dalšího roku. Kdybych je dala do 

těch příjmů, tak bychom vykázali zisk. To není na závadu, nezisková organizace může 

vykázat zisk, ale mohli bychom narazit na to, že by nám bylo řečeno, že jsme nebyli 

nuceni vyčerpat tolik a tolik korun, tak my vám dáme podstatně méně. Vy ty peníze 

nepotřebujete. Tady vzniká tohleto riziko. To je takový finanční otazník, který já 

vyřešený nemám. Jak říkám, nastoupila jsem někdy v lednu a financování neziskovek 

není jednoduchý. Já jsem s tím předtím neměla zkušenosti, já jsem přišla 

z podnikatelské sféry, já jsem kovaná na obchodní společnosti. Nicméně, tohleto si 

myslím, že není až tak otázka mé nějaké nekovanosti, ale spíš toho, že to není nikde 

pevně daný. To jsou pouze takové domněnky, které vycházejí z různých vět a různých 
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paragrafů, ale jednoznačný stanovisko tu prostě neexistuje. Ono na spoustu otázek 

existuje deset a více odpovědí…  

       Máte konkrétní údaje, kolik jste žádali na tom Libereckém kraji? Ano, jistě. Tak 

tady je trošku problém, protože vás zajímá komunita. My peníze z Libereckého kraje 

dostáváme jako na ADVAITu jako na organizaci a my si mezi ty jednotlivý programy 

rozdělujeme peníze podle potřeby. Čili já vám v tuto chvíli řeknu číslo orientační, 

protože já až do doby uzavření účetnictví, nebudu vědět, kolik té komunitě těch peněz 

přidělím, protože já to budu muset přerozdělit podle toho, jak se čerpalo. Řeknu vám 

číslo orientační – 1 400 000Kč. Je to zaokrouhlený, ale to už není podstatný.  

       Kolik jste žádali po státních subjektech na rok 2009? Žádali jsme totéž, co 

v loňském roce, no možná o trošku více (pořád se ceny zvyšují a zdražuje se), tj. na 

RVKPP jsme žádali 2 470 000Kč, to jsme žádali i vloni, na MPSV 1 350 000Kč, na ten 

kraj vám řeknu zase předpokládaný podíl a to je 1 160 000Kč a očekávané další příjmy, 

tj. příjmy od klientů, plus ještě další, 670 000Kč. Upřímně řečeno, tohle je částka, která 

je spíš do toho dopočítaná. Pochopte jednu věc, my nejsme rozpočtovka. My vlastně 

vytváříme rozpočet z jediného prostého důvodu a to z důvodu projektu. Pro projekty je 

nutný rozpočet, ale my nevíme, až někdy do 10.1., kdybych to chtěla vědět na korunu 

přesně, tak až do konce ledna, naše příjmy, protože některý ty dávky, třeba příspěvek na 

bydlení atd., chodí těm klientům do konce následujícího měsíce. 31.1. já budu znát na 

halíř naše příjmy a ani to nemusí být pravda, protože já do výnosu účtuju příjmy 

vyčerpané, a pokud já mám příjmy, které nejsou zúčtovaný a které nejsou stanoveny na 

konkrétní účel, ani na konkrétní období, tak já je v rámci časového období můžu převést 

do následujícího roku. Nebo i obrácené, příjmy, které jsme měli v loňském roce, můžu 

převést do letošního roku. Což jsem i udělala, v tu chvíli to samozřejmě budu vědět až o 

něco později, ale to už nejsou žádný velký částky. Chci jenom říct, že my jsme 

v podstatě organizace, která hospodaří více méně podobně jako obchodní společnosti. 

My ty příjmy dopředu neznáme, známe je jen orientačně, známe je jen řádově. Někdy se 

dají velmi dobře předpokládat a dají se dobře odhadnout, ale skutečnost budeme vědět 

až na začátku příštího roku.  

 

3, Za rok 2008 měla komunita, jsou to ale předběžný částky, to už ale víte, jak jsem se o 

tom zmiňovala, celkové výnosy 5 600 000Kč a náklady jsou v podstatně stejné. No, 

nebudou stejné. My se dostaneme někde kolem nuly, nebo to půjde do mínusu. Do 

mínusu ze dvou důvodů, jednak jsme potřebovali realizovat náklady, které byly nutné, a 
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za druhé my máme, bohužel, z účetní metodiky nařízeno odepisovat auta, který jsme 

získali bezplatně. Čili tam je tahle ta disproporce, já jsem se tím strašně moc zabývala a 

pohádala jsem se i s účetní firmou, protože podle mého názoru je nesmysl, odepisovat 

auta, který jsme získali bezplatně. Nicméně, ono to tak v tý vyhlášce podaný je, to zas 

dělal určitě nějaký odborník, jako všechny tyhle ty účetní vyhlášky.  

       Nyní už jsou dostatečně kvalitní zákony, které se týkají účetnictví a daní, ve 

smyslu srozumitelnosti a jednoznačnosti pro ty obchodní společnosti, ale pole neorané 

je pro neziskovky. Ve vyhláškách a v zákonech je spousta otazníků, na který nezná 

nikdo odpověď. Nebo jsou prostě různý výklady. Víte co, každá mince má dvě strany, 

na každou věc můžete nahlížet z celé řady úhlů. Každý auditor vám může říct, že to vidí 

jinak. Bylo by dobrý, kdyby ta legislativa byla více jednoznačná. To zatím u těch 

neziskovek je pole neorané oproti třeba té podnikatelské sféře. Vysvětlení je ale jasný, 

podnikatelská sféra jsou peníze pro stát, zato u neziskovek to je úplně obráceně. Stát se 

ptá, kolik nás to bude stát, u podnikatelské sféry tohle neřešej. Ono to pak není 

jednoduchý, když chce ta neziskovka jednat korektně, někdy ani neví, jak… Někdy si 

připadám, jak kdybych hrála ruletu. My to všechno děláme v dobré víře a maximálně 

poctivě, a jestli děláme úplně všechno správně, tak to je ve hvězdách. To záleží potom 

na tom, jaký finančák nám přijde na kontrolu. Co finančák to může být jiný názor. Tam 

je tedy tenhle problém v tomhle financování a v účetnictví. My budeme tedy muset 

odepsat auta, který jsme dostali od kraje bezplatně. Komunita má dvě auta osobní a 

jedno dodávkový. To je taky důležitá nákladová položka, benzín. Benzín nám lítá od 

23-32Kč a v průběhu roku se to desetkrát posune tam a zpátky. Teď mi řekněte, jak já 

mám rozpočtovat benzín. Ten my umíme dost přesně naplánovat, to my umíme, ale 

nenaplánujeme ceny benzínu, když nám lítají o deset korun ročně na litr. Tam je to 

úplně šílený. Benzín ten je střiženej vždycky od oka. Ale my nejedeme přesně podle 

rozpočtu, jak vám říkám, my nejsme rozpočtovka. Nejedeme striktně. Rozpočet je pro 

nás orientační a je nutný jenom proto, abychom mohli zpracovat žádosti o dotace. Kolik 

máme, tolik prostě můžeme utratit. Vysloveně podnikatelský subjekt.  

       Já vám můžu ještě říct, jaký máme další zdroje příjmu. To jsou tedy ty základní 

zdroje, který komunita má, a pak máme třeba každoročně, to je taky taková podobná 

tradice jako nadace EURONISA, finance od nadace Škola hrou. Nadace Škola hrou nám 

poskytuje velice malinký příspěvek ve výši 2 000Kč ročně. Je s tím víc práce než 

kdybyste sečetla mzdy mé a paní Habrové. Ale řekněme, že to je spíše takové udržování 

vztahů mezi námi. Všechno to není jenom o penězích, i když to jsou peníze. Oni nám 
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prostě poskytnout tuto částku, většinou na nějakou aktivitu, která se podobá aktivitám, 

které mají školy. Ty klienti v tý komunitě by mohli by být klidně mé děti, no i když my 

jim občas i tak říkáme, ale samozřejmě ne před nima. Oni jezděj na ty výlety, protože 

oni se musejí naučit sociálně se s tou společností sžít, a je celkem běžná věc a to i 

v běžným životě, že jezděj na kole, na hory, na vodu, takže se jim tyto aktivity nabízejí, 

a na tyto aktivity nám vždycky, zatím to tedy byly ty 2 000Kč ročně, ta nadace Škola 

hrou přispěje. Za to se něco koupí, nebo se to vyúčtuje v rámci celkových nákladů, 

protože my ty jednotlivý náklady vynakládáme v členění za a, na projekty, neboli na 

střediska za b, podle zdrojů a za c, podle činností. To znamená, že komunita má hlavní 

činnost, to je činnost tý komunity jako takový, a pak jsou právě další činnosti, kterými 

jsou olympiáda, hory a takový. My každý ten náklad přiřazujeme k tý daný činnosti.  

       Ostatní výnosy, no o těch bych se možná nemusela ani zmiňovat, jsou příspěvky 

od rodičů. My od nich nesmíme nic brát, ale když přijedou a řeknou, heleďte tady máte 

přilepšete dětem, tak to prostě vezmeme. Já si ale nejsem jistá, jestli to říkám správně, 

protože ono to většinou bývá v naturáliích. To se pak samozřejmě nevyčísluje. Když se 

jim dá navíc, tak oni to prostě zbaštěj a ušetříte tak na stravní jednotce. To jsem možná 

ale u těch rodičů řekla blbě. To jsou příjmy z kulturních akcí. Takto je to, třeba jak byla 

ta olympiáda, tam bylo startovný, tzn. přijeli z jiných komunit a zaplatili startovný za 

každýho člena. Nebo se dělá ještě sekce, to je zase akce, kdy přijedou lidi z jiných 

komunit a zaplatí členský příspěvek. To bude spíš ono. Já už vím, já jsem vám to řekla 

špatně. To nejsou jako takové příspěvky od rodičů, oni když přijedou na rodinnou akci, 

tak my jim poskytneme jídlo. Oni nám ten oběd zaplatí, ale my to nesmíme oficiálně 

vykazovat, proto my to máme v ostatních výnosech. Protože my nemůžeme jídlo 

veřejně prodávat, to je i v zákonu. My to děláme všechno v dobré víře, ale tady 

neexistuje legislativa, my se nemáme o co opřít. Takže my v dobré víře poskytneme 

rodiči jídlo, a on nám za to zaplatí cenu těch potravin. My to tedy do toho účetnictví 

dáváme, nevím, jestli je to chytrý. Uvidíme, až jednou ta finanční kontrola přijde, a 

schoděj nám to, tak se budeme kát. Doufejme, že když to je všechno děláno v dobré 

víře, jak zlegalizovat naše příjmy, který máme, tak nám za to neutrhnou hlavu. Tohleto 

jsou tedy taky příjmy. My to pak vracíme zpětně do těch potravin jakoby. Takže aby se 

tam nenajedl zadarmo, a zase nedejte mu najíst, ať si tam bere svačinu, když tam celej 

ten den je se svým dítětem na rodinný terapii.  

       Další příjmy jsou platby klientů. Pak máme ještě dvoje příjmy, to už jsou typický 

tržby, a to jsou tržby z prodeje služby a za výrobky. Z prodeje služeb máme smlouvu 
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s jednou organizací, pro kterou se kompletují zásilky vánočních přání. Klienti to dělají 

v rámci terapie, není to klasická výdělečná činnost. Nedělali bychom to, kdyby to 

nemělo terapeutický význam. Neděláme to za účelem získání peněz, ale je to za účelem 

terapie. To je velmi důležitý. Stejně tak ty výrobky. Máme dva tkalcovský stavy, 

v rámci terapie klienti tkají koberečky, a máme také keramickou dílnu, tam v rámci 

terapie klienti dělají keramické výrobky. Ty potom poskytujeme na vánočních trzích. 

Naši terapeuti mají kontakt na vánoční prodejce, kteří je tam nabídnou spolu se svými 

výrobky, nebo v rámci jiných různých akcí, jiných občanských sdružení v rámci 

chráněných dílen apod. Existují chráněný dílny, které to mají klasicky jako výrobu. My 

to nemáme jako výrobu, ani v účetnictví se s tím nepracuje jako s výrobky. Byť auditor 

na chvíli zaváhal. Já jsem říkala, kdybychom to tam vzali a rozbili, tak to rozbijem. Oni 

to dělají v rámci terapie. To že, když už to tam je, tak to zkusíme prodat, to už je 

víceméně až za bé. To je sekundární efekt. Čili prodáme. Z toho máme v letošním roce 

38 000Kč. Tohle jsou strašně cenný příjmy, protože to jde použít prakticky na cokoliv. 

Velkým problémem je reprefond, když jsem někdo přijde, tak mu musíte uvařit aspoň 

kafe, a na to prostě v těch státních zdrojích není místo. My jsme to ze začátku řešili tak, 

že jsme to dávali ze svýho. Dneska víme, že tyhlety peníze se dají využít. Neříkám, že 

bychom si tady nějak dopřávali, ale když se sejde rada, tak se udělá kafe, nebo čaj, když 

máme poradu, tak si uděláme kafe, nebo čaj. Jinak k běžný práci si kupujeme svý. To je 

jako v každým jiným zaměstnání. Nebo když je den otevřených dveří, tak se na stůl dají 

brambůrky, sušenky, čaj a nějaká minerálka. Čili to je ten reprefond. Ty vlastní zdroje 

jsou úplně skvělý na to, že to můžeme takto využít.  

       My jsme teda v letošním roce, ale to se netýká komunity, to se týká tady těch dvou 

programů, našli peníze pro zaměstnance i na stravenky. Našli jsme takový zdroje, který 

nejsou na nic vázaný. To jsou ty finanční dary, o kterých jsem mluvila. Těch finančních 

darů v letošním roce máme 107 000Kč. Ale taky nevím, jestli je budeme všechny 

čerpat. Pokud bychom je úplně všechny nevyčerpali, tak bychom je převedli do příštího 

roku. Tady u těch darů to jde, ty nejsou vázaný dobou. Doba vyčerpání do tří let je 

vázána pouze k daňovému základu zisku, to se neváže k daru jako k takovému. My 

když nevykážeme zisk, protože nám prostě tady stojej ty odpisy, proti kterým nejsou 

výnosy, tak my si v tu chvíli vlastně srážíme hospodářský výsledek něčím, co není 

výdajem. Já za to nemůžu, je to ve vyhlášce. Já tvrdím, že to je blbost, já s tím 

nesouhlasím. Já ale musím striktně dodržet vyhlášku, protože auditor by nám pak už 

peníze nedal. My plánujem pro příští rok audit. My jsme měli vloni povinný audit díky 
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tomu grantu od NROS, letos ho ale povinný nemáme, a ani na něj peníze z veřejných 

zdrojů nedostaneme. Musíme ho zafinancovat z vlastních zdrojů, ale pokud bychom 

měli aspoň trochu na ten audit peníze, tak ho províst chcem. Právě proto, že tady došlo 

k té změně, kdy si sami vedeme účetnictví, a logicky rada, sdružení chce oprávněně 

vědět, investovali jsme do finančního manažera, investovali jsme do účetního programu, 

tak jaký to mělo efekt. Čili pokud to jenom trochu půjde, tak my ten audit necháme 

províst.  

 

4, Úplně na den vám to neřeknu, ale můžu vám to samozřejmě poslat mejlem. To už 

jsem nestihla najít. Paní Sasová mi 15.12.2008 slíbený email poslala. Dotace z RVKPP 

přišly na bankovní účet TK 28.3.2008 (částka 2 470 000Kč). Dotace z MPSV dorazily 

na účet 28.3.2008 (částka 450 000Kč), 16.7.2008 (částka 225 000Kč) a 10.10.2008 

(částka 225 000Kč). Dotace z Libereckého kraje přišly 11.2.2008 (částka 1 840 000Kč). 

Data za rok 2007 mi paní Sasová ještě přislíbila. Ale rok 2007 byl pro ADVAITU 

specifický, protože se od 1.1.2007 oddělili od Krajského úřadu. Tak všechno bylo takové 

provizorní, jak mi paní Sasová sama napsala.  

       Dotace z MPSV chodí přes kraj, tzn. že pro kraj přijde celý balík pro sociální 

oblast, a kraj nám to potom přeposílá. Příjmy ale obecně se dají těžko předpokládat, 

hlavně kvůli tomu jaký typ klientů v tom daném roce přijde a kolik jsou schopní platit. 

Ze zákona jim musí zbýt 15% platu, nebo nám také nemusí dát vůbec nic. Když nám 

přijde někdo, kdo má neschopenku, tak neschopenka je vysoká, ten má peněz dost, tak 

platí plnou platbu. Ale pak jsou také problémy s přidělováním sociálních dávek, tam 

funguje absolutní nejednotnost. Máme 15 klientů a někteří berou příspěvek na bydlení, 

někteří ne. My bychom samozřejmě mohli požádat MPSV o vyjádření, ale zase 

z diplomatickýho hlediska to neuděláme. Nechceme přijít i o ty, co ten příspěvek berou. 

Takže radši mlčíme a říkáme si, že někdy méně znamená více, protože oni by to pak 

mohli přehodnotit, a vydat nějaký metodický pokyn, a ten by mohl být v tom smyslu, že 

jim ten příspěvek na bydlení nenáleží, tak to pak seberou i tý půlce, která to má. 

Zatímco takto je to tak, že některý ten úřad ten příspěvek dá, a některý ho nedá. Podle 

mě to je chyba, protože tohle to jsou dávky, který jsou jednoznačně daný zákonem, a 

jsou tam vymezený kritéria. Tohleto není dávka nároková. Něco jiného je nároková 

sociální výpomoc, tzn. že by si klient požádal, já nevím, třeba o vybavení na zimu, tak 

to může dostat a nemusí. Ale tohle to jsou nárokový dávky, který za určitých kritérií na 
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ně nárok máte. Dokonce dva klienti patřící pod jeden úřad, oba jsou v naší komunitě, a 

jeden dostal a druhý nedostal. Říkám, z taktických důvodů do toho nešijem.  

 

5, Je to tak, že my prakticky existujeme od toho 1.1.2007. Na začátku letošního roku 

tam problém nebyl, přišly nám peníze z kraje a to včas. My se prakticky do této situace 

dostáváme poprvé. Počítáme s tím, že třeba ty peníze budou. Když by třeba hrozilo, že 

by měsíc nebyly, tak by jsme situaci řešili tak, že tam kde to není nezbytně nutný, tam 

by se ty peníze nevyplatily. Zatímco jsme předjednávali, že jeden dva zaměstnanci by ty 

peníze postrádali, všichni ostatní jsou schopni 14 dní - měsíc vydržet. Pokud jde o 

platby, tak některý platby budeme muset odložit. Některé platby možná nepůjde odložit, 

tak my prostě půjdeme do toho rizika, že to zaplatíme se zpožděním. Uvidíme, co se 

bude dít. A když by ne, tak ještě asi budeme zkoušet nějaké další... Úvěr ne, tam 

nemáme šanci. My máme účet u komerčky, která se s náma absolutně nebaví. Já podle 

toho, jak to letos dopadne, tak tu situaci budu řešit pro příští období, a to změnou banky. 

Uvažuju o tom celej rok, víte co, rok je relativně dlouhá doba, ale když nastoupíte do 

organizace 1.1., tak za ten rok…, i tak jsme toho udělali v tom finančním řízení velice 

mnoho. Už to, že jsme najeli na vlastní účetnictví, a já jsem zapracovala neúčetní a 

vůbec v tom finančním managementu... Tohle to je ale věc, kterou mám před sebou, a 

vím, že to není vyřešený, odejít od komerčky k jiný bance, která za prvé bude levnější, a 

nebude mít takové poplatky. Platíme 6 000Kč za rok na poplatkách, tam bych to 

zahrnula také do té položky, kde bych chtěla šetřit, i když 6 000Kč v 6 000 0000Kč 

rozpočtu je kapka v moři, ale prostě každá koruna dobrá. Finanční management je 

prostě od toho, aby to financování zoptimalizoval. To je prostě tím mým cílem, 

optimalizovat, i kdyby to byla tisícovka. Uvažuju o změně banky, jsou banky, kde ty 

bankovní poplatky jsou daleko nižší, a jsou banky, kde by prostě s obyčejným 

kontokorentem nebyl zásadní problém. Obzvlášť pokud je na internetu už zveřejněno, 

který organizace kolik dostanou. Zatím co jsem slyšela, neexistuje žádná zkušenost 

opačnýho charakteru, to znamená, že to co vyjde na internetu, že pak by to rozhodnutí 

nebylo. Jakmile se to jednou zveřejní... Já vím, není to písemně, může se to teoreticky 

ještě změnit, ale zatím je ta zkušenost taková, že už se to nemění. V momentě, jakmile 

visíme na internetu, a je tam ta částka, kterou dostaneme, tak by ta banka do toho 

krátkodobého kontokorentu jít mohla. Já mám za úkol takovou banku najít. Já jsem si 

toto dala za úkol a udělám to. Letos se budeme plácat, tápat, věřit, doufat, asi to je zatím 
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naše hypotéza a nejbližší budoucnost. Pro ty další roky budu v každým případě hledat 

jinou banku, která by byla schopná třeba na měsíc do toho jít.  

 

6, Pokud jde o státní zdroje, tak k tomu se neumím plně fundovaně vyjádřit, protože ty 

kritéria nijak detailně neznám. Mně se líbí to, že my jsme si podali žádost, a přišlo nám 

vyjádření dvou oponentů, nebo měli jsme to k dispozici, to já považuji za seriózní. To 

mě právě zarazilo na té nadaci EURONISA, ta nám řekla, že nám do toho nic není, jak 

jsme rozhodli. Něco jinýho hlásaj a něco jinýho dělaj. No, zaplať jim pánbůh oni jsou 

křesťani. Ale co se mi líbí, a je to korektní, v tu chvíli nás to formuje. Kdyby tam byla 

nějaká výrazná kritika, tak mi pro příští rok víme, co je v těch projektech špatně a co 

máme zlepšit a odstranit, takže to se mi zdálo od nich seriózní. Pokud jde o nějaká další 

kritéria, na základě kterých poté dochází k tomu samotnýmu rozhodování, tak ty já 

neznám, a obávám se, že nejsou ani moc veřejně k dispozici, i když to laik samozřejmě 

bude znát z takových jednání z kanceláří, tam já nejezdím, tam jezdí předseda rady. Ale 

myslím si, že ta kritéria nejsou nějaká rozporuplná. Myslím si, že ta Rada vlády i MPSV 

se k nám chová slušně, a nemám proti tomu žádný výhrady, ale nějak odborně se k tomu 

vyjádřit nemohu. Pokud jde o kraj, tam je to hodně o diplomacii, o vyjednávání, kdo 

tam jak uvažuje, to zase moc nevím. Já mám z kraje špatný zkušenosti z jinýho 

občanskýho sdružení, který vedu, ale ty jsou prostě diametrálně odlišný od toho, jak kraj 

jedná s ADVAITOU. Řekla bych, že tam ten přístup je velmi individuální, jak který 

sdružení. Ono se to všechno váže na ten komunální vývoj, na ty plány střednědobý a 

dlouhodobý toho sociálního rozvoje. Oni se podstatně lépe chovají obecně k 

poskytovatelům sociálních služeb než k občanským sdružením, které poskytují fakticky 

sociální služby, ale nejsou oficiálně registrovaní jako poskytovatelé sociálních služeb. 

Tady bych řekla, že ADVAITA tu zelenou má, a taky nelze proti kraji nic namítat. 

Liberecký kraj se k ADVAITĚ chová, řekla bych, velmi korektně. Ty vztahy jsou 

dobrý. Já tam nechodím, to jsme měli akorát hříchy ve vyúčtování, ne protože bychom 

to dělali špatně, ale protože si vymejšlej nesmysly, chtějí každém doklad ofotit. My 

jsme to zvládali problematicky, zejména vzhledem k termínu vyúčtování, protože ještě 

31.1. spoustu dokladů nemáte. Nemáte vyúčtování energií, my jsme měli vyúčtování 

energií za rok 2007 až v červnu. Čili tam bylo takové trošku napětí v tom, a kde máte.., 

a já na to, no, ještě nemám, ještě mi to nepřišlo. Tak z toho důvodu určitý napětí bylo, 

ale zase musím říct, že jinak nemůžu vůči kraji v tomhle tom směru nic vyslovit, 

nemůžu. Slíbili nám, že pro další roky už nebudou chtít každý papír ofocovat. To 
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bychom museli mít ještě zvláštní grant, abychom mohli vyúčtovat dotaci. Víte, co to je 

papírů. Oni chtějí ofotit každou paragon, každou fakturu, každý bankovní výpis, kde je 

ta faktura uhrazená. Ty mzdy, víte, co to je… To musíte ofotit všechny bankovní 

doklady ještě 10x, protože oni chtějí ke každý úhradě extra ofocený papír přiloženej k tý 

úhradě. Takže jestliže na stránce máte pět úhrad, tak tu stránku ofocujete pětkrát, abyste 

to k tomu přiložili, nad tím bychom s hospodářkou strávily měsíc. Takže tohle bych 

řekla, že je opravdu hodně krkolomný. Ale slíbili nám, že už to prostě nebude, už se 

umoudřili, takže jinak dobrý. Nevím, jaký jsou kritéria pro přidělování těch dotací, o 

tom rozhoduje zastupitelstvo, a jak uvažuje, a rozhoduje, tak to nevím. Ale při těch 

jednáních taky pouštějí informace, tzn. když tam prostě předseda rady přijde, a řekne, 

jak to s námi vypadá, tak rozhodně nějaké informace k dispozici mám.  

 

7, No, jéjej. Projekty dělá ředitel – předseda rady – a samozřejmě vedoucí těch 

programů a já. Pan ředitel by chtěl velmi rád projektovýho manažera, ale nemáme na 

něj peníze, a taky víte co, oni neběhaj po ulici a nesháněj místo. Není to vůbec 

jednoduchý a problém je ho zaplatit. Nehledě na to pak by taky vznikla otázka, co by 

dělal v průběhu roku, protože projekty se dělají vždycky v nějaké konkrétní časy. I když 

my těch projektů podáváme víc, máme grantovém kalendář kdyby se někde něco..., jako 

jsme šli například do té NROSky. Můžeme zkusit SRO, můžeme zkusit NROSku, 

můžeme zkusit nějaký nadace, můžeme zkusit další a další. Myslím si, že neděláme 

v tomhle směru maximum právě proto, že nám chybí projektový manažer, na kterého 

nemáme peníze. Já myslím, že se organizace naprosto finančně vyčerpala tím, že si 

pořídila finančního manažera. Už to byla strašná pecka a věřte, že spousta organizací ho 

nemá. Oni můžou mít jakože ekonoma, ale nevím, jakou máte zkušenost z jiných 

komunit, ale myslím si, že komunity finančního manažera nemají. Musím říct, že my 

jsme v tom jedničky. Maj nějaký ekonomky, které můžou nějakou tu zkušenost mít, ale 

finanční management opravdu kvalitní tak to si myslím, že komunity nemají. A řekla 

bych, že vůbec v těch neziskovkách tohle hodně vázne.  

 

8, Můj názor je takový, že tohleto je drahá sranda, protože ředitel má plat, vedoucí 

projektu má plat, já mám plat a my všichni strávíme obrovské množství času nad 

psaním každý rok jednoho a toho samého projektu. Ta komunita dělá totéž, tzn. že tam 

vypisujou, kopíroujou jedno a totéž. Rozpočet není samozřejmě jednej a týž, ten se mění 

a upravuje, tam ta práce každoročně je trošku jiná i když podobná, ale pokud jde o 
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textovou část, tak tam pokud se výrazně nemění smysl, poslání a práce v té komunitě, 

tak se furt kopíruje, ale přesto je s tím spousta práce. My s tím pak strávíme dva měsíce, 

ne-li dýl. Podle mě jsou to vyhozený peníze.  

       Můj názor je takový a já už jsem to i říkala. Podle mě by to mělo být financováno 

jednozdrojově jako rozpočtovka. Dejte rozpočet, a my pojedem. I ten finanční manažer 

by se tím ušetřil. V rozpočtovce nepotřebujete finančního manažera, tam vám stačí buď 

kvalitní dobrá účetní, která bude dělat i ekonomickou práci, nebo nějaká ekonomka  

s nějakou zaučenou hospodářkou, která se obráceně stará o účetnictví. Tady ale 

potřebujete finančního manažera. To samý s těma projektama. Jsou organizace, který 

maj třeba na půl úvazku projekčního manažera. Jo, ale proč ho maj, protože píšou 

projekty. Kdyby to bylo financovaný jako rozpočtovka, ušetřilo by se hodně, a koruna 

vynaložená na mzdu je nejdražší koruna, protože máme 1,35 a ten člověk dostane 75 

halířů. Co si budem namlouvat při tomhle tom zdanění.  

       Občanský sdružení a komunita je podle mýho názoru špatně. Podle mě by to měla 

být příspěvkovka. Pan ředitel by se mnou možná nesouhlasil, ale tady se prostě zbaští 

spousta peněz na tom získávání těch zdrojů, a to i na ten doléčovák a ambulantní péči. 

Na tom by se daly ušetřit velký peníze a výsledek by byl stejnej. Podle mě ta efektivnost 

je malá. Oni tvrděj, že to je kvůli transparentnosti. Já tvrdím, že to tvrděj neekonomové 

a že to nejsou finanční manažeři, a jsou to lidi, kteří se vymlouvaj na transparentnost. Já 

vám něco řeknu, z vícezdrojovýho financování zašachuje šikovnej finanční manažer víc 

než oni si vůbec uměj představit. To je prostě o kvalitě lidí. Samozřejmě jsou lidi, který 

budou podvádět vždycky a všude, a žádnej systém je o toho neodradí, a jsou lidi, kteří 

nepodvedou nikdy, i když jim tady položíte tisícovku, tak oni jim tam nechají ležet, a 

odejdou. Je to trošku v tej kvalitě těch lidí, ale jak je poznat, já to chápu. A druhá věc je 

v tom, že někdy čím je ten systém složitější tím lépe, a schopný člověk v něm dokáže 

šachovat. V jednoduchým systému se dá šachovat poměrně méně, podstatně méně.  

       Nemyslíte si, že by bylo jednozdrojové financování rizikové? Vláda by prováděla 

škrty a terapeutické komunity by mohly dostat daleko méně peněz. To ano, já jsem také 

myslela za předpokladu, že ten rozpočet bude postavenej tak, že ta komunita přežije. Já 

jsem počítala s alternativou, že ano... na základě rozpočtu z jednoho zdroje, ale 

samozřejmě tak, aby přežila komunita. Za těchto podmínek. My jsme se bavily o tom, 

že z jednoho zdroje dostane komunita peníze tak, že ji to v půlce roku zahubí, tak to je 

samozřejmě špatně. Tam by například musely být nastavené nějaké garance. Například 

MHMP poskytuje komunitám čtyřleté smlouvu a po celou tu dobu se jim zavazuje 
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poskytovat peníze. Ale víte co, tu jistotu má mít stát a ne my. My jsme vykonavatelé. 

Čili když to řeknu úplně blbě, tak dobře... tak nám dejte peníze, my to tu zabalíme a 

necháme je na ulici. Stát nám na to dá, protože chce, aby se těm lidem pomohlo, protože 

oni si sami nepomohou. Na tom není co diskutovat. Takže buďto se jim pomůže, nebo 

se nechaj bejt. Ať si stát vybere, tohle přeci nebudeme řešit my. My jsme tady od toho, 

aby jsme těm lidem pomohli. Aby jsme jim fakticky pomohli. Ale stát, státní politika, 

tato společnost, to je přeci společenskej jev, ne můj. Mně teoreticky, když to řeknu 

natvrdo a zjednodušeně, to může bejt jedno, jestli se nějakej feťák válí támhle v bahně. 

Ta teorie taková je. Ale společnosti to jedno není, on je pro ni nebezpečnej. Máme taky 

sociální cítění atd. Společnosti by to být jedno nemělo. Ale proč já, my tady bysme měli 

řešit, jestli se mu pomůže. My mu pomůžem, to ano. My jsme ale ty vykonavatelé, ale 

ten zájem by měla mít ta společnost. Já se na to dívám z tady tohohle úhlu, a tudíž zda 

vícezdrojové, nebo jednozdrojové financování neřeším. Ano, jednozdrojové, asi nemáte 

zájem jim pomoc, ale to už jsme v jiný rovině, to už nejsme ve financování. Buď jsme 

ve financování, tak já říkám ano, jednozdrojové financování, protože a prostě na 

základě schváleného rozpočtu. A to je na druhou stranu i ta jistota. Nebo na druhou 

stranu, pokud nám ty peníze nedáte a my nepřežijem, tak dobře, zřejmě jim nechcete 

pomoc. Jednoduchý.   

 

9, Tak k tomu vám bohužel nic nepovím, o tohle já nic nevím. Zkuste kontaktovat pana 

Adamečka, on byl minulý rok i na nějaký akci v Holandsku, kde ta drogová 

problematika je výrazně řešena. Ten komunitu deset let vedl a určitě ví i o financování.  

 

Příloha č. 4: Rozhovor s panem Janem Sobotkou (rozhovor) 

Rozhovor s panem Sobotkou probíhal 20.2.2009 a pan Jan Sobotka s nahráváním i 

s uveřejněním rozhovoru souhlasil. 

 

Otázky: 

1, Z jakých zdrojů je Vaše TK financována? Viděla jsem Vaši finanční zprávu za rok 

2007 – RVKPP, MPSV, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, ESF-SROP, dary, platby 

klientů,tržby, aktivace materiálu, zúčtování fondů dotace. V roce 2008 jsou zdroje 

financování stejné?  

2, Jaké jsou TK náklady a výnosy (za rok 2008)? 
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3, Kolik financí jste získali od jednotlivých subjektů v roce 2008 a kolik po nich 

požadujete na rok 2009? 

4, Jak probíhalo financování terapeutické komunity dříve? 

5, Jak řešíte situaci, když Vám přijdou finance ze státního rozpočtu až například v 

březnu? 

6, Dostali jste někdy méně peněz než jste očekávali, že dostanete?  

7, Vyhovují Vám kritéria, jakými jsou finance od státu přidělovány? 

8, Vypisování projektů musí být pro TK určitě administrativně náročné? Máte v 

komunitě vyčleněno na tyto záležitosti přímo člověka? 

9, Nenapadá Vám nějaký návrh, jak zjednodušit situaci získávání financí od státu?  

 

Odpovědi: 

1, Je to stejné.  

 

2, Teď u sebe to nemám, ale bude to ve výroční zprávě, kterou Vám můžu poslat na 

email.  

 

3, No, někde to máme, ale teď u sebe to nemám. Taky Vám to pošlu na email. Bude to 

určitě ve výroční zprávě.  

 

4, Od začátku je to vícezdrojové financování. Financovalo se to takhle odjakživa. 

Vždycky největší část je od té Rady vlády a MPSV, poté nějaká část od kraje Vysočina, 

a občas se podařilo sehnat ještě odněkud jinud, třeba ze Středočeskýho kraje nebo 

Jihomoravského kraje. Jednu dobu jsme měli i pár korun z města Žďár nad Sázavou a 

tak různě. Nebylo to dříve financovaný i od MZ? Jo, ano. To máte pravdu. Docela 

dlouho. Dříve MZ financovalo, pak ale přestalo komunity podporovat.  

 

5, Jednak nám pomáhá kraj, protože ten nám pošle peníze vždy na začátku roku. A 

jednak Kolpingovo dílo ČR o.s. má partnerské firmy, od kterých my si kdyžtak půjčíme. 

Máme i různé kontakty v Německu, které nám jsou ochotni také pomoci, ale to už není 

tolik průhledné. Kolpingovo dílo to řeší nějakým úvěrem a my si můžeme vzít úvěr od 

partnerských společností. Takto přečkáme dobu než nám přijdou peníze ze státního 

rozpočtu.  
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6, To je velice aktuální téma, protože nyní jsme dostali ze státního rozpočtu něco mezi  

45-52% toho, co jsme očekávali. Každý rok dostáváme zhruba o 300 000Kč méně než 

očekáváme.  

 

7, Ty kritéria nám vůbec nevyhovují. Ty kritéria jsou nejasná a neprůhledná. My 

odevzdáváme na MPSV každý rok projekty a máme je docela kvalitní, ale vždycky 

dostaneme o hodně méně peněz než očekáváme. Třeba jiná sdružení dostanou více. Je 

to takové rovnostářské a neprůhledné. My známe jenom ty základní kritéria, ale dál do 

toho nevidíme, jestli jsou nastavena ještě nějaká, podle kterých se to určuje, tak ty už 

my neznáme.  

 

8, Tu textovou část dělám já a nad rozpočtem si vždycky sedneme s panem ředitelem 

Kolpingova díla. Je to administrativně náročné, zabírá to spoustu času a zdržuje mě to 

od práce.   

 

9, Tuhletu otázku už jsme probírali i s ostatními komunitami a došli jsme k závěru, že 

by bylo jednodušší kdyby nám stát poskytnul část peněz dopředu, a pak by probíhalo 

jenom jakési vyúčtování, toho co jsme utratili. To, co by zbylo by jsme státu vrátili zpět, 

nebo kdyby chybělo, tak by nám to stát ještě doplatil. To je ale docela nereálná 

představa. Potom jsme ještě řešili situaci, že by fungovalo víceleté financování.  

      Já se právě chci v diplomové práci zaměřit i na jednozdrojové financování. 

Myslíte, že to je dobrý návrh? Ano, tuto variantu jsme také řešili, ale obáváme se 

situace, že kdyby vláda prováděla škrty, tak nám toho vezme z toho jednoho zdroje 

příliš. Takhle nám docela vyhovuje to, že financování je vícezdrojové, protože když 

dochází ke škrtům, tak nám nevezmou tolik než kdyby to bylo založeno jenom na tom 

jednom zdroji.  

 

Příloha č. 5: Rozhovor s panem Lukášem Veselým (rozhovor)  

Rozhovor s panem Lukášem Veselým probíhal 10.3.2009 a pan Veselý s nahráváním i 

s uveřejněním rozhovoru souhlasil. 

 

Otázky:  

1, Proč je proces financování sociálních služeb poznamenán pozdním přidělování 

financí?  
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2, Bylo by možné vyhlásit dotační řízení dříve, a tím proces posunout? 

3, Jaký zákon by se musel změnit, aby se proces financování uspíšil? Bylo by to vůbec 

možné?  

4, Vedoucí Úřadu vlády jenom dá souhlas k poskytnutí dotací, nebo může učinit i 

změny? Proč je v procesu financování ještě zahrnut? Nedala snad vláda pravomoc 

RVKPP?  

5, Vedoucí Úřadu vlády má stanoveno, že vydá rozhodnutí do konce března. To 

znamená, že má na vydání rozhodnutí dva měsíce?  

6, Nebylo by také řešením to, že by TK nemusela vyčerpat přidělené finance do konce 

roku?  

7, Nenapadá Vás nějaký návrh, jak zjednodušit situaci získávání financí od státu? 

Nebylo by jednodušší nezakládat ten proces na vícezdrojovém financováním, ale 

dostávat například peníze jenom od RVKPP? 

8, V diplomové práci se ještě zabývám tím, že TK jsou zavaleni velkou administrativou 

při vypisování projektů, které jim tedy způsobuje to vícezdrojové financování.  

 Nebylo by například jednodušší poslat jenom namátkově nějakého kontrolora do 

TK, jestli TK správně funguje, než aby TK vypisovala, kopírovala každoročně ten samý 

projekt a přikládala k projektů ověřené dokumenty? TK by pak mohla přikládat jenom 

aktuální rozpočet na další rok, a účetní uzávěrku za minulý rok.  

9, Nevíte, jak funguje proces financování TK v zahraničí?  

 

Odpovědi: 

1, Problém je v zákonných normách. Z toho to vyplývá. To jsou prostě primární 

problémy v tom, že je to špatně legislativně nastavený. Co se týká tady toho dotování 

těch drogových služeb tak to, že dostanou peníze ještě v březnu, tak to je dobrý. Když 

dostanou peníze, jako se třeba stávalo z ministerstva školství někdy na podzim a teď to 

museli do konce roku profinancovat, tak to už je problém. Samozřejmě, když dostávají 

peníze v březnu, tak to není ideální. Ideální by bylo kdyby je dostávali v lednu. 

Bohužel, takhle to financování nastavený není a pravidla pro to financování to ošetřují 

trochu jinak. Ty peníze, které my poskytujeme těm drogovým službám, jsou na základě 

pravidel pro financování. Těch pravidel je víc. Nevím, jestli o tom něco víte, nebo ne. 

 Četla jsem rozpočtový pravidla. Ty rozpočtový pravidla ani tak ne. Tam se to týká 

toho celkového balíku peněz. Kolik prostě dostaneme na ty služby. Letos jsme třeba 

dostali 95 milionu Kč na ty dotace. Ale co se týká poskytování těch peněz přímo těm 
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uživatelům nebo těm organizacím, těm žadatelům, tak tam se to zakládá na těch 

pravidlech, které jsou vyvěšeny na www.vlada.cz – pracovní a poradní orgány – 

protidrogová politika – dotace – předchozí roky – pravidla financování protidrogové 

politiky (2008-). Máte na mysli ty metodiky a zásady přidělování dotací? Ty metodiky a 

zásady z těch pravidel vycházejí, ale nejdůležitější jsou samozřejmě ty pravidla. Ty 

když si přečtete, tak tam je popsán základní systém poskytování těch financí.  

 Největší důvod, proč se ty peníze poskytují takhle až v březnu, je ten, že my ty 

peníze dáváme na základě vyúčtování z předchozího roku. To vyúčtování podle zákona 

je termín 15.2. Týká se to, pardon, finančního vypořádání. Ten termín pro to vyúčtování 

si určujeme tady sami. Nicméně, ono to spolu souvisí, takže ten termín je tak nějak 

stejný jak pro to vyúčtování, tak pro to finanční vypořádání. Ale právě proto, že víme, 

že ty dotace choděj pozdějc, tak my požadujeme po těch organizacích, těch žadatelích, 

co mají ty dotace z toho předchozího období, aby to zvládli do 30.1. Což je pro ně 

docela obtížný, ale je to ještě zvladatelný. My během toho února uděláme veškerou 

kontrolu vyúčtování a ty co to mají správně, bez chyb, pokud tam nechybí žádné 

podmínky, které museli splnit (bezdlužnost vůči finančnímu úřadu, zdravotním 

pojišťovnám a okresní správě sociálního zabezpečení), tak pokud jsou tam veškerý tyto 

náležitosti, tak na začátku března (zrovna je to období, kdy bude docházet k vyplácení 

dotací) se ta dotace pošle. Jinak to prostě udělat nelze. Takhle je to legislativně 

nastavený. Jelikož jsme správní orgán, tak to ani jinak udělat nemůžeme, protože 

zákony obcházet nejde. 

 

2, Jediný, co můžeme posunout, je termín toho vyúčtování. To je jediný, co můžeme 

udělat. Tedy to, že z toho 15.2. to o nějaký ty dva tejdny posuneme, na toho 30.1., a 

získáme tak nějakej ten tejden navíc, abysme mohli zkontrolovat veškerý to vyúčtování 

a veškerý náležitosti. Aby prostě mohlo dojít k poskytnutí tý dotace. MPSV to dělá 

třeba tak, že vyplácí zálohy. To my tady neděláme. My máme na Úřadu vlády i na to 

financování směrnice a ta nám to neumožňuje, ale na MPSV to dělají. Dělalo se to snad 

ve třech fázích. První záloha přišla v únoru, což pokrylo ty náklady těm organizacím na 

začátku toho roku, kdy je takový finanční vakuum než dostanou ty ostatní dotace. A pak 

během roku dostanou ten zbytek. Myslím, že to je ve dvou vlnách. My tady na Úřadu 

vlády poskytujeme ty dotace v jednom kroku, děláme to v jedný etapě. Nedělíme tu 

dotaci na části. Žadatelé dostanou celou tu dotaci, kterou jim schválí RVKPP.  
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 Na splátky se to tedy nedělí? Paní Těminová mi poskytla data, kde bylo, že jim 

z RVKPP přišla dotace ve dvou částkách. Na splátky mi to neposíláme. To dělá MPSV. 

My tohleto neděláme. My děláme etapy, co se týká toho vyúčtování.  V první fázi 

vyplácení dotací chodí právě dotace těm, kteří měli správně to vyúčtování. Nečekáme 

na to, až se vyúčtování opraví, a pak to jde v jedný vlně všechno. To už neděláme, to se 

dělalo dřív, a pak šly odtud dotace až v květnu, což je absolutní malér. To nejde. Takže 

ty, co mají správně vyúčtování, ty to dostanou co nejdřív. A ty, co musí opravovat, tak 

ty to dostanou přibližně o měsíc pozděj. Jsou tady pak ještě výjimečný případy, kdy ani 

po tý opravě to nemají správně a jsou tam nějaký nedostatky, tak tam už se to potom 

řeší individuálně. Ale jinak co se týká vyplácení těch dotací, tak tu dotaci dostanou 

žadatelé najednou. Žádný splátky tady prostě nejsou. Sananim (paní Těmínová) měli 

v tom vyúčtování taky nějaké opravy, takže ty to dostali na dvakrát. Ale ta dotace se 

poskytuje ne na organizace, ale na projekty. Oni mají asi 13 nebo 14 projektů a asi na 

10 z nich dostali tu dotaci hned v první fázi, a dva tři projekty potom v té druhé fázi. My 

jim nemůžeme poskytnout dotaci, dokud to vyúčtování nebudou mít správně.  

 

3, Možné by to samozřejmě bylo. Možný to je, to není problém. Kolik novel máte do 

roka. To je mraky novel. Ale důležitý je, aby byla politická podpora. To je první věc. Ta 

politická podpora na tu drogovou politiku není moc velká. To se odráží i v tom 

celkovém objemu těch peněz, kdy nám peníze rok od roku ubíraj. A místo, aby třeba 

přidávali, protože ta drogová problematika je čím dál tím horší a složitější, ta poptávka 

po drogách je rok od roku větší, tak nám naopak ty peníze ubíraj. To je trošku takovej 

paradox, ale je to tak. Jak říkám, tohleto je víceméně politická záležitost. Upravit ten 

zákon není zase tak složitý, ale důležitý je, aby se příslušní lidi na příslušných místech 

dokázali domluvit.  

 A jaký by se musel konkrétně změnit zákon? Co by se konkrétně muselo změnit? 

No, ono by se toho muselo změnit asi hodně. Ono by se to muselo změnit komplexně. 

Nejenom pravidla, co se týká drogový problematiky a tak, ale ono to úzce souvisí i 

s pravidlama, co se týká účetnictví. Ono to není jednoduchý. Veškerá daňová přiznání a 

tohleto, to zase jsou termíny a všechno je to na začátku roku. Ono to opravdu není 

jednoduchý. Tam by se muselo v těch legislativních předpisech udělat hodně výjimek. 

Ta drogová problematika, no, i celkově ty dotace celýho neziskovýho sektoru, by se 

musely z toho vyčlenit, aby k tomu financování docházelo efektivně. Aby to bylo 
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efektivní, tak by se to muselo kompletně celý předělat. A do toho nikdo nepůjde. Tohle 

to je věc, která sahá do hodně předpisů a hodně zákonů.  

 Například finanční vypořádání se státním rozpočtem, která vyšla teďka na jaře, je 

to vyhláška č. 52/2008, je tak zamotaná, že to bude způsobovat jenom problémy. S tím 

se docela hodně bojoval. To je věc, která je jedna z podmínek pro udělení dotace na 

příští rok. Je to v podstatě vyhláška, která má přílohu v podobě tabulek, kde ty 

organizace musí právě vyplňovat, kolik dostaly, kolik čerpaly, kolik popřípadě vracej, a 

takhle ta vyhlášek je docela jiná oproti tý předešlý a dělá to trošku potíže. Jsou to věci, 

který se pak posílají na Ministerstvo financí.  

 Jednou z těch dalších podmínek je třeba to vyúčtování, ale to vyúčtování si 

v podstatě tvoří každej ten donátor sám za sebe. My tady máme svoje vyúčtovací 

formuláře. A tu kontrolu toho vyúčtování děláme tady, to nedělám ministerstvo financí. 

Ty mají na starosti jenom to finanční vyúčtování. Další podmínkou jsou ty bezdlužnosti.  

 

4, Já vás zadržím a povím vám to od začátku. Začíná to u vyhlášení dotačního řízení. 

Vyhlášení dotačního řízení je vždycky v červnu, na konci června. Během toho léta ty 

organizace vypracovávají projekty a teďka dva roky po sobě bylo ještě v srpnu školení o 

podávání žádostí, který se konalo v Lichtenštejnským paláci tady v Praze. Na konci září, 

letos to bylo posledního září, je termín pro podávání žádostí. My tady máme ještě 

elektronický podávání žádostí, a tam byla podmínka registrace do toho systému, a ten 

termín byl posledního srpna. My jsme to udělali takhle schválně, protože jsme chtěli 

vědět, kdo všechno se nám do toho dotačního řízení bude hlásit, a na konci toho září 

nám pošle ty projekty. To byl důvod, proč jsme tu registraci dávali dřív. To podávání 

těch žádostí probíhá,  jak v elektronický formě, tak v písemný formě. Pro tu 

elektronickou formu slouží systém Cadros, to jste asi taky vyčetla. Tam je samozřejmě 

popsaném postup, jak se to má dělat. Ten postup popisuje i na tom školení. V tom 

systému Cadros se odešlou ty jednotlivý projekty, ty žádosti, a následně se to posílá 

poštou. My tady přijmeme ty žádosti, jak v elektronický, tak v písemný formě. V té 

elektronické formě to máme kvůli zpracování, aby se to nemuselo přepisovat a tak dále. 

Ten systém Cadros je poměrně šikovnej, protože nám dokáže vyexportovat veškerý 

údaje, ať se to týká bankovních čísel, čísel registrací a různých certifikátů a názvů 

projektů, čísla projektů a tak dále. Takže veškerý tyto informace se nemusí přepisovat a 

rovnou se vyexportujou pomocí tohohle systému. To nám urychlí práci.  
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 Pak následuje zpracování těch žádostí. Probíhá tzv. technická kontrola, což už je 

v podstatě první fáze hodnocení toho projektu. Na základě týhletý technický kontroly se 

kontrolují veškerý náležitosti v tý žádosti, v těch jednotlivých projektech. Kontrolují se 

části těch projektů, přílohy, povinný přílohy těch projektů. V metodice je napsaný co je 

potřeba k podání toho projektu. A kontrolují se samozřejmě takový náležitosti jako jsou 

třeba podpisy, protože nepodepsaný projekt bohužel nemůžeme přijmout. To nejde. 

Pokud se tam najdou nějaký nedostatky, závady, tak vyzýváme žadatele k opravě. Mají 

na to určitou lhůtu a do týhletý lhůty to musejí opravit. Pokud tuhletu lhůtu nesplní, tak 

jsou v podstatě mimo hru. Dál po týhletý technický kontrolu už máme takový zavedený 

systém externího hodnocení, což jsou dva externí oponenti, jsou to specialisté na 

jednotlivý služby těch drog a dělají tzv. oponentský posudky. Paralelně s těmahle 

oponentskýma posudkama probíhá ekonomický hodnocení těch projektů. Vyhazují se, 

lidově řečeno, škrtají se veškerý náklady, který nejsou hraditelný. Nehraditelný náklady 

jsou zase v tý Metodice vypsaný. Ty projekty se kontrolují z tady těch finančních 

hledisek a na základě toho externího hodnocení, expertního. Na základě toho se pak 

dělá tady v rámci interního hodnocení návrh pro dotační výbor. To hodnocení má 

několik vrstev, takže vidíte, že to není jenom jedna vrstva. Často si nám stěžujou 

organizace, že je poškodil oponent, že jim udělal špatnej posudek, což mi samozřejmě 

tady na to taky přihlížíme. Pokud se nám zdá, že je ten oponent příliš tvrdý, tak v rámci 

toho interního hodnocení k tomu přihlížíme, a nějakým způsobem to tady pak při tom 

návrhu jednotlivých částek vyrovnáváme.  

 Návrh těch finančních částek předkládáme potom v prosinci na jednání dotačního 

výboru a tohleto jednání je poměrně náročný jednání. Je to asi nejnáročnější jednání co 

se tady toho našeho sekretariátu týče. Jednání probíhá dva a půl až tři dny a od rána do 

večera se nedělá nic jinýho, než že se probírají jednotlivý projekty, a projednává se ta 

částka. Zda ten jednotlivý projekt je adekvátní, nebo není adekvátní. Ten dotační výbor 

tu částku samozřejmě může upravit, může ji zvýšit, může ji snížit. Výsledný návrh 

dotačního výboru se potom předkládá RVKPP, která zase ještě může upravit určité 

částky těm jednotlivým projektům. Schválení finančních prostředků radou vlády je 

potom konečný. Tohleto proběhne vždycky v lednu, přibližně v druhý půlce ledna. To 

tedy probíhá jednání RVKPP co se týče těchto dotací a v únoru probíhá kontrola 

vyúčtování a na začátku března odchází dotace. Takže je to poměrně složitý proces a 

není to opravdu jednoduchý.  
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 Vedoucí Úřadu vlády musí poté ještě schválit ty dotace? Takhle, ty dotace se 

vyplácejí na základě rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády. Vedoucí Úřadu vlády vydá 

rozhodnutí na základě schválení RVKPP. Bez toho rozhodnutí by se to poslat nemohlo. 

To rozhodnutí je jak tady u nás na Úřadu vlády, tak ho má i poskytovatel. Dělají se 

dokonce tři provedení těch rozhodnutí. Jedno je na ekonomickým oddělení, jedno je 

tady na našem odboru a to třetí rozhodnutí má ta jednotlivá organizace. Vedoucí úřadu 

může ještě nějak částku, kterou schválila  RVKPP, změnit? Vedoucí Úřadu vlády už to 

nemůže nijak měnit, on vydá jenom rozhodnutí.  

 

5, To rozhodnutí je v postatě připravený od té doby, co to odsouhlasí RVKPP. Pak 

probíhají kontroly toho vyúčtování a na základě toho se tady vypracovávají dokumenty 

tzv. referátník, který se schvaluje na Úřadu vlády. Jde to přes interní audit, ekonomický 

oddělení, a pak to jde přes kabinet vedoucího úřadu, který ty rozhodnutí podepíše. A na 

základě podepsaného rozhodnutí pak účtárna posílá peníze přes Českou národní banku 

jednotlivým poskytovatelům služeb. Respektive na podepsání toho rozhodnutí má ale 

čas do konce března. Měl by to udělat do konce března, co se týká tý první etapy. Pokud 

tam nejsou opravy, tak se to tam takhle provede.  

 

6, Tam by byl zase problém s tím finančním vypořádáním. Finanční vypořádání se dělá 

do konce roku, do posledního prosince. To jinak nejde. A naráží se tady na veškerý 

pravidla financování. Tam je to všechno nastavený od 1.1. do 31.12. 

 Úplně nejjednodušší by bylo, kdyby se veškerý pravidla zjednodušily. Kdyby se 

nějakým způsobem sjednotily. Vzhledem k tomu, že máte hodně dotačních titulů, a ty 

pravidla jsou tak nějak stanovený pro hodně těch dotačních titulů. Co se týká třeba toho 

neziskovýho sektoru, tak tam máte opravdu hodně organizací, hodně typů organizací, ne 

jenom sociální služby, ale jsou tam i jiný neziskový organizace a tak dále. Tam ty 

pravidla se více méně týkají toho celýho neziskovýho sektoru a hledat tam ty cesty 

v tomhle tom je opravdu těžký. Samozřejmě, všechno se dá, ale naráží se pak na různý 

zájmy a politický názory a tak dále. To jsou vždycky závody na dlouhou trať.  

 

7, To si pište, že by to bylo jednodušší. Jenomže tady zase narážíte na jiný instituce jako 

je MPSV a ty si tohle jen tak vzít nenechaj, protože to je velký balík peněz. A když 

někomu budete brát velkej balík peněz, tak bude hodně, hodně křičet. Takže už jenom 

z tohohle titulu.  
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 Tady narážíme taky na názory. MPSV zastává názor toho vícezdrojovýho 

financování. Tam přesto vlak nejede. Oni by chtěli, aby se všechno rozdělovalo přes 

kraje. Krajům by se daly nějaký peníze a dělejte si s nima, co chcete. Tohle je jejich 

představa, a naše představa je ale úplně jiná. Protože přeci jenom ty drogový služby jsou 

specifický, a ty kraje s těma penězma pro ně nezacházejí zrovna tak, jak by měly. A 

není to zase tak velký rybník jak sociální služby. Sociální služby jsou obrovskej 

moloch. Představte si sociální služby jako obrovskej rybník a drogový služby to je malá 

louže. Ale tak jak je malá, tak je významná. Bohužel, je to tak, protože to dělá velký 

problémy.  

 Můj názor je, že by jednozdrojový financování bylo pro ty drogový služby 

efektivnější. Poskytovatelům služeb by odpadl obrovský díl administrativy. Kdyby se 

prostě zaměřovali a dávali si pozor na jedny peníze, tak by to bylo rozhodně lepší. 

Kdyby například v České republice existovala nějaká drogová agentura, která by měla 

svůj rozpočet, která by dostala z toho státního rozpočtu nějakej balík peněz na drogový 

služby a teďka to rozdělte, tak drogová agentura by to rozdělila. A podávala by se prostě 

jenom žádost na drogovou agenturu, a nemusela by se podávat žádost na RVKPP, 

MPSV, MŠMT a vězeňský služby si podávají žádosti ještě na MS a ještě jsem vynechal 

zdravotnictví. To je velice důležitej donor.  

 Pak jsou tady ještě takový donoři jako jsou kraje a obce. To už nejsou státní 

peníze, to už jsou místní nebo regionální peníze. A v dnešní době s tím jsou taky 

problémy, protože ty kraje a obce se k tomu začínají stavět zády. Oni mají těch peněz 

nedostatek a první kam šahaj, tak to jsou takový ty méně populárnější věci jako jsou 

drogový služby.  

 

8, Ta administrativa je obrovská. Vemte si, že musíte dělat finanční vypořádání 

s RVKPP, se zdravotnictvím, s MPSV, to jsou troje finanční vypořádání. Vyúčtování 

také musejí dělat třikrát. To vícezdrojový financování se dělá i kvůli tomu, aby ty 

neziskový organizace neusnuly na vavřínech, a sháněly finance i jinak než ze státního 

rozpočtu. Ale ono to má i svoji stinnou stránku, a to je právě v téhle administrativě. 

Přece jenom ty drogový služby by se měly zabývat těma klientama a ne nějakým 

projektovým managementem. Já jsem třeba projektový manažer, a když vidím někdy tu 

úroveň těch projektů, tak je to až úsměvný. Na druhou stranu to nejsou projektový 

manažeři a je to na to opravdu vidět. Oni s tím hodně zápasej. Tadyto hledisko do toho 



Financování terapeutických komunit pro drogově závislé v ČR 
  

 176   

hodně vstupuje, a opravdu je třeba k tomu tak přistupovat. A to vícezdrojový 

financování to těmhle těm lidem zrovna neulehčuje.  

 Nebylo by například jednodušší poslat jenom namátkově nějakého kontrolora do 

TK, jestli TK správně funguje, než aby TK vypisovala, kopírovala každoročně ten samý 

projekt a přikládala k projektů ověřené dokumenty? TK by pak mohla přikládat jenom 

aktuální rozpočet na další rok, a účetní uzávěrku za minulý rok. Tady od nás chodí 

kontroly, je to finanční audit. Interní audit Úřadu vlády dělá kontroly ve spolupráci 

s náma a jsou to namátkový kontroly. Nekontrolujeme všechno, to se nedá. Vyberou se 

ňáký projekty, který se zkontrolujou, udělá se ňákej návrh, kterej se odsouhlasí ve 

spolupráci s tím interním auditem, a pak se prostě dělaj ty kontroly.  

 Ale co se týká tady toho kopírování, nemyslete si, že my si toho nejsme vědomi. 

Bohužel, jsme státní správa a nemůžeme přijmat neoficiální dokumenty. To je jedna 

věc. Takže buďto originály, nebo úředně ověřený kopie. My jsme tohle letos malinko 

obešli a udělali jsme tzv. prohlášení o pravdivosti kopií, takže veškerý kopie, který oni 

dělaj, jako jsou kopie dokladů o bankovním účtu, nebo různý stanovy  a dokumenty, 

který jsou v tý metodice a který tam musí být jako povinný přílohy, atd., tak jsme to 

letos udělali tak, že to můžou být běžný kopie, nikoliv ověřený kopie, ale statutární 

orgán organizace musí dát čestný prohlášení o jejich pravdivosti. To si troufám říct, že 

těm organizacím velice usnadnilo práci, a ušetřilo jim to i řadu poplatků. Je to ale 

takový bruslení mezi mantinely. Troufám si říct, že i některý kontrolní úřad by nám to 

mohl vytknout. Jako třeba NKÚ. Už tady taky jednou byli. Naštěstí ale ne za mého 

působení. Není to ale nic příjemnýho, když projížděj projekt po projektu, a jsou tady 

třeba měsíc. To je takovej trošku větší finančák.  

 Snažíme se dělat všechno pro to, aby se to financování zjednodušilo, zprůhlednilo. 

Ale co se týče toho zprůhledňování, tak to je hodně složitá věc, protože my nemůžeme 

poskytovat údaje organizacím, kterým ta dotace nenáleží. Nemůžeme zveřejňovat 

veškeré údaje jako jsou např. jména oponentů (to vůbec neděláme). Jak říkám, snažíme 

se to dělat co nejprůhledněji, ale v rámci mezí.  

 

9, To je těžký. Je opravdu těžký něco o tom sehnat. V každý zemi je to trochu jinak. 

Například Holandsko je třeba nesrovnatelný. Tam jsou lehký drogy na běžným pořádku, 

tam to je normální. No, ale nevím, jak oni tam maj tyhlety drogový služby, jak jsou tam 

nastavený třeba tyhlety komunity. Tam je to nastavený určitě úplně jinak. Třeba 

Spojený státy se hodně zaměřují na primární prevenci, zatímco my se hodně 
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zaměřujeme na harm reduction. Ta je ve Spojených státech až na druhém místě. 

Zatímco u nás je to tedy naopak.  

 No, ale nevím, kde byste sehnala konkrétní informace. Já bych se do žádného 

srovnání se zahraničím nepouštěl. Je to opravdu hodně složitý a určitě by to bylo 

minimálně na tři diplomové práce, ne na jednu. Ale pokud to potřebujete, tak bych vás 

odkázal na Národní monitorovací středisko na kolegu Mravčíka. Ten vás ale 

pravděpodobně odkáže na ňákou kolegyni, ale prostě se obraťte s tímto na ně. Oni by 

vám mohli poskytnout nějaký statistiky, srovnání… 

 Existuje i Evropské monitorovací středisko, a tam by se možná daly také získat 

nějaké informace. Ale je to obrovské množství informací. Varuju vás. Zabývá se tím 

spousta lidí a myslím si, že aby to zpracoval jeden člověk, tak to nemůže sám zvládnout.  

 

Příloha č. 6: Rozhovor s paní Blankou Pourovou (rozhovor)  

Rozhovor s paní Blankou Pourovou probíhal 12.3.2009. Paní Pourová s nahráváním 

rozhovoru nesouhlasila, ale se zveřejněním informací, které mi poskytla, souhlasila. 

 

Otázky:  

1, Jak proces financování sociálních služeb funguje?  

2, Co zapříčiňuje pozdní přidělování financí?  

3, Jaké změny by se musely učinit, aby nedocházelo k pozdnímu financování? 

4, Proč peníze přichází z MPSV ve třech částkách?  

5, Nenapadá Vás nějaký návrh, jak zjednodušit situaci získávání financí od státu? 

Nebylo by jednodušší nezakládat ten proces na vícezdrojovém financováním, ale 

dostávat například peníze jenom od jednoho donora? 

6, Nevíte, jak funguje proces financování TK v zahraničí?  

 

Odpovědi:  

1, Většina terapeutických komunit má charakter celostátních organizacích. Jenom 

Terapeutická komunita Magdaléna o.p.s. byla zařazena do dotačního programu A, který 

se týká sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, a to proto, že jejich 

klienti jsou z regionu, kde je služba poskytována. Aby se terapeutická komunita dostala 

do dotačního programu B, musela by mít charakter celostátní nebo nadregionální 

organizace. Aby byla organizace brána jako nadregionální, musela by mít větší část 

klientů z regionů, kde neposkytuje své služby. A to minimálně ze čtyřech. Pokud 
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klientela terapeutické komunity je z různých krajů (a to více jak čtyř krajů), pak je brána 

jako celostátní. Organizace, které mají celostátní charakter, nemusí přikládat k žádosti o 

dotace vyjádření k podpoře sociální služby ze strany příslušného odboru sociálních věcí 

nebo jiného věcně příslušného pracoviště krajského úřadu.  

 MPSV posuzuje žádosti o dotace pouze po ekonomické stránce. Neposuzují, jestli 

organizace, která je žádá o finance, je způsobilá a funguje správně. To zajišťuje 

certifikace odborné způsobilosti služby. Organizace musí být v registraci sociálních 

služeb.  

 MPSV poskytuje finance pouze na sociální služby, tzn. že poskytuje finance pouze 

na položky, které souvisí se sociálními službami. Mezi sociální služby jsou ze zákona č. 

108/2006 Sb. zahrnovány tyto základní činnosti: strava, ubytování, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Na jiné 

činnosti, které terapeutická komunita poskytuje, MPSV nepřispívá. Jako například na 

lékaře, kurzy pro terapeuty, vzdělávání klientů, rehabilitace atd. MPSV tedy nejdříve 

rozliší, co je a co není sociální služba, a poté se posuzuje jejich potřebnost a podávají se 

návrhy, kolik jednotlivé organizace mají dostat peněz.  

 

2, Jsou nastavena určitá pravidla na poskytování financí ze státního rozpočtu, se kterými 

se nedá hýbat, a veškeré termíny se tedy nedají posouvat. V těchto pravidlech je také 

určeno, že organizace, které žádají o dotace, musejí do 15.2. podat na MPSV (i k dalším 

donorům) finanční vyúčtování za minulý rok. Až poté, co toto finanční vyúčtování 

dodají, a dodají ho správně, bez chyb, tak až poté jim může MPSV (i další donoři) 

přidělit dotace. Tzn. že finance jim přijdou nejdříve ke konci února. 

 To, že peníze přijdou organizacím pozdě, za to může legislativní nastavení, ale 

můžou za to i organizace samotné. Organizace vyplňují žádosti o dotace strašně 

lajdácky a se spousty chyb. Stát dává peníze organizacím, které poskytují sociální 

služby, skoro zadarmo a oni pro to skoro nic neudělají. MPSV jim poté musí tyto 

žádosti vracet, ale oni to pak vrátí ještě s daleko většími chybami. Pak musí úředníci na 

MPSV tyto chyby sami opravovat. Musí být všechno v pořádku, a to nejen proto, aby 

bylo všechno tak jak má, a všude to sedělo, ale také proto, že na MPSV mají 

v počítačích program, který by jim žádosti o dotace s chybami neakceptoval, a ani by to 

do něho nešlo zadat. Všechny projekty tedy musí být absolutně bez chyb. Například za 

poslední tři roky na MPSV proběhly čtyři kontroly od Národního kontrolního úřadu 
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(NKÚ). NKÚ kontroluje naprosto všechny žádosti o dotace a všechno musí být 

v pořádku. Nyní na MPSV probíhá také kontrola NKÚ a to od ledna a bude tam až do 

srpna.  

 Paní Pourová říkala, že letos přišlo na MPSV 4 800 žádostí o dotace a že 

minimálně půlka z nich byla s chybami. To se pak musí vracet, oni se tím musí zabývat 

a proces financování a přidělování financí se zdržuje.  

 

3, Muselo by se změnit absolutně všechno. Pravidla pro přidělování dotací ze státního 

rozpočtu, účetní zákony, muselo by se také změnit schvalování státního rozpočtu. 

Změna by tedy musela být komplexní, a musela by tu také existovat vůle pro tuto 

změnu. Žádný politik se do této změny nebude hrnout, protože toto téma není příliš 

populární. Protidrogové služby dostávají čím dál tím méně peněz, natož aby někdo řešil 

to, že jim peníze chodí pozdě.  

 

4, MPSV má pro letošní rok nastaveno přidělování dotací ve třech splátkách. Roky 

předtím to bylo nastaveno ve čtyřech splátkách (každé čtvrtletí). Je to takto nastaveno 

proto, že peníze ze státního rozpočtu se uvolňují postupně. Letos jsou tedy nastaveny tři 

termíny vyplácení financí – do konce února (35% poskytnuté dotace), do konce června 

(30% poskytnuté dotace) a do konce září (30%  poskytnuté dotace). Letos ale byly 

s finance od státu problémy, a MPSV dostalo na sociální služby o dvě miliardy Kč méně 

než minulý rok. MPSV tedy rozdělovalo daleko méně peněz než předchozí rok. Před 

vyplácením termínů se ale ještě vyjednávalo, a stát poskytnul na sociální služby další 

peníze. Takže teď ještě dochází k dalšímu přerozdělování peněz. Organizace tedy 

nedostaly finance, jak jim bylo slíbeno do konce února, ale snad první splátku dostanou 

do konce března.  

 

5, Paní Pourové nepřipadá financování ze strany státu nějak složité. Jsou to normální 

finanční toky a neumí si představit jednozdrojové financování. Terapeutické komunity 

jsou mezioborové organizace, a jelikož jsou definovány jako sociální služba, tak MPSV 

financuje jejich sociální činnosti. TK ale neposkytuje jenom sociální činnosti, ale ty už 

MPSV financovat nemůže, tak se zde musejí vyskytovat i jiní donoři. Neumí si v tomto 

případě představit jednozdrojové financování, protože TK je mezioborová organizace, a 

její financování tak spadá pod více institucí. Kdyby to měla na starosti jenom jedna 

instituce, tak která?  
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6, Paní Pourová bohužel nevěděla, jak funguje proces financování TK v zahraničí. 

Říkala ale, že to bude určitě na jiném principu než v České republice. ČR je postavená 

hodně na solidaritě k lidem a lidé si zvykli, že stát financuje spoustu věcí, a docela toho 

i zneužívají. V zahraničí to je spíše založeno na sponzoringu. Lidé si to pak můžou 

odečíst z daní.  

 

Příloha č. 7: Rozhovor s panem Danielem Dárkem (rozhovor)  

Rozhovor s panem Danielem Dárkem probíhal 12.3.2009. Pana Dárka jsem se ani na 

nahrávání rozhovoru nezeptala, ale se zveřejněním informací, které mi poskytl, 

souhlasil. 

 

Otázky:  

1, Co zapříčiňuje pozdní přidělování financí?  

2, Nenapadá Vás nějaký návrh, jak zjednodušit situaci získávání financí od státu?  

3, Proč MHMP může nastavit víceleté financování TK?  

4, Nevíte, jak funguje proces financování TK v zahraničí? 

 

Odpovědi: 

1, Jedním z důvodů, proč peníze chodí ze státního rozpočtu pozdě, je pozdní 

schvalování státního rozpočtu. Dotační komise MPSV neví, kolik na daný rok bude ze 

státního rozpočtu vyčleněno financí na sociální služby, a tak nemůže dělat návrhy, kolik 

jednotlivým organizacím bude přiděleno financí.  

 

2, Financování sociálních služeb ze strany státu je vcelku složitý proces. TK jsou 

financovány ze státního rozpočtu od MPSV a RVKPP. Ty musejí mít nastaveny jiné 

podmínky pro přidělování financí, a to zejména kvůli tomu, že MPSV rozděluje 6 

miliard Kč a RVKPP 95 milionů Kč. (RVKPP dostává na protidrogovou politiku čím 

dál míň peněz, proto také uvažovala, že by současné služby zakonzervovala, a nové už 

by finančně nepodporovala. To by ale také znamenalo omezení vývoje a konkurence.) 

Proto si každá instituce nastavuje podmínky jinak. Podmínky pro udělování dotací se 

nastavují i podle toho, jak si dotyčná instituce přeje, aby daná organizace vypadala a 

fungovala.    
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Protidrogové služby nejsou jednooborové, a jsou proto těžko zařaditelné. Měly by 

se vyčlenit od veškerých sociálních služeb a měl by se navrhnout samostatný zákon o 

protidrogových službách, který by obsahoval i jejich financování. Pak by to financování 

mohlo probíhat od jednoho subjektu, například od RVKPP. Teď to bohužel takto 

nastavit nejde. Za těchto podmínek, které tu jsou teď nastaveny, není jednozdrojové 

financování reálné. TK je mezioborová organizace, a její financování tak spadá pod více 

institucí. 

 V současné době nejde nastavit ani víceleté financování, protože neexistuje žádná 

garance, že stát příští rok na protidrogovou politiku uvolní tolik a tolik peněz. Kdyby ale 

existoval zákon o protidrogových službách, kde by bylo stanoveno, jak mají být tyto 

služby financovány, a byla by zde stanovena i určitá garance toho, že stát uvolní každý 

rok určitou částku peněz, tak pak by bylo víceleté financování možné. Tím by se 

odstranila i velká administrativa, která je spojená s vypisováním žádostí o dotace. 

Žádosti o dotace by se tak nemusely každoročně vypisovat (jenom by se předložil 

rozpočet na další rok), a to, že by se podávaly jenom k jedné instituci, by ušetřilo další 

papíry.   

 

3, MHMP má svůj vlastní rozpočet. To nejsou peníze státu. MHMP dostává od 

daňových poplatníků neskutečné množství peněz. Má velký rozpočet a z něho si může 

dovolit každým rokem uvolnit cca 20 mil. korun na protidrogové služby. Proto si také 

může dovolit garantovat TK víceleté financování. Funguje to tak, že se zaváže je na 

čtyři roky financovat.  

 

4, Pan Dárek mnoho zkušeností s fungováním procesu financování v zahraničí nemá, 

ale okrajově věděl, jak to funguje v Itálii. V Itálii stát nastavil parametry, podle kterých 

se finance rozdělují. Stát přidělí finance danému regionu a ten rozdělí finance podle 

toho, jak to nastavil stát. Například stát stanoví, že z přidělené částky má jít 15% na 

protidrogové služby, tak region rozdělí 15% z dané částky mezi jednotlivé protidrogové 

služby v regionu.  
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Příloha č. 8: Rozhovor s panem Martinem Zahálkou (rozhovor)  

Rozhovor s panem Martinem Zahálkou probíhal 14.3.2009. Nahrání rozhovoru s panem 

Zahálkou nebylo možné. Pan Zahálka se zveřejněním informací, které mi poskytl, 

souhlasil. 

 

Otázky: 

1, Z jakých zdrojů je Vaše TK financována?  

2, Jaké jsou TK náklady a výnosy (za rok 2008)? 

3, Kolik financí jste získali od jednotlivých subjektů v roce 2008 a kolik po nich 

požadujete na rok 2009? 

4, Co obnáší financování z vlastních zdrojů? Pořádáte nějaké akce nebo je to převážně 

financování od klientů? 

5, Kdy zhruba dostáváte peníze od jednotlivých subjektů (MHMP, RVKPP, MPSV, 

kraje, obce...), po kterých požadujete finance? (Srovnání například rok 2007 a 2008.)  

6, Jak řešíte situaci, když Vám přijdou finance ze státního rozpočtu až v tom březnu, 

dubnu? 

7, Dostali jste někdy méně peněz než jste očekávali, že dostanete? 

8, Vyhovují Vám kritéria, jakými jsou finance od státu přidělovány? 

9, Je pro TK shánění financí náročné? Nenapadá Vám nějaký návrh, jak zjednodušit 

situaci získávání financí od státu? 

10, Vypisování projektů musí být pro TK určitě administrativně náročné? Máte v 

komunitě vyčleněno na tyto záležitosti přímo člověka? 

 

Odpovědi: 

1, Komumita White Light I. je financována z RVKPP, MPSV, z Krajského úřadu a 

Magistrátu Ústí nad Labem.  

 

2, Náklady na rok jsou cca 5 800 000Kč.  

 

3, V roce 2008 jsme získali od MPSV cca 800 000Kč, od RVKPP cca 2 400 000Kč, od 

Krajského úřadu Ústí nad Labem cca  200 000Kč a od Magistrátu Ústí nad Labem cca 

130 000Kč.  

 

4, Od klientů ročně získáme cca 600 000Kč a z darů to je cca 100 000Kč.  
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5, Přidělovaní dotací probíhá v březnu až dubnu daného roku. 

 

6, Musíme si půjčit nějaký úvěr, a také máme u banky otevřený kontokorent, který nám 

umožňuje také čerpat peníze. Až přijdou dotace od státu, tak se úvěr a kontokorent 

vyrovnají.  

 

7, Terapeutické komunitě se každým rokem zvyšují náklady i požadavky na provoz, ale 

mám takový pocit, že úměrně tomu se dotace snižují. Každým rokem dostáváme od 

státu méně a méně financí.  

 

8, V tom, jaká jsou nastavena kritéria pro posouzení našich žádostí o dotace doposud 

nemám jasno. Je to velmi neprůhledné a k informacím se těžko dostává. Pokud už se 

nějaká kritéria dozvíme, tak to jsou informace z druhé ruku, jen tak co se povídá. 

V metodikách jsou nastaveny nějaká kritéria, ale myslím si, že je to jen okrajový nástin, 

a hodnotí se stejnak podle něčeho jiného.  

 

9, Způsob, jakým je teď nastaveno financování TK, mi nevyhovuje. Financování je 

neprůhledné a netransparentní. Dotace by měly pocházet z jednoho zdroje, pak si 

myslím, že by bylo financování transparentnější, a lépe bychom se v tom orientovali. 

Také bychom nemuseli každý rok vypisovat řadu žádostí o dotace, a mohli bychom 

požádat o dotace jenom jednoho donora. A také bych navrhoval, aby se dotace 

přidělovaly jenom organizacím, které mají certifikát odborné způsobilosti.  

 

10, Na vypisování žádostí o dotace se podílíme snad všichni. Dělám je já a podílejí se 

na nich i mý zaměstnanci.  

 

Příloha č. 9: Rozhovor s paní Kateřinou Marhoulovou (rozhovor)  

Rozhovor s paní Kateřinou Marhoulovou probíhal 20.3.2009. Na nahrávání rozhovoru 

jsem se paní Marhoulové ani neptala. Paní Marhoulová se zveřejněním informací, které 

mi poskytla, souhlasila. 

 
Otázky:  
1, Z jakých zdrojů je Vaše TK financována?   
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2, Jaké jsou TK náklady a výnosy (za rok 2008)?  

3, Kolik financí jste získali od jednotlivých subjektů v roce 2008 a kolik po nich 

požadujete na rok 2009?  

4, Co obnáší financování z vlastních zdrojů? Pořádáte nějaké akce nebo je to převážně 

financování od klientů?    

5, Kdy zhruba dostáváte peníze od jednotlivých subjektů (MHMP, RVKPP, MPSV, 

kraje, obce...), po kterých požadujete finance? (Srovnání například rok 2007 a 2008.)   

6, Jak řešíte situaci, když Vám přijdou finance ze státního rozpočtu až například v 

březnu?  

7, Dostali jste někdy méně peněz než jste očekávali, že dostanete?  

8, Vyhovují Vám kritéria, jakými jsou finance od státu přidělovány?  

9, Je pro TK shánění financí náročné? Nenapadá Vám nějaký návrh, jak zjednodušit 

situaci získávání financí od státu? Nebo Vám vyhovuje způsob, jakým jsou peníze od 

státu získávány?  

10, Vypisování projektů musí být pro TK určitě administrativně náročné? Máte v 

komunitě vyčleněno na tyto záležitosti přímo člověka?  

 

Odpovědi:  

1, Naše TK je financována z dotace od RVKPP, z Humanitárního fondu Středočeského 

kraje, od Hlavního města Prahy. A dále z příspěvků od klientů. Případně z darů nebo z 

příjmů z vlastní činnosti. Máme truhlářskou dílnu a zahradnictví, kde naši klienti 

v rámci terapie pracují.  

      

2, Náš rozpočet činil 5 464 936 Kč a byl vyrovnaný. 

  

3, Za rok 2008 jsme dostali od RVKPP 2 930 000 Kč, od Středočeského kraje 1 200 000 

Kč, od Hlavního města Prahy 250 000 Kč, příjmy od klientů činily 576 422 Kč, ostatní 

vlastní příjmy byly 508 514 Kč a celkem náš příjem za rok 2008 vyšel na 5 464 936 Kč.  

 Na rok 2009 požadujeme od RVKPP 3 582 524 Kč, od Středočeského kraje 

1 200 000Kč (jedná se o čtyřleté financování, tam ta částka je po čtyři roky stejná) a od 

Hlavního města Prahy požadujeme 250 000Kč (také se jedná o čtyřleté financování).  
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4, V návrhu rozpočtu plánujeme hlavně příjmy od klientů, ale v průběhu roku se to 

mění,  a program je financován i z dalších příjmů (např. z truhlárny, zahrady 

apod.) podle potřeby.  

         

5, To je velmi různé, např. na rok 2009 jsme ještě neobdrželi žádnou dotaci, takže je 

situace ve společnosti opravdu velmi vážná. A v letech 2007 a 2008 jsme obdrželi 

finance následovně: v roce 2007 jsme dostali finance od RVKPP 15.6.2007, od 

Středočeského kraje 7.2.2007 + 23.5.2007 a od MHMP 11.5.2007. V roce 2008 jsme 

dostali finance od RVKPP 28.3.2008, od Středočeského kraje 24.1.2008 + 23.3.2008 a 

od MHMP 20.2.2008.  

  Jak vidíte situace je začátkem každého roku velmi napjatá, MPSV posílá peníze 

obdobně. V loňském roce nám první zálohy poslalo 17.3.2008, ale v roce 2007 již 

13.02.2007, což bylo opravdu skvělé. Nyní není naše TK z MPSV financována. 

  

6, V bance máme sjednaný kontokorent na toto přechodné období, což nás ale stojí 

peníze v podobě úroků. Naše banka nám v tomto směru vychází vstříc a máme  jako  

nezisková společnost výhodnější úrokovou sazbu. 

 

7, Postup při získávání dotací je takový, že  musíte na příslušnou instituci podat žádost o 

poskytnutí dotace. V případě RVKPP se podává žádost do 20.9.,  u Středočeského kraje 

a u MHMP do 31.10. V této žádosti popisujete  za a)   program resp. projekt,  na který 

dotaci požadujete, jeho cíle apod. b)   žádost obsahuje tabulkovou část, ve které uvedete 

všechny náklady - materiálové, nemateriálové (služby), osobní (mzdy, pojištění), a obě 

části musí být v souladu.  

      Po podání žádosti jste v očekávání, jak to dopadne. Prověřují se nejen formální 

náležitosti, ale i věcná náplň projektu.  Hodnotitelé hodnotí, úředníci úřadují, a posléze 

se dozvíte výsledky. Někdy jsme velmi překvapeni, např. když dostaneme jen 37% z 

podané žádosti. Méně peněz než je v žádosti dostaneme prakticky každý rok. 

       Jiná situace je u čtyřletého financování, tam je částka již dopředu  jasná na celé 

období. 

 

8, Nejsem si jistá zda je znám, resp. pravidla jsou samozřejmě daná, ale myslím, že v 

mnoha bodech jsou  subjektivní. 
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9,  Myslím, že by bylo dobré zavést víceleté financování i při získávání financí od státu. 

Určitě by se řada věcí zjednodušila,  mohli bychom si lépe plánovat  naše hospodaření, 

měli bychom větší jistotu. Také dotační peníze by tím pádem mohly být odesílány dříve 

např. v lednu (zálohově).   

  Způsob, jakým nyní dostáváme dotace, nám moc nevyhovuje.  

 

10,  Přípravu žádostí má na starosti několik lidí: vedoucí programu, ekonom (účetní) a 

ředitel. Je to náročné a bylo by lépe, kdyby byla stanovena např. nějaká sazba na 

klienta a na den. Protože by se mohly ušetřit  náklady jako jsou např. papíry, tonery v 

tiskárnách a kopírkách, mzdy apod. 

        Nesmíme také zapomenout na to, že v lednu se podává závěrečná zpráva ke 

každému projektu. A ještě připomenu, že na tyto dotace není právní nárok.  
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10 Seznam zkratek  

A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových 

závislostí 

HMP – hlavní město Praha 

IUD – injekční uživatelé drog 

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MPK – Meziresortní protidrogová komise 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MZ – Ministerstvo zdravotnictví  

NMS - Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 

NKÚ - Nejvyšší kontrolní úřad   

RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

TK – terapeutická komunita  

VÚSC - vyšší územní samosprávní celky  

 

 

 

 

 


