
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 2018 

 



 

Slova úvodem  
 
 

Vážení občané, 

 

Občanská poradna Brno oslavila v loňském roce 21 let své 

existence. Je tedy ve věku, který v kolébce občanského 

poradenství, ve Velká Británii, ještě nedávno představoval 

vstup do plnoletosti. Jedná se tedy o příhodnou chvíli pro 

slova blahopřání, bilancování i připomenutí základů, na 

kterých je občanské poradenství vystavěné.  

 

Velmi ráda při této příležitosti tlumočím velké poděkování 

všem, kteří za tuto dlouhou dobu s Občanskou poradnou 

jakkoliv dlouho spolupracovali a společně v diskusi uváděli 

v život myšlenku aktivního občanství vyjádřenou 

prostřednictvím cílů a hodnot občanského poradenství: tedy 

poskytování diskrétní, bezplatné, nezávislé a nestranné 

pomoci s cílem pomoci lidem, kteří se nacházejí v tíživé 

životní situaci jednak, aby netrpěli neznalostí svých práv a 

povinností, neznalostí dostupných služeb nebo 

neschopností vyjádřit účinně své potřeby, a jednak, aby si 
osvojili metodiku řešení problémů a byli tak schopni další 

obtížné životní situace (svoje i ve svém okolí) řešit 

samostatně. Druhým cílem pak je přispět k rozvoji  

a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní 

úrovni prostřednictvím upozorňování příslušných orgánů 

samospráv i státní správy na nedostatky legislativy, 

aplikační praxe a na neřešené problémy, se kterými se lidé 

potýkají. 

 

Upřímně děkujeme všem, kteří se s námi vydali na tuto ne 

úplně jednoduchou cestu k plnoletosti, a do dalších let 

pomyslné cesty dospělostí přejeme Občanské poradně 

pevné boty, lehký krok a mnoho nadšených 

spolupracovníků při uplatňování principu "občan radí 

občanovi".  

 

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. 

 za výkonný výbor i členskou schůzi  
Občanské poradny Brno 

 

 

 

 

 

 

 



 

֎  ֎  ֎ 
 

  

Vážení a milí příznivci a podporovatelé,  

klienti Občanské poradny Brno,  

 

otevíráte Výroční zprávu organizace Občanská poradna 

Brno, která tímto dokumentem shrnuje všechny podstatné 

informace o činnosti a hospodaření organizace a především 

naplňování svého poslání a své vize v uplynulém 

kalendářním roce 2018.  

 

Jako ředitel jsem do Občanské poradny Brno přišel 

v červenci 2018, tedy v průběhu roku, který je předmětem 

reflexe v této Výroční zprávě.  

 

Připojil jsem se k zaběhnutému, zkušenému a erudovanému 

týmu sociálních pracovníků – poradců s cílem navázat na to 

dobré, čím tato organizace disponuje a co umí a přispět svou 

dovedností a umem v roli ředitele k tomu, aby Občanská 

poradna dále rostla, rozvíjela se a kráčela dílem po 

osvědčených cestách, které je dobré neopouštět a dílem po 

cestách nových, které odpovídají potřebám klientů a 
společnosti i tomu pozitivnímu z aktuálních trendů 

v sociální práci a v sociálních službách a také jinak 

naplňovala své vize a poslání, které před sebou má.  

 

Pro mě osobně je velkou radostí být nedílnou součástí 

tohoto organismu.  

 

Občanská poradna Brno je pro mě stabilní a pevně 

zakotvenou organizací s jasným a nenahraditelným místem 

v síti služeb v městě Brně a s novou perspektivou svého 

dalšího vývoje, růstu a zrání.  

 

Část z toho, jak Občanská poradna Brno pracovala a žila 

v roce 2018, můžete najít na následujících stránkách. 

Vydání výroční zprávy je určitou symbolickou tečkou za 

daným rokem. V takovém okamžiku přeji poradně dobré  

a perspektivní roky následující.  

 

 

Mgr. Ladislav Ptáček 

ředitel Občanské poradny Brno  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

  

Stručná historie organizace Občanská poradna Brno  

 

 

První myšlenka k založení občanské poradny v Brně 

vznikla na základě kontaktů zakladatelů s partnery  

z Anglie. Občanská poradna vznikla 3. července 1997, 

tehdy ještě pod záštitou Asociace manželských a 

rodinných poradců.  

 

Prvním sídlem Občanské poradny byly prostory na ul. 

Milady Horákové v Brně. Od roku 2003 až do 

současnosti Občanská poradna Brno působí v nynějších 

prostorách na ul. Anenská. Služby poradny jsou tak 

dobře dostupné v blízkosti centra města.   

 

Hned v následujícím roce 1998 se poradna stala 

zakládajícím členem Asociace občanských poraden 

(AOP), podílela se na zavádění Minimálních standardů 

občanských poraden do praxe. Občanská poradna Brno 

také podpořila rozšiřování sítě občanských poraden 

poskytováním konzultací a podpory novým poradnám 

vstupujícím do AOP. Občanská poradna Brno se dodnes  

aktivně podílí na její činnosti a odborné diskusi o dalším 

směřování, výzvách a úkolech asociace.  

 

 

 

Občanská poradna tak po celou dobu existence 

spolupůsobí na podobu a kvalitu sociálních služeb 

v oblasti poradenství a aktivně je spoluovlivňuje. 

 

Od roku 2000 patří Občanská poradna také ke klíčovým 

a dlouhodobým průkopníkům mediace – tedy metody 

alternativního způsobu řešení konfliktů, především 

v rodinném prostředí. A to buď prostřednictvím 

vlastních mediátorů, nebo díky spolupráci s organizací 

Mediační centrum.  

 

V průběhu let se aktivně účastnila tematických projektů 

AOP (např. oblast ochrany práv spotřebitelů, seniorská 

problematika a další oblasti).  

 

V posledních letech se jednou z klíčových aktivit stalo 

specializované dluhové poradenství, kterého využívá 

stále více klientů (viz také další text výroční zprávy).  

 



 

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku 

se Občanská poradna Brno transformovala z občanského 

sdružení na novou formu právní subjektivity - zapsaný 

spolek.  

 

 

Občanská poradna Brno vždy působila jako nezávislá 

nezisková organizace pracující podle principů a hodnot, 

které si předsevzala. Občanská poradna Brno je nedílnou 

a nezastupitelnou součástí sítě sociálních služeb v Brně 

a je jejím aktivním spolutvůrcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organizační struktura a orgány spolku 

 

 

Občanská poradna Brno, z. s. přijala v průběhu roku 

2018 nové stanovy, díky kterým se změnila struktura  

a způsob fungování organizace.  

 

Namísto dosavadních orgánů spolku, kterými byly 

výkonný výbor a revizní komise, spolek nyní disponuje 

členskou schůzí, která je nejvyšším orgánem spolku. 

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého 

jmenuje a odvolává právě členská schůze, a která 

vykonává kontrolní funkci v oblasti hospodaření i v 

oblasti naplňování cílů a poslání instituce.  

 

Předsedkyní výboru byla Ing. Blanka Přikrylová.  

 

Změna stanov byla zapsána do spolkového rejstříku ke 

dni 4. 10. 2018.  

 

Organizace disponuje stabilním odborným týmem 

zaměstnanců.  

 

Občanská poradna Brno je registrovaným 

poskytovatelem sociálních služeb.  

 

Tým pracovníků Občanské poradny Brno 
 

Organizace disponuje stabilním odborným a vysoce 

kvalifikovaným týmem zaměstnanců – odborných 

pracovníků.  

 

V roce 2018 pracovali v Občanské poradně Brno tito 

pracovníci:   

 

Bc. Barbora Vyhnánková poradce – sociální pracovník 

Mgr. Kateřina Březinová, DiS. poradce – sociální pracovník 

Mgr. Petra Pacovská  poradce – sociální pracovník 

Bc. Martina Beránková   poradce – sociální pracovník 

    (od 02. 05. 2018) 

 

Mgr. David Oplatek  ředitel – do 30. 06. 2018  

Mgr. Ladislav Ptáček   ředitel – od 01. 07. 2018  

     

 



 

Občanská poradna Brno v roce 2018  

 

 

CÍLE A POSLÁNÍ ORGANIZACE 

 

Občanská poradna Brno je nestátní nezisková organizace 

– právní formou zapsaný spolek. Posláním spolku je být  

nezávislým a nestranným místem poskytujícím odborné 

sociální poradenství lidem v nepříznivé sociální situaci, 

nebo lidem, kterým taková situace hrozí, a kteří svoji 

situaci nedokáží řešit vlastními silami, a to v 

nejrůznějších oblastech.  

 

Občanská poradna sleduje a analyzuje aktuální i 

dlouhodobá společenská a sociální témata, nestranně se 

k nim vyjadřuje a dává podněty k relevantním institucím 

veřejné správy jak na místní, tak i centrální úrovni; ve 

vztahu k veřejnosti působí osvětově, edukativně a 

preventivně.  

 

Největší agendou Občanské poradny Brno v kontextu 

cílů a poslání, které jsme si předsevzali, je poskytování 

sociálních služeb podle zákona o sociálních službách.  

 

 

 

 

OBČANSKÁ PORADNA BRNO  

 

Občanská poradna Brno, z. s. je registrovaným 

poskytovatelem sociálních služeb na základě registrace 

a pověření Krajským úřadem Jihomoravského kraje.  

 

Organizace provozuje stejnojmenné zařízení Občanská 

poradna Brno, které poskytuje službu odborného 

sociálního poradenství s primární územní působností 

ve městě Brně. Lidem v obtížné sociální situaci nabízí 

odbornou poradenskou pomoc při orientaci, hledání 

řešení a jeho uskutečňování.  

 

V souladu se standardy práce v občanských poradnách 

se orientujeme na 18 základních poradenských  

a tematických okruhů: sociální dávky poskytované mimo 

rámec sociálního pojištění, sociální služby, sociální 

pojištění, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, 

bydlení, rodina a mezilidské vztahy, občanskoprávní 

vztahy, daně a poplatky, zdravotní a sociální pojištění, 

školství a vzdělávání, problematika dluhů a zadlužování, 

ochrana spotřebitele, právní systém v ČR a EU, veřejná 



 

správa, občanské soudní řízení a jeho alternativy, trestní 

právo a ochrana základních práv a svobod.  

 

 

Základní statistické údaje  

 

 V roce 2018 se na Občanskou poradnu Brno obrátilo 

celkem 2.363 klientů, kterým bylo poskytnuto celkem 

2.662 poradenských konzultací (osobně, telefonicky 

nebo písemně, tj. emailem nebo klasickým dopisem).  

 

 56,2 % klientů tvoří ženy, 43,8 % klientů jsou 

muži.  

 

 Při sledování zakázek a témat, které byly obsahem 

konzultací klientů v poradně, jsme zaznamenali celkem 

6.204 položek. Na jednu konzultaci klienta v poradně tak 

připadá rozsah 2,33 tematických položek na 1 konzultaci 

s klienty.   

 

 Z hlediska témat, se kterými Občanské poradny 

pracují, mezi nejvýznamnější, alespoň co do četnosti 

poradenských zakázek a objemu času pracovníků, které 

těmto oblastem věnovali, patří tyto následující:  

 

 

 Občanské soudní řízení a jeho alternativy: 
 23,50 % 

 Občanskoprávní vztahy: 13,86 % 

 Rodina a mezilidské vztahy: 10,88 % 

 Bydlení: 10,86 %  

 Pracovně právní vztahy: 9,14 % 

 Dluhová problematika: 7,70 % 

Sociální dávky: 6,91 %  
 

 Ostatní problematika: 17,15 %  

 

Tento přehled odpovídá výše uvedeným 18 kategoriím a 

skupinám témat, ve kterých poskytujeme odbornou 

poradenskou službu.  

 

Část dluhové tématiky je skryta v kategorii Občanské 

soudní řízení…, kde jsou započteny zakázky z oblasti 

exekučního řízení a procesu insolvence. V kategorii 

dluhů jsou zahrnuta všechna ostatní témata spadající to 

této kategorie.  

 

 Dluhová problematika z celkového objemu zakázek 

klientů tak zaujímá podíl 20,78 %. Problematika 

exekucí tvoří 7,38 % a problematika insolvencí tvoří 

5,69 % podíl z celkového objemu zakázek klientů této 

služby.  



 

 Základní čtyřlístek témat, která jsou obtížná pro 

klienty Občanské poradny Brno, tedy utváří 

následující oblasti:  
 

dluhy – občanskoprávní vztahy – rodina a mezilidské 

vztahy – a bydlení.  

 

Tento základní „čtyřlístek“ se v průběhu posledních 

několika let zásadně nemění a opakovaně ukazuje na 

nejzákladnější oblasti, ze kterých se generuje nejvíce 

témat, se kterými klienti přicházejí pro odbornou radu  

a pomoc.  

 

 

Konzultace ve službě mohou být jak jednorázové, tak i 

dlouhodobé, podle aktuálních potřeb klienta, konzultace 

jsou vedeny i anonymně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ AKTIVITY A ČINNOSTI OBČANSKÉ 

PORADNY BRNO 

 

Mimo rámec provozu zařízení Občanská poradna Brno, 

které poskytuje sociální službu odborného sociálního 

poradenství, se v rámci naplňování svých cílů a poslání 

věnovalo dalším aktivitám.  

 

 Občanská poradna Brno spolupracuje dlouhodobě 

s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a to 

formou realizace výuky předmětu Právní klinika 

občanského práva. Předmět se setkává s výraznou 

pozitivní odezvou a poskytuje studentům práv 

nenahraditelnou zkušenost při přípravě na jejich budoucí 

povolání. V roce 2018 předmět absolvovalo 20 studentů. 

 

 Poskytujeme stáže a praxe i studentům ostatních 

vysokých a vyšších odborných škol, především 

studentům oboru sociální práce.  

 

 Aktivně se pohybujeme na veřejnosti. V květnu 

jsme naši organizaci prezentovali na Dni sociálních 

služeb v Hustopečích u Brna.  

 

 Vzděláváme a informujeme: v květnu jsme 

realizovali přednášku pro studenty Ekonomicko-správní 



 

fakulty Masarykovy univerzity na téma dluhy  

a zadlužování, v listopadu jsme realizovali vzdělávací 

programy v problematice finanční gramotnosti pro žáky 

8. a 9. tříd na ZŠ Horácké náměstí v Brně.  

 

 Spolupracujeme s Mediačním centrem, z. s. na 

zprostředkování mediačního procesu jako alternativní 

formy řešení konfliktů a sporů, nejčastěji v oblasti 

úpravy výkonu rodičovských práv a povinností. 

Mediační setkání probíhají také přímo v prostorách 

poradny. Občanská poradna Brno je organizace, která se 

tématu mediace věnuje různými způsoby téměř 20 let.  

 

 Ve spolupráci s ASOCIACÍ OBČANSKÝCH 

PORADEN jsme se v roce 2018 spolupodíleli na 

3 společných projektech (které se realizovaly také 

v dalších Občanských poradnách po celé ČR): „Dluhové 

poradenství“, „Spotřebitelské poradenství“  

a „Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich 

lidských práv“. Informace o těchto projektech prezentuje 

web AOP → www.obcanskeporadny.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finanční zpráva za rok 2018  

 

 

NÁKLADY  

 
NÁKLADY 1 902 181,91 

Spotřebované nákupy a nakupované služby 336 060,52 

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 90 518,00 

Náklady na cestovné 3 940,00 

Ostatní služby 241 602,52 

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0,00 

Osobní náklady 1 557 465,39 

Mzdové náklady 1 161 111,00 

Zákonné sociální pojištění 391 361,00 

Ostatní sociální pojištění 0,00 

Zákonné sociální náklady 4 493,39 

Ostatní sociální náklady 500,00 

Daně a poplatky 200,00 

Daně a poplatky 200,00 

Ostatní náklady 5 456,00 

Jiné ostatní náklady 5 456,00 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 0,00 

Poskytnuté příspěvky 3 000,00 

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 3 000,00 

Daň z příjmů 0,00 

Daň z příjmů 0,00 

 



 

VÝNOSY  

 
VÝNOSY 1 968 645,00 

Provozní dotace 1 889 400,00 

Provozní dotace 1 889 400,00 

Přijaté příspěvky 0,00 

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0,00 

Přijaté příspěvky (dary) 0,00 

Přijaté členské příspěvky 0,00 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 66 800,00 

Ostatní výnosy 12 445,00 

Zúčtování fondů 12 445,00 

Tržby z prodeje majetku 0,00 

  

Výnosy celkem  1 968 645,00 

 
Výsledek hospodaření před zdaněním 66 463,09 

Výsledek hospodaření po zdanění 66 463,09 

 

 

֎  ֎  ֎ 
 

Činnost Občanské poradny Brno, z. s. finančně podporují: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravský kraj a Statutární město Brno.  

 

 



 

Výhled Občanské poradny do roku 2019 
 

Občanská poradna Brno, z.s. je stabilní organizací 

s velkým potenciálem k dalšímu růstu a vývoji a je 

pevnou součástí sítě sociálních služeb v Jihomoravském 

kraji.  

 

I v roce 2019 budeme usilovat o další rozvoj a růst naší 

organizace, poskytovaných služeb klientům a jejich 

kvalitu.  Mezi hlavní cíle, které jsme si pro tento 

kalendářní rok předsevzali, patří především tyto 

následující:  

 

 Zachovat rozsah, podobu a kvalitu služeb alespoň ve 

stávajícím rozsahu, za vhodnějších podmínek také jejich 

rozvoj, vč. objemu pracovních úvazků a tedy i kapacity 

služby 

 

 Během roku 2019 akreditovat Občanskou poradnu 

Brno jako poskytovatele služeb v oblasti oddlužení u 

Ministerstva spravedlnosti ČR  

 

 Být aktivním a významným spolutvůrcem procesu 

komunitního plánování v městě Brně.  

 

 

 poskytovat odbornou podporu našim kolegům 

především v jiných neziskových organizacích 

v oblastech našich znalostí a odborné erudice.  

 

 Posílit přítomnost Občanské poradny Brno 

v mediálním a veřejném prostoru a tomu také přizpůsobit 

způsoby a formy prezentace organizace, především 

v prostoru internetu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Občanská poradna Brno, z. s.  
Anenská 10 

602 00 BRNO 

 

WEB | www.poradnabrno.eu 

TELEFON | 545 241 828 

E-MAIL | poradna.brno@volny.cz 

 

IČ | 653 53 358 

BANKOVNÍ SPOJENÍ | 1020672001/5500 (Raiffeisen BANK)  

 

 

Občanská poradna Brno, z. s. je  

registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. 


