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1 Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku příspěvkových organizací figurujících 

v neziskovém sektoru.  Téma je vybrané na základě skutečností, že příspěvkové organizace 

zabývající se širokou škálou služeb jsou pro funkční vyspělou společnost nezbytnou součástí. 

Na jejich zřízení a efektivní chod je každoročně vynakládáno velké množství finančních 

prostředků.  Na základě toho bude následující text sloužit k přiblížení těchto subjektů. 

První část je věnována charakteristice příspěvkových organizací. V této sekci se 

budeme zaměřovat na základní charakteristické prvky příspěvkových organizací a upravující 

právní předpisy. Dále jednotlivé podkapitoly budou věnovány vztahům mezi zřizovatelem 

a zřízenou příspěvkovou organizací, jejich hospodaření, právům, povinnostem a účetním 

aspektům. Na základě Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje je možno v této části 

diplomové práce nalézt i způsob financování příspěvkových organizací v oblasti sociálních 

věcí.  

V další části diplomové práce bude představena oblast financování chodu domova 

pro seniory formou detailního popisu jednotlivých zdrojů, které se podílí na celkovém 

finančním zabezpečení provozu organizace.  

Pro analytickou oblast diplomové práce byly vybrány dvě organizace věnující se 

potřebám sociálních služeb. Dva vybrané domovy pro seniory budou podrobeny analýze 

hospodaření za období posledních tří rozpočtových let z pohledu financování hlavních 

činností organizací a jejich samotných aktivit prostřednictvím doplňkových činností. 

Cílem práce je vzájemné srovnání hospodaření obou domovů pro seniory a poukázání 

na jejich odlišnosti. Zpracováním by mělo být zjištěno, v čem spočívají rozdíly ve financování 

poskytovatelů těchto služeb, jakým způsobem se finanční zatížení dotýká zřizovatelů, 

celkového rozpočtu státu a samotných klientů. 

Pro dosažení cíle bude využita metoda analýza, prostřednictvím které budeme sledovat 

vývoj jednotlivých zdrojů financování a celkového hospodaření v letech 2010 až 2012.  
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2 Charakteristika příspěvkových organizací 

Každá vyspělá společnost je založena na sektorech, které lze dělit a charakterizovat 

podle různých kritérií. Pro vstup k hlavní problematice této diplomové práce je nutné si 

vysvětlit parametry oblasti ziskového a neziskového sektoru, neboť druhá zmiňovaná oblast je 

stěžejním prvkem pro příspěvkové organizace, kterými se budeme dále zabývat.  

Ziskový, mnohdy nazýván taky jako tržní sektor je představován subjekty tržní 

ekonomiky, které byly založeny primárně za účelem dosažení zisku prostřednictvím výkonu 

své podnikatelské činnosti, jež je spojeno s podnikatelským rizikem. To znamená, že subjekty 

v ziskovém prostředí se nemohou spoléhat na zdroje jiných subjektů. V tomto případě 

nemyslíme poskytnuté úvěry, neboť jejich nabytí není bezplatné. Podstata ziskového sektoru 

spočívá v generování zisku. Na krytí nákladů souvisejících s výkonem podnikání si musí 

pomoci samotný subjekt prostřednictvím schopností personálního obsazení, reakcemi 

na vývoj makroekonomické a mikroekonomické situace v zemi, vloženými prostředky 

do podnikání, výsledků hospodaření z předešlých let či využití cizích prostředků a dalšími 

způsoby.  

Neziskový sektor, tedy netržní je představován subjekty, které nemají jako hlavní 

náplň výkonu přinášet zisk svými aktivitami. Pro úplnost je vhodné upozornit na skutečnost, 

že neziskový sektor může generovat zisk, ale podstata činností těchto organizací spočívá 

v dosahování užitku. Oproti ziskové oblasti nevýdělečné organizace jsou zakládané na jiném 

motivu přinášející užitek a výsledek z jejich aktivit je zpět vkládán do činnosti organizace. 

Naproti tomu v ziskovém sektoru kladný výsledek hospodaření je rozdělen na základě 

rozhodnutí Valné hromady, v případě podnikání na základě živnostenského oprávnění 

samotným rozhodnutím živnostníka.  

Neziskové organizace jsou formálně založené s institucionální strukturou 

a organizační formou, které slouží k uspokojení veřejně potřebných cílů a zabezpečování 

veřejných statků. „Do neziskového sektoru patří například subjekty poskytující veřejné služby, 

subjekty pracující pro své členy, subjekty financující činnosti ostatních apod. Nestátní 

neziskové organizace pracují v mnoha veřejně prospěšných oblastech, jako jsou sociální 
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služby, péče o zdravotně postižené, řešení sociálních patologií, ochrana životního prostředí, 

kultura a ochrana kulturních památek nebo sport a rozvoj komunitního života.“
1
 

Neziskový sektor se rozčleňuje na neziskový veřejný sektor, neziskový soukromý 

sektor a sektor domácnosti. Pro účel dále řešené problematiky se budeme zabývat pouze 

neziskovým veřejným sektorem. Podstata této skupiny byla již výše zmíněna. Smysl 

zakládání a podpory existence nevýdělečných organizací spočívá v užitku, který daná 

organizace má splňovat. Tento primární cíl je podnětem pro zakladatele, kterými jsou státní 

orgány, města či obce pro založení neziskového subjektu prostřednictvím svých finančních 

a majetkových zdrojů bez očekávání budoucího zisku. Sami zakladatelé těchto organizací jsou 

nevýdělečnými subjekty.  

Ve zřizovací listině každá veřejnoprávní nezisková organizace musí mít přesně 

specifikován cíl, který je podnětem pro její zřízení. Je nezbytné přesně vymezit její status, 

náplň její činnosti, druhy zabezpečovaných veřejných statků, majetek, který zřizovatel své 

neziskové organizaci poskytne pro zajištění veřejných statků. Organizační forma organizační 

složky nebo příspěvkové organizace, náplň činnosti dané organizace a skutečnost, kým je 

zřizována, ovlivňuje nejenom způsob nakládání s majetkem, ale i způsob financování potřeb 

dané organizace a strukturu jejích finančních zdrojů. [11] 

Subjekty tvořící neziskový veřejný sektor se nazývají příspěvkovými organizacemi, 

které jsou předmětem této diplomové práce a kterými se budeme dále zabývat v následujících 

částech, ve kterých bude právě tato problematika detailněji přiblížená. 

2. 1 Příspěvkové organizace 

Existují dvě formy příspěvkových organizací, které jsou členěné na základě jejich 

zřizovatele. První kategorií jsou státní příspěvkové organizace zřizované organizačními 

složkami státu (tedy ministerstvy), které hospodaří s finančními prostředky nabytými 

ze státního rozpočtu na základě vztahů se zřizovatelem nebo vlastní činností. Zřizování 

a jejich samotná existence je upravená zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                 
1
 HALTOFOVÁ, Pavlína. Finance neziskového sektoru. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita 

v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. 2011. s 140. ISBN 978-80-7248-726-4, 

(s. 11) 
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Druhou skupinou jsou příspěvkové organizace územních samosprávných celků, 

které jsou zřízené na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Tyto organizace jsou úzce napojené 

na zřizovatele, kterými jsou kraje a obce. Na rozdíl od příspěvkových organizací 

zmiňovanými v první kategorií, která je zlehka popsaná výše, jsou příspěvkové organizace 

ÚSC povinné na návrh zřizovatele být zapsané do obchodního rejstříku. 

Mimo výše uvedených právních předpisů, které jsou stěžejními pro tuto problematiku, 

se příspěvkové organizace dále řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem 

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, zákonem č. 552/1991 Sb., o státní 

kontrole, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákonem č. 16/1993 

Sb., o dani silniční, zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, zákonným 

opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, zákonem č. 234/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, vyhláškou 

č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, Českými 

účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky. 

Uvedli jsme si základní právní předpisy, které upravují rozebírané příspěvkové 

organizace. Reálné fungování organizací veřejného sektoru je usměrňováno výše uvedenými 

zákony a vyhláškami. Různorodost činností a jednotlivé specifikace v neziskovém prostředí 

vyžadují korigování konkrétnějšími legislativními předpisy. Z právního hlediska je tedy 

vhodné ještě dodat specifickou právní legislativu, kterou jsou jednotlivé organizace podle 

věnované oblasti usměrňovány, tzn. správa a údržba hřbitovů je řízena zákonem 

o pohřebnictví, organizace poskytující služby sociálního povahy spadá pod předpisy 

sociálního zabezpečení atd. 

Příspěvkové organizace jsou právnické osoby veřejného práva, které jsou zřízené 

pro takové činnosti ve své působnosti, které mají z pravidla nevýdělečný charakter a jejichž 

rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Když se podíváme 

na právní předpisy, kterými jsou nucené se řídit, můžeme z toho vyvodit, že PO jsou 

i účetními jednotkami a zároveň daňovými poplatníky. 
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Na základě stanoviska § 37a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů příspěvkové organizace mají zakázáno zřizovat či zakládat jiné právnické 

osoby a zároveň nesmějí mít jakoukoliv majetkovou účast v právnických osobách, které jsou 

založené nebo zřízené za účelem dosažení zisku. Vychází se z toho, že příspěvkové 

organizace nejsou zřízené pro obohacování, úspěšné podnikání, ale pro pokrytí služeb 

obyvatelstva a to především v oblastech, kterými jsou například školství, zdravotnictví, 

sociální potřeby, doprava atd.  

2.1.1 Vznik a zánik příspěvkových organizací 

„Zřizovatel vytváří příspěvkovou organizací k veřejně prospěšnému účelu, který svým 

významem a rozsahem vyžaduje samostatné institucionální zakotvení.“
2
 Zákon 

o rozpočtových pravidlech upravuje základní pravidla pro vznik, fungování, hospodaření 

a zánik těchto organizací. Příspěvkové organizace jsou založené na základě schválené 

zřizovací listiny PO, která musí obsahovat následující náležitosti: 

 úplný název zřizovatele,  

 název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace; název nesmí mít zavánějící 

tendence, které by mohly vést k záměně s jinými příspěvkovými organizacemi, 

 vymezení hlavního účelu, pro který je zřízena, předmět její činnosti, 

 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, 

 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je předáván do správy 

příspěvkových organizací k jejímu hospodaření, a k účelu, pro který je organizace 

zřízena,  

 vymezení práv, prostřednictvím kterých může PO fungovat se svěřeným majetkem, 

a plnit tím svůj účel, pro který byla zřízena, a povinností spojené s efektivním 

a ekonomicky účelným využitím, 

 vymezení pravidel pro výrobu a prodej zboží, jestliže jsou předmětem činnosti, 

 vymezení práv a povinností související pronajímáním svěřeného majetku jiných 

subjektům, 

 oblasti doplňkové činností, které navazují na hlavní smysl zřízení příspěvkové 

organizace.  

                                                 
2
 BOUKAL, Petr. „Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe)“. 1. vyd. Praha: 

Oeconomica. 2009. s. 303. ISBN 978-80-245-1650-9, (s. 11) 
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 vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena.
3
  

Příspěvkové organizace ÚSC se všemi právními aspekty vznikají okamžikem zapsání 

do obchodního rejstříku, který je následně po předložení návrhu na zapsání do obchodního 

rejstříku zřizovatelem, kterým můžou být, jak už bylo výše zmíněno, kraj nebo obec. Jakmile 

je PO zapsána v obchodním rejstříku, vážou se na tento fakt i povinností jako na jakoukoliv 

jinou právnickou osobu v rejstříku evidovanou.  

„Ke vzniku, případně k rozdělení či sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové 

organizace dochází dnem určeným zřizovatelem v opatření, respektive v rozhodnutí 

podle druhu zřizovatele. V něm také zřizovatel určí rozsah převodu práv a závazků na nové 

či přejímající organizace. Při zrušení příspěvkové organizace přecházejí práva a závazky 

na zřizovatele dnem opatření, resp. rozhodnutí.“
4
 Zrušení příspěvkové organizace vychází 

z rozhodnutí zřizovatele, který nastává uplynutím dne, jež je uvedený v jeho rozhodnutí 

o zrušení. Tímto dnem přechází majetek, práva a závazky na zřizovatele. 

Dle § 27 odstavce 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů je možné sloučení nebo splynutí příspěvkových organizací. Realizace těchto 

možností je akceptovatelná pouze za předpokladu, že zúčastněné nevýdělečné organizace jsou 

zřízené stejným zřizovatelem. Není-li tato podmínka dodržena, žádná ze zmíněných akcí 

nemůže proběhnout. 

Příspěvkové organizace nemají ve svých pravomocích poskytovat dary jiným 

subjektům. Výjimku tvoří poskytování peněžitých nebo nepeněžitých darů z fondu kulturních 

a sociálních potřeb svým zaměstnancům v souladu s vyhláškou ministerstva financí 

č. 114/2002 Sb. Problematice fondu kulturních a sociálních potřeb se budeme více věnovat 

v samostatné části této kapitoly.  

2.1.2 Vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací 

Příspěvkové organizace jsou finančně závislé na svém zřizovateli, který jim poskytuje 

příspěvky na provoz, jež se vážou na činnosti či jiná kritéria související s výkonem 

                                                 
3
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a o změně a doplnění 

dalších zákonů. (§ 27 odst. 7) 
4
 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a M. JETMAR. Veřejný sektor – řízení a financování. 1. vyd. Zlín: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 47. s. ISBN 978-80-7318-789-7, (s. 47). 
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či potřebami organizace. Obec, resp. kraj automaticky pokrývá finanční potřeby 

své příspěvkové organizace. 

Zřizovatele jde tedy nazvat jako autoritu, které se podřizují jim zřízené PO. 

Ve zřizovací listině je přesně vymezen hlavní účel a předmět činnosti, který je čistě 

v kompetenci zřizovatele. „Příspěvková organizace nemůže svévolně svůj hlavní účel 

či hlavní činnosti rozšiřovat. Zcela chybnou je úvaha organizace, že pokud některou činnost 

nemá omezenou jako doplňkovou, pak tato činnost spadá pod činnost hlavní. Zavádějící je 

také charakteristika neziskovosti hlavní činnosti, kdy opět neplatí, že pokud na některé 

činnosti organizace nerealizuje zisk, pak je tato činnost činností hlavní. Rozhodující je vždy 

znění zřizovací listiny, které určuje, zda organizace vůbec může činnost vykonávat, 

či nikoliv.“
5
 

Zřizovatel má pravomoc rozhodovat o velikosti svěřeného majetku PO, nebo jestli 

může organizace nabýt majetek do svého vlastnictví. Zřizovatel určí podmínky, 

jakým způsobem může s majetkem manipulovat, resp. s ním nakládat. S tím souvisí i přesně 

vymezené provádění inventarizace u svěřeného majetku. Stejně tak je v kompetenci obce, 

resp. kraje, zda umožní nabýt majetek darem či děděním. K tomuto úkonu je zapotřebí 

předchozího souhlasu zřizovatele. Jestliže nedostane souhlas k převzetí majetku, jsou PO 

nuceny majetek odmítnout. V téhle oblasti je nezbytné domýšlet dopady související se 

získaným majetkem ve smyslu nákladů na udržení provozuschopného a samotný provoz. 

Majetek nabytý děděním či darováním přinášející příspěvkové organizaci vylepšení finanční 

situace, znamená pro zřizovatele impuls, prostřednictvím kterého sníží o vylepšující hodnotu 

příspěvky na pokrytí běžných potřeb institucí.  

Rozhodovací pravomoc ohledně nabytí majetkových hodnot se vztahuje rovněž 

na získání věcí na základě kupní smlouvy. [7] 

                                                 
5
 MADEROVÁ VOLTROVÁ, Karla a Petr TÉGL. Vztahy mezi zřizovatelem 

a příspěvkovou organizací ÚSC. 2. vyd. Olomouc: ANAG. 2011. s. 191. ISBN 978-80-

7263-664-8 (s. 53) 
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„Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace.“
6
 Zřizovatel plní 

kontrolní funkci nad organizaci a efektivním a účelným využíváním finančních prostředků 

a majetku, se kterým má možnost pracovat v rámci svého výkonu.  

2.1.3 Hospodaření příspěvkových organizací 

Podle § 53 odst. 2  zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících předpisů se hospodaření příspěvkové organizace řídí podle jejího 

rozpočtu, který po zahrnutí příspěvku ze státního rozpočtu nebo stanovení odvodu do státního 

rozpočtu musí být sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet PO zahrnuje pouze náklady a výnosy, 

jež souvisí jenom s poskytovanými službami, které tvoří hlavní předmět pro zřízení. Závazky, 

resp. úhrady, ke kterým se zaváže v kalendářním roce, nesmějí přesahovat schválený rozpočet 

pro tento daný rok. V průběhu roku mohou nastat situace, které zapříčiní, že příspěvková 

organizace překročí buď nákladové, nebo výnosové složky a tudíž jejich výše nebude 

odpovídat předpokládané rozpočtové hodnotě. Tuto možnost ještě rozšíříme o předpoklad, 

že nám tato situace zhorší hospodářský výsledek. Za těchto okolností je příspěvková 

organizace povinna učinit taková opatření, která způsobí, že rozpočet bude opět vyrovnaný 

a odchylky budou odstraněné. 

Při sestavování rozpočtu musí příspěvková organizace v průběhu roku rozpočtovat 

náklady a výnosy použitých finančních prostředků z rezervního fondu a z prostředků 

poskytnutých ze zahraničí. Výjimka z tohoto přístupu je uplatněna v případech užití 

prostředků z dotací poskytnutých na úhradu provozních výdajů získaných z rozpočtu 

Evropské unie nebo získaných na základě mezinárodních smluv. 

Příspěvkové organizace jsou ze zákona povinné dbát o to, aby všechny svěřené úkoly 

plnily co nejhospodárnějším a nejefektivnějším způsobem. Stejně tak je povinna finanční 

prostředky získané pro chod organizace využívat pouze k těm účelům, pro které byly původně 

určeny. To znamená, že je musí využít k činnostem např. na pokrytí nezbytných potřeb, 

na zaopatření bezproblémové existence nevýdělečné organizace atd.  

Příspěvková organizace pracuje se zdroji, kterými se budeme zabývat v třetí stěžejní 

kapitole. Jestliže tyto prostředky nespotřebuje k účelům, pro které je získala, v daném 

                                                 
6
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a o změně a doplnění 

dalších zákonů. (§ 27 odst. 9) 
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kalendářním roce, má povinnost převést je do rezervního fondu v podobě zdroje 

do následujících účetních období, ale musejí se opět spotřebovat pouze pro účel, kterému 

měly sloužit v původním roce. Neexistuje, aby příspěvková organizace využila prostředky 

k jiným záležitostem. 

Jestliže hospodaření příspěvkové organizace za účetní období je vyčísleno ztrátově 

po zahrnutí příspěvku, nastává situace, kdy zřizovatel musí s příspěvkovou organizací 

projednat, jakým opatřením bude řešit úhradu v následujícím roce. Řešení této situace vychází 

z využití prostředků z rezervního fondu PO, z rozpočtu zřizovatele, není-li možné použít 

prostředky z rezervního fondu z důvodu nedostatku, nebo ze zlepšeného hospodářského 

výsledku příspěvkové organizace v následujícím roce, není-li dostatek prostředků 

ani v rozpočtu kapitoly.  Nastane-li situace, že zhoršený výsledek hospodaření není uhrazen 

ani ze zlepšeného hospodářského výsledku, jak jsme už výše uvedli, zřizovatel zruší 

příspěvkovou organizaci v následujícím roce. Takto se stane, pokud nebude zhoršený 

hospodářský výsledek uhrazen z rozpočtu kapitoly. Organizační složka státu zajistí 

pokračování činnosti, kterou vykonávala zrušená příspěvková organizace. Příspěvková 

organizace nejprve použije zlepšený hospodářský výsledek k pokrytí zhoršeného výsledku 

hospodaření. [19] 

V pravomocích příspěvkových organizací není oprávnění nakupovat akcie či jakékoliv 

jiné cenné papíry. Můžou je akceptovat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným 

osobám, ale pouze za předpokladu, že s tímto úkonem bude souhlasit zřizovatel. Je absolutně 

zakázáno, aby příspěvkové organizace vystavovaly či přijímaly směnky. Nesmějí působit 

ani jako směnečný ručitel. Řešení vztahu příspěvkové organizace vůči cenným papírům je 

v § 36 v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Ačkoliv problematika úvěrů, půjček a ručení příspěvkových organizací (§ 34 odst. 1 

a 2 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) by měla být spíše 

zařazená do následující kapitoly, je vhodné z právního úhlu ji zmínit již teď. Později se k ní 

vrátíme z pohledu financování chodu příspěvkové organizace, ale teď rozebereme příslušný 

paragraf, který PO opravňuje uzavírat smlouvy o úvěru nebo o půjčce jen na základě 

předchozího souhlasu zřízovatele. Schválení půjčky není zapotřebí pouze v případech, kdy se 

týká finanční výpomoci vlastním zaměstnancům a půjčky, resp. úvěr bude poskytován 

z fondu kulturních a sociálních potřeb. 
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Zřizovatel může příspěvkové organizaci finančně pomoci tzv. návratnou finanční 

výpomoci za předpokladu, že vrácení bude kompenzováno výnosy běžného období 

a to nejpozději do 31. března následujícího roku. 

Příspěvková organizace nesmí ručit za závazky či je jiným způsobem zajišťovat 

třetím osobám.  

Příspěvkové organizace tvoří dle § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů peněžní fondy, jestliže účetní jednotka dosáhla zlepšeného 

hospodářského výsledku a také za podmínky, že předešlý zhoršený výsledek hospodaření byl 

již uhrazen. Zřizovatel schvaluje výši zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce 

po roce, ve kterém vznikl. Na základě tohoto schváleného výsledku hospodaření se vytvářejí 

jednotlivé fondy. Zmiňovanými fondy jsou: 

 rezervní fond, 

 fond reprodukce majetku, 

 fond odměn, 

 fond kulturních a sociálních potřeb. 

Zůstatkové stavy na konci kalendářního roku se podle § 29 odst. 2 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 

převádějí do následujícího rozpočtového roku. 

Rezervní fond 

Rezervní fond plní motivační funkci příspěvkové organizace pro dosahování lepšího 

výsledku hospodaření. Tento fond je tvořen z hospodářského výsledku po skončení účetního 

období v takové výši, ve které je schválen zřizovatelem a která je snížená o případné převody 

do fondu odměn. „Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace je vytvořen tehdy, 

jestliže skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým příspěvkem na provoz vyšší 

než provozní náklady.“
7
 V rezervním fondu se mohou objevovat také peněžní dary. 

Rozebírané subjekty získávají prostředky ke své činnosti pro nějaký předem daný účel. 

Jestliže je nevyužije v roce nabytí, tak tyto prostředky převede právě do rezervního fondu 

v následujícím roce. Zdroje obsahující rezervní fond je nutné sledovat a evidovat odděleně. 

                                                 
7
 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a M. JETMAR. Veřejný sektor – řízení a financování. 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. s. 485. ISBN 978-80-7357-936-4, (s. 236) 
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Jakým způsobem budou prostředky ze zlepšeného výsledku hospodaření přerozděleny 

mezi rezervní fond a fond odměn, závisí na schválení zřizovatele.  Na základě souhlasu 

zřizovatele může příspěvková organizace převést část svého rezervního fondu k navýšení 

svého investičního fondu mimo prostředků, které PO získala a v daném roce nevyužila 

pro přesně vymezený účel a převedla je do následujícího roku ve formě rezervního fondu.  

Rezervní fond je z pravidla využíván k rozvoji činnosti, pro který je zřízena, 

k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, k úhradě případných 

sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně a k úhradě své ztráty za předchozí léta. [19] 

Investiční fond 

Už z názvu lze lehce vyvodit, že investiční fond je vytvářen příspěvkovými 

organizacemi pro financování investičních potřeb. Způsob tvorby vychází z peněžních 

prostředků ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, který vychází 

z předem schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Dalšími složkami investičního fondu 

jsou tzv. investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, investiční příspěvky ze státních fondů, 

příjmy plynoucí z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku a to pouze za předpokladu, 

že tento prodej je schválen zřizovatelem a z prodeje dlouhodobého majetku ve vlastnictví 

příspěvkové organizace. Můžeme zde ještě uvést dary a příspěvky jiných subjektů, 

které splňují svým charakterem a účelem povahu investiční podstaty a budou pro tyto účely 

i využité. A posledním zdrojem investičního fondu jsou převody z rezervního fondu 

na základě schválené výše zřizovatelem.  

Prostředky z investičního fondu se využívají pro potřeby financování investičních 

výdajů, k úhradě přijatých investičních úvěrů či půjček, k odvodu do rozpočtu zřizovatele, 

pokud takový odvod odložil a posílení zdrojů pro financování údržby a oprav majetku 

využívaný příspěvkovou organizací pro svoje potřeby související s výkonem její hlavní 

náplně činnosti. V případě posledního bodu pro úplnost je vhodné dodat, že takto využité 

prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů PO.  

Příspěvkové organizace mohou přijímat investiční úvěry a půjčky pro krytí 

investičních potřeb. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

toto pravidlo upřesňuje tím, že žádající organizace je povinna mít k tomuto úkonu souhlas 

svého zřizovatele. Jestliže ho nemá, nemůže investiční půjčku či úvěr získat. [20] 
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Fond odměn 

Fond odměn se vytváří ze zlepšeného výsledku hospodaření a to do výše 80 % 

zmiňovaného výsledku. Dalším kritériem při stanovení výše přídělu do fondu odměn vychází 

ze stanového či přípustného objemu mzdových prostředků příspěvkové organizace. Daným 

horním limitem je maximálně 80 % z prostředků určenými na platy. Stejně jako u předchozích 

fondů i tento není výjimkou. Tvorba a přerozdělování fondu podléhá schválení zřizovatelem. 

[20] 

„Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům. Přednostně se z fondu odměn hradí 

případné překročení prostředků na platy, jehož výše se zjišťuje podle zvláštního právního 

předpisu.“
8
  

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Tento fond je charakteristický, jak jde poznat z názvu, sociální povahou. Vytváří se 

průběžně a zálohově na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního plánovaného objemu 

nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, příp. na mzdy a náhrady mzdy a odměny 

za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci. Vyúčtování 

skutečného přídělu se provádí prostřednictvím konečné účetní závěrky podle skutečných 

mzdových a personálních nákladů. Podstata tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb 

spočívá v zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb pro zaměstnance v pracovním 

poměru, důchodcům poprvé odcházejícím do starobního důchodu či na invalidní důchod 

třetího stupně. Do tohoto okamžiku jsme FKSP brali z pohledu § 33 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Blíže je problematika FKSP upravena 

vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, které 

se budeme věnovat v následujícím textu. 

Pro potřeby tohoto fondu je zřízen účet u bank nebo pobočky zahraniční banky. 

Převody musejí být uskutečněné nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém došlo k vytváření FKSP. 

                                                 
8 
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a o změně a doplnění 

dalších zákonů, (§ 32 odst. 3). 
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Základní příděl tvořící fond je ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných 

na mzdové potřeby. Dále je fond naplňován splátkami půjček na bytové účely poskytnutých 

do konce roku 1992, náhrady škod a pojistných plnění vztahujících se k majetku pořízeného 

z fondu a dary určené tomuto fondu. 

 Příspěvková organizace sestavuje rozpočet fondu a stanovuje způsob čerpání, které 

musí být v souladu se schváleným rozpočtem. Čerpání je možné pouze na výdaje na provoz 

zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (§ 4), pořízení hmotného 

majetku pro tyto potřeby zaměstnancům (§ 5), půjčky na bytové účely (§ 6), stravování (§ 7), 

dovolenou a rekreaci (§ 8), kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport (§ 9), výměnné 

akce (§ 10), sociální výpomoci a půjčky (§ 11), penzijní připojištění maximálně však do výše 

90 % z částky, kterou si hradí sám zaměstnanec u OSS nebo u státních příspěvkových 

organizací, v případě PO ÚSC může příspěvek hradit zcela nebo jeho část (§ 12), pojistné 

na soukromé životní pojištění (§ 12a), příspěvek odborové organizaci (§ 13) a dary (§ 14). 

[17] 

2.1.4 Majetek příspěvkové organizace 

Příspěvkové organizace hospodaří s majetkem, který je jim svěřený zřizovatelem 

v rozsahu zřizovací listiny. Organizace může nabývat do svého vlastnictví i majetek, 

ale pouze za předpokladu, že s tímto nabýváním souhlasí zřizovatel předem a předem vyčlení, 

pro který konkrétní druh majetku schválení je určeno. Do vlastnictví smí příspěvková 

organizace nabývat pouze majetek za předchozího souhlasu zřizovatele a pouze takový 

majetek, který je potřebný pro uskutečnění výkonu, pro který byla zřízena. ÚSC konkrétně 

stanovuje, který majetek bude pro příspěvkovou organizaci tzv. svěřeným majetkem, 

se kterým bude co nejlépe hospodařit, a který majetek bude spadat do vlastnictví příspěvkové 

organizace. Způsoby nabytí majetku jsou: 

 bezúplatné převod od zřizovatele, 

 darem, 

 děděním – jestliže nezíská PO souhlas pro převzetí majetku děděním, je nucena 

ho odmítnout, 

 jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. 
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Bude-li majetek pro příspěvkovou organizaci trvale nepotřebný a získala ho 

od zřizovatele bezúplatně, nabídne ho písemně přednostně opětovně bezplatně zřizovateli. 

Neprojeví-li o něj zájem, je oprávněna příspěvková organizace převést na jinou osobu a to 

pouze za podmínek, které jsou stanoveny její organizaci. 

„Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu č. 250/2000 Sb. v oblasti 

užívacích a vlastnických vztahů k majetku, který ke své činnosti používají příspěvkové 

organizace zřízené ÚSC, nerozlišuje mezi majetkem oběžným (peníze, ceniny, zásoby), 

dlouhodobým (hmotným nebo nehmotným), který je pořizován z investičních zdrojů nebo 

drobným dlouhodobým majetkem pořizovaným z nákladů. Majetkem se rozumí i pohledávky 

jako právo na peněžní nebo jiné plnění.“
9
 

Několikrát již byly zmíněny termíny „svěřený majetek“ a „majetek ve vlastnictví 

organizace“. V právní úpravě příspěvkových organizací není možné nalézt konkrétní definici, 

která by vystihovala podstatu svěřeného majetku. Růžena Merlíčková Růžičková (2011) 

ve své odborné publikaci vyjadřuje názor, že absence výkladu tohoto pojmu vede k tomu, 

že sám zřizovatel je nucen hledat odpovídající právní titul v legislativě, ze kterého se bude 

vycházet, např. pronájem, výpůjčka, bezúplatný převod. Je tedy možné chápat svěřený 

majetek jako majetek, který zřizující územní samosprávný celek umožní využívat na základě 

zřizovací listiny příslušné příspěvkové organizaci. V tomto právním aktu jsou nastavená 

taková práva a s nimi spojené povinnosti k využívání majetku pro výkon veškerých činností 

spojených s PO. Tímto způsobem je možné říci, že obce a kraje mají možnost ve zřizovací 

listině projevit svoji vlastní vůli, co se týče oblasti svěřeného majetku. Jediné kritérium, které 

usměrňuje problematiku svěřeného majetku, spočívá v principu efektivního a účelného 

hospodaření s tímto majetkem ve prospěch a pro výkon příspěvkové organizace, které byl 

předán na základě zřizovací listiny. 

Na rozdíl od svěřeného majetku, který ve své podstatě nadále patří zřizovateli a PO 

s ním jenom co nejlépe a ekonomicky nejúčelněji nakládá především pro svoji stěžejní oblast 

předmětu činnosti. V přechozích letech odborná veřejnost, co se týče vlastnictví majetku PO, 

byla nejednotná ve svých stanoviscích. První část se stavěla kladným způsobem k této 

problematice. Naproti tomu druhá byla zásadně proti, ačkoliv nedokázala plně argumentovat 

pro zamítavý názor. V současné legislativě, přesněji v § 4 se jasně stanovuje, že „příspěvková 

                                                 
9
 SCHNEIDEROVÁ, Ivana Majetek krajů, měst, obcí, DSO a příspěvkových organizací. 

1. vyd. Praha: ACHA obec účtuje. 2010. s. 258. ISBN 978-80-254-5609-5, (s. 170). 
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organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele“
10

, ale hned v následujícím paragrafu 

umožňuje nabývat majetek s podmínkou, že tento majetek je potřebný k výkonu činnosti. 

Majetek, který má ve vlastnictví nabytý způsoby, které jsme již vyjmenovali výše, patří 

výlučně do vlastnických práv dané PO. Zřizovatel ale nadále nese pravomoc, kterou 

usměrňuje získání a manipulaci prostřednictvím práv plynoucích ze zřizovací listiny 

a ze zákona. Uváděným právem máme na mysli souhlas předcházející nabytí majetku. 

V případě neschválení nastane okamžité odmítnutí. 

2.1.5 Účetnictví příspěvkových organizací 

V úvodu této podkapitoly je vhodné uvést podstatný právní zásah, který měl 

významný vliv na účetnictví příspěvkových organizací. Dne 1. ledna 2009 vstoupil v účinnost 

zákon č. 304/2008 Sb., který měl dopad na právní předpis, kterým je zákon č 563/1991 Sb., 

o účetnictví a který byl novelizován i v dalších letech. Uvedena novela ZoÚ proběhla 

prostřednictvím zákona č. 239/2012, jež upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví 

a  kladené požadavky na jeho průkaznost. Dále usměrňuje prostřednictvím stanovených 

podmínek předávání účetních záznamů pro potřeby státu, kterými je myšlen soubor činností, 

jež směřují ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek a účetních 

jednotek, o kterých tak stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis, v centrálním systému 

účetních informací státu a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku.
11

 Reformou  

účetnictví je umožněno sledovat autorizaci a výkon rozpočtu, majetek, pohledávky a závazky 

účetní jednotky. Dále taky sleduje tvorbu výsledku hospodaření. [34] 

Příspěvkové organizace jsou subjekty, které mají svou právní subjektivitu 

a podle platných právních norem jsou považovány za právnické osoby se sídlem na území 

České republiky. Z tohoto právního úhlu je pochopitelné, že mají povinnost vést účetnictví 

se všemi náležitostmi, které s ním souvisí. Právní legislativa upravující účetnictví v ČR 

nevychází pouze z řad výkonné a zákonodárné moci ČR. Po vstupu do Evropského 

společenství 1. května 2004 je naší povinností harmonizovat právní regulace z účetního 

pohledu do našeho právního systému.  Tyto mezinárodně uznávané pravidla v souladu 

                                                 
10

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a o změně a doplnění 

dalších zákonů. (§ 27 odst. 4). 
11

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  
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s Evropskou unií jsou zakomponovány v zákoně o účetnictví, vyhláškách a stejně tak 

v národních účetních předpisech, kterými jsou České účetní standardy. [9] 

Smyslem účetnictví je evidovat stav a pohyb majetku a jiných aktiv účetní jednotky, 

závazků, včetně dluhů a jiných evidovaných pasiv, dále náklady a výnosy a výsledek 

hospodaření příslušné příspěvkové organizace. Příspěvkové organizace musí vést účetnictví 

správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 

záznamů. [22] 

Příspěvkové organizace účtují o uskutečněných aktivitách, které jsou předmětem 

účetnictví, podvojnými zápisy do účetního období na základě časového a věcného hlediska. 

V reálném prostředí mohou nastat situace, které zapříčiní, že není možné dodržet zásadu 

věcného a časového principu. V těchto případech se zachycují nastalé události do účetního 

období, v němž jsou zjištěné. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených 

skutečnostech v souladu se všeobecnými účetními zásadami, kterými jsou: 

 zásada věrného a poctivého zobrazení, 

 zásada účetní jednotky a jejího neomezeného trvání, 

 zásada opatrnosti, 

 zásada zákazu vzájemného zúčtování, 

 věcná zásada, 

 přednost obsahu před formou, 

 aktuální princip, tzn. nezávislost účetního období, 

 zásada periodicity zjišťování výsledku hospodaření a finanční situace, 

 zásada oceňování majetku a závazků. 

Příspěvkové organizace vedou účetnictví v plném rozsahu. Jestliže nejsou součástí 

konsolidované účetní jednotky, mají možnost podle ZoÚ vést účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu, ale to pouze za předpokladu, že takto stanoví zřizovatel příspěvkové organizace. 

Není-li tomu tak, je povinna účetnictví vést v plném rozsahu. [5] 

Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu závisí, mimo úpravy zákona, 

na ustanovení zřizovatele příspěvkové organizace. Rozhodnutí, zda budou vést zjednodušenou 

podobu účetnictví či změnu v rozsahu je možné provést do konce předcházejícího účetního 

období, ve kterém se daná skutečnost uskutečnila. Z toho vyplývá, že účetnictví v jiném 
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rozsahu může být zahájeno pouze k začátku účetního období, tj. 1. ledna. Znamená to tedy, 

že pokud se zřizovatel rozhodne změnit rozsah účetnictví, musí to udělat ještě před 

započnutím nového účetního období.  Je tedy vyloučené, aby v průběhu roku předala 

příspěvková organizace účetní výkazy např. ve zjednodušeném rozsahu a následně uskutečnit 

rozhodnutí, na základě kterého by organizace vedla účetnictví v plném rozsahu. 

Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účetní jednotky vedoucí účetnictví 

ve zjednodušeném rozsahu: 

 sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny a pokud 

jiný předpis nevyžaduje detailnější zachycení, 

 mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, 

 nejsou povinné účtovat o opravných položkách a účetních rezervách; výjimku 

tvoří rezervy a opravné položky podle zvláštních právních předpisů, 

 nemusí oceňovat reálnou hodnotou, 

 nejsou nuceni tvořit výkazy přehled o peněžních tocích a přehled o změnách 

vlastního kapitálu,  

 sestavují účetní závěrku v takovém rozsahu, v jakém jsou potřeba 

pro jednotlivé skupiny účetních jednotek podle prováděcích právních předpisů. 

Pokud účetní jednotky nesplňují podmínky pro vedení účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu, jsou povinné vést účetnictví v plném rozsahu. Za těchto okolností jsou subjekty 

povinné si vytvořit účtový rozvrh a nastavit metody, kterými naplní podstatu vedení účetnictví 

v plném rozsahu. Operace, které byly uskutečněné v průběhu účetního období, se evidují 

formou podvojných zápisů. Zmíněnými operacemi se myslí stav a pohyb aktiv, pasiv, 

náklady, výnosy a celkový výsledek hospodaření. Pro tyto potřeby jsou využívány účetní 

knihy, tj. deník, hlavní kniha, kniha analytických účtů, podrozvahová evidence. 

Pro úplnost je třeba si uvědomit, že vedení účetnictví v plném rozsahu s sebou nese 

vyšší nároky, např. na softwarové vybavení a zaměstnance než vedení účetnictví 

zjednodušenou podobou. [31] 

Cílem účetnictví je zachycovat jednotlivé informace ve formě peněžního vyjádření, 

z něhož je možné získat obraz o majetkové situaci dané účetní jednotky, zdrojích a finanční 

situace. Výsledkem jsou účetní výkazy, které agregují data za celkové období. Hlavními 

účetními výkazy jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty doplněné o přílohu.  
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Rozvaha je považována na základní účetní výkaz, kterými jsou bilancovány základní 

prvky, tj. svěřený, resp. nabytý majetek a zdroje, kterým je tento majetek krytý. To znamená, 

že rozvaha je dvojím pohledem na stav příspěvkové organizace vyjádřený v peněžních 

jednotkách. Majetková struktura je odborně nazývaná aktivy. Druhá strana vystihuje zdroje 

krytí aktiv, jež jsou pasivy. 

Výkaz zisku a ztráty obsahuje oproti rozvaze, která je stavovým výkazem, tokové 

veličiny, kterými jsou sledované náklady a výnosy za přesně dané období, 

zpravidla kalendářní rok, ke kterému se vztahují. Na základě těchto informací je umožněno 

získat výsledek hospodaření. V případě příspěvkových organizací se pracuje s výsledkem 

hospodaření za hlavní činnost a výsledkem hospodaření za tzv. doplňkovou činnost, kterou se 

budeme dále zabývat v následující kapitole. Jednotlivé činnosti se sledují odděleně. 

2.1.6 Porušení rozpočtové kázně 

Zřizovatel, jak už bylo zmíněno, je v postavení autority, což představuje 

pro zřizovatele pravomoce kontrolního subjektu a zároveň může ukládat odvody za porušení 

rozpočtové kázně. Příspěvková organizace se dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že: 

 využije peněžní prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, 

v rozporu se stanoveným účelem, 

 převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než stanoví 

tento zákon nebo než rozhodl zřizovatel, 

 využije finanční prostředky svého peněžního fondu na jiný účel, než stanoví 

tento zákon nebo jiný právní předpis, 

 využije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky 

jejího peněžního fondu podle tohoto zákona, nebo 

 překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto 

překročení do 31. prosince nekryla ze svého fondu odměn.
12

 

Velikost odvodu příspěvkovou organizací do rozpočtu zřizovatele za porušení 

rozpočtové kázně se odvíjí od výše neoprávněně použitých prostředků. Organizace je povinna 

odvézt tento postih nejpozději do 1 roka a to ode dne, kdy byla tato skutečnost zjištěna, 

                                                 
12

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a o změně a doplnění 

dalších zákonů  
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nebo nejpozději do 3 let ode dne, kdy skutečně došlo k porušení rozpočtové kázně. 

Příspěvková organizace může požádat písemným způsobem svého zřizovatele o snížení 

či úplné prominutí odvodu. Tuto možnost může využít do 1 roku od uložení sankce. 

Výše uvedený text se nevztahuje k porušení rozpočtové kázně v případě, 

kdy příspěvková organizace neoprávněně nakládala s prostředky, které obdržela z rozpočtu 

státního fondu, Regionální rady regionu soudržnosti nebo z Národního fondu, jež měly být 

na základě rozhodnutí příslušné příspěvkové organizace poskytnuté vhodně vybraným 

fyzickým či právnickým osobám. Nastane-li tato situace, řeší se podle § 22 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V tomto paragrafu se 

definuje „porušení rozpočtové kázně jako každé neoprávněné použití nebo zadržen peněžních 

prostředků poskytnutých z rozpočtu ÚSC, městské části hlavního města Prahy, RRRS 

nebo svazku obcí.“ Jestliže byla porušena rozpočtová kázeň, je příspěvková organizace 

povinna provést odvod do rozpočtu, z něhož byly poskytnuté prostředky. Při porušení více 

povinností se částky sčítají a to pouze do výše poskytnutých prostředků. Zjistí-li poskytovatel 

porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce, má pravomoc poskytování prostředků 

pozastavit, dokud příslušný orgán nevyřkne rozhodnutí, na základě kterého se rozhodne, 

jakým způsobem se bude pokračovat. Příslušným orgánem, který rozhoduje o uložení odvodu 

a penále za porušení rozpočtové kázně, jsou obecní úřady u obcí, krajský úřad u krajů 

a v případě městských částí města Prahy úřad městské části a u města Prahy Magistrát 

hlavního města Prahy. 

Pokud příspěvková organizace je v prodlení s odvodem souvisejícím s porušením 

rozpočtové kázně, jsou vypočítávané penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den 

prodlení, které se počítá ode dne, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně do dne, kdy bude 

připsána částka na účet poskytovatele. Není-li penále vyšší než 1 000 Kč, neukládá se. [21] 

2. 2 Příspěvkové organizace v Moravskoslezském kraji  

Závěrem kapitoly určené pro objasnění příspěvkových organizací se hodí, aby byl 

věnován prostor agregátním údajům Moravskoslezského kraje v oblasti příspěvkových 

organizací poskytujících služby sociálního charakteru. V následující tabulce je možné 

zaznamenat objem finančních prostředků poskytnutých do provozní a investiční činností 

a celkový objem prostředků příspěvkových organizací v sociální sféře Moravskoslezského 
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kraje. Pro tyto účely jsou využité informace ze Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje 

za rok 2012. 

V tabulce 2. 1 jsou zaznamenané objemy peněžních prostředků podle jednotlivých 

druhů činností příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí a souhrnné údaje 

za všechny příspěvkové organizace v Moravskoslezském kraji. V tabulce je také možné si 

všimnout podílu finanční náročnosti příspěvkových organizací v sociální sféře vůči všech PO 

v MS kraji v roce 2012. 

 

Tab. 2. 1 Objem peněžních prostředků poskytnutých PO v Moravskoslezském 

kraji (v tis. Kč) 

 
Zdroj: Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2012 

 

 

Objem finančních prostředků vynaložených na realizaci provozních činností v sociální 

oblasti se podílelo 0,765 % na celkově využitých prostředků do provozních činností všech 

příspěvkových organizací existující v Moravskoslezském kraji. Podíl investičních aktivit PO 

ve sledovaném odvětví tvoří 2,976 % celkových prostředků, které byly investované všemi 

příspěvkovými organizacemi. Celkově bylo v roce 2012 příspěvkovým organizacím 

v sociálním odvětví poskytnuto 56 433 tis. Kč, což tvoří necelé procento na souhrnném 

objemu finančních prostředků, které byly poskytnuty MS krajem všem příspěvkovým 

organizacím. Z toho vyplývá, že pro potřeby příspěvkových organizací v sociální sféře 

zřízenými Moravskoslezským krajem je vynakládáno velmi málo peněžních prostředků.  

V odvětví sociálních věcí figuruje 24 příspěvkových organizací specializovaných 

na poskytování sociálních služeb, které v roce 2012 poskytovaly přesně 83 sociálních služeb, 

např. bytové služby, služby terapeutických dílen, odborné poradenství týkající se sociálních 

otázek, telefonická krizová pomoc atd. Moravskoslezský kraj byl v roce 2012 zřizovatelem 

235 příspěvkových organizací, přičemž 10 % z nich tvoří příspěvkové organizace věnující se 

sociálním službám.  

provozní 44 806 5 859 270 0,765

investiční 11 637 391 090 2,976

Celkem 56 443 6 210 360 0,909

Objem peněžních 

prostředků poskytnutých 

do činnosti

PO v oblasti 

sociálních věcí (v 

tis. Kč)

PO v MS kraji       

(v tis. Kč)

Podíl               

(%)
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V roce 2012 bylo na financování příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí 

poskytnuto celkově přes rozpočet kraje 56 443 tis. Kč. Mimo těchto prostředků obdržely 

navíc dotace ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb v MS kraje. Výše 

dotace činila 260 070 tis. Kč. Důvodem, proč tato částka není zahrnutá v tabulce 2.1, je, 

že tento finanční tok nebyl zahrnutý v rozpočtu kraje a pochází přímo z rozpočtu Ministerstva 

práce a sociálních věcí. Tyto peníze jsou tzv. průtokovými dotacemi, což znamená, 

že procházejí přes bankovní účet MS kraje, ale nejsou součástí jeho rozpočtu. 

Příspěvkové organizace hospodařily v roce 2012 s příspěvky na provoz poskytované 

krajem ve výši 44 844 tis. Kč, který je rozdělen na potřeby financování běžného provozu 

ve výši 16 640 tis. Kč Z rozpočtu kraje byly financovány provozní výkony účelově směřované 

peněžní prostředky v částce 28 022 tis. Kč, jež byly určeny na přípravu a posuzování žadatelů 

o náhradní rodinnou péči, konzultační činnosti pro pěstouny, vznik nových zařízení 

související s pěstounskou péči. Nejvýznamnějším finančním podílem na celkové částce má 

úhrada nákladů na odpisy. Na financování se podílely i evropské finanční zdroje, které byly 

využité pro zpracování objemových studií v rámci přeměny pobytových sociálních služeb. 

Na tyto aktivity bylo využito 144 tis. Kč. 

Určitou část účelově určených prostředků pro financování běžného provozu tvořily 

i neinvestiční peněžitá aktiva poskytována z rozpočtu státu. Cílem svěřených prostředků je 

částečné krytí finančních potřeb souvisejících s předáváním informací pro monitorování a 

řízení veřejných financí. Částku 390 tis. Kč získalo 6 příspěvkových organizací věnující se 

sociální oblastí v MS kraji. Instituce využily veškerý obnos a nevyčerpaná výše byla vrácena 

poskytovateli, tj. 18,8 tis. Kč. 
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Graf 2. 1 Přehled peněžních prostředků poskytnutých na provozní a investiční 

                  činnost z pohledu PO v oblasti sociálních služeb a všech PO v MS kraji 

Zdroj: Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2012 

Pro investiční akce příspěvkových organizací bylo krajem poskytnuto celkově 

12 290 tis. Kč. K poslednímu dni roku 2012 nebyly všechny peníze využité. Znamená to, 

že objem peněžních prostředků pro realizaci investičních záměrů příspěvkových organizací 

činil 11 637 tis. Kč. Na těchto investičních akcích se téměř z 50 % podílel rozpočet Evropské 

unie, neboť celkovou částkou 5 814 tis. Kč pokrývali náklady spojené se zpracováním studií 

a projektových dokumentací v rámci procesu transformace a humanizace poskytovaných 

sociálních služeb.  

Zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 dosáhlo 18 příspěvkových organizací 

s celkovým ziskem 626,24 tis. Kč. Zbývajících 6 organizací k 31. 12. 2012 pracovalo 

s vyrovnaným rozpočtem.  

22 příspěvkovým organizacím byla na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje 

schválena tzv. návratná finanční výpomoc ve výši 50 000 tis. Kč na zajištění běžných 

provozních výdajů související s hlavní činností organizací. Do finančního úskalí se PO dostali 

z důvodu prodlení finančních transferů z rozpočtu MPSV. Těmto organizacím byla výpomoc 

schválena ještě v roce 2011. V roce 2012 bylo zastupitelstvem rozhodnuto o další půjčce 

ve výši 15 000 tis. Kč. Celková částka 65 000 tis. Kč byla navrácena příspěvkovými 

organizacemi v řádných termínech do ukončení rozpočtového období. Zadluženost PO 

v odvětví sociálních věcí nebyla vykazována. 
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3 Zdroje financování 

Předchozí kapitola byla věnována obecné charakteristice příspěvkových organizací. 

Postupně jsme se zabývali obecnými vztahy mezi samotnou PO a jejím zřizovatelem, jejím 

zřízením a zánikem, hospodařením, jejími zákonnými právy a povinnostmi, resp. sankcemi za 

jejich nedodržení. S ohledem na problematiku řešenou v analytické části diplomové práce se 

budeme dále zabývat podstatou financování příspěvkových organizací vykonávajících 

činností v oblasti sociálních věcí, konkrétně domovů pro seniory. 

Úvodem této kapitoly je vhodné vymezit podstatu sociálních služeb dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na základě kterého se člení tyto služby na pobytové, 

ambulantní a terénní. Domovy pro seniory jsou oprávněné poskytovat zmiňované oblasti 

sociálních služeb na základě uvedeného právního předpisu, kterým je přesně vymezen výčet 

služeb, jež spadá do kompetencí domovů. Těmi jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a další aktivity ve prospěch seniorů. 

Pobytovými službami jsou míněné služby, které souvisí s ubytováním v domovech 

pro seniory. V těchto domovech jsou tyto služby poskytované osobám, jež mají především 

v důsledku vysokého věku sníženou soběstačnost a jejich tělesný či mentální stav vyžaduje 

pravidelnou pomoc další osoby. Do kategorie pobytových služeb jsou řazené služby spojené 

s poskytováním ubytování, stravy, pomoci s běžnou péči o vlastní osobu, vč. zvládání 

osobních hygienických potřeb, aktivizačními činnostmi, pomoci při uplatňování práv 

a vlastních zájmů. Klienti domovů pro seniory v rámci pobytových služeb mají právo 

na udržování společenských vztahů a péči sociálních pracovníků. 

Ambulantní služby jsou služby, které jsou vykonávány prostřednictvím odborníků, 

za kterými klient dochází nebo je doprovázen, resp. dopravován do zařízení určené seniorům. 

Součástí této služby není ubytování.  

Terénní služby představují služby, které jsou seniorům poskytovány v jejich 

přirozeném sociálním prostředí, tedy v jejich domovech mimo sociální zařízení. Těmito 
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službami je například rozvoz jídel seniorům domů, zajišťování produktů dle potřeb klientů 

formou nákupů, zajišťování čistoty jejich domova a další služby tohoto charakteru. 

Domovy pro seniory spadají do kategorie příspěvkových organizací věnující se oblasti 

sociálních věcí. Blízký vztah mezi sociálně zřízenou příspěvkovou organizací a jejím 

zřizovatelem byl popsán v samostatné podkapitole. Zřizovatel formou příspěvků na provoz 

podporuje financování potřeb domovů pro seniory. Výše příspěvků vychází z úzké vazby 

na výkon či na potřeby související se schválenými činnostmi subjektu sociální sféry. Je to 

jeden ze základních příjmů, se kterými hospodaří tyto organizace. 

Dalším hlavním zdrojem finančních příjmů jsou prostředky vybrané od klientů. 

Pikola a Říha vyjadřují názor, že domovy seniorů jsou často postaveny před situací, kdy mají, 

nebo očekávají nedostatek finančních příjmů na poskytování sociálních služeb a záleží čistě 

na vedení těchto domovů, jak s touto situací naloží a jakým způsobem ji budou řešit. Dále 

tvrdí, že tento nedostatek by mohl být krytý z prostředků členů rodiny a přátel seniora 

umístěného v domově. Co se týče přátel a členů rodiny, jsou tyto finanční výpomoci zcela 

dobrovolné. Výjimku tvoří dětí seniorů, na které se vztahuje tzv. vyživovací povinnost stejná, 

jako tomu je u vyživovací povinnosti rodiče ve vztahu k nezaopatřenému dítěti.  

Významnou položku ve finančních výnosech tvoří také úhrady od zdravotních 

pojišťoven. Výkony související se zdravotní, ošetřovatelskou či rehabilitační péči jsou 

finančně kryté právě formou plateb zdravotních pojišťoven ve prospěch vykonávajících 

domovů pro seniory. 

Domovy seniorů pro financování výkonu své činnosti mohou a využívají prostředky 

nabyté prostřednictvím dotací na úhradu provozních nákladů z rozpočtu Evropské unie, 

vč. stanového podílu státního rozpočtu na financování těchto provozních výdajů a dotací 

na úhradu provozních výdajů na základě mezinárodních smluv, na základě kterých 

mohou být ČR svěřené finanční prostředky z mechanismů Evropského hospodářského 

prostoru a Norska a programu švýcarsko-české spolupráce. Dále financuje svoje aktivity 

peněžními dary od fyzických nebo právnických osob, získanými finančními prostředky 

poskytnutých ze zahraničí. 

Dalším finanční zdroj je rozebírán v  kapitole Peněžní fondy, které jsou organizací 

vytvářené na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Na prostředky z peněžních fondů je nutné se dívat jako na sekundární zdroj financování, 
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neboť jejich existence se promítla již v předchozích letech ve formě zlepšeného výsledku 

hospodaření, nabyté dotace a dalších získaných finančních prostředků. Evidence a tvorba 

jednotlivých peněžních fondů je jenom transformace příjmů z minulých let. Domovy seniorů 

tedy nehospodaří s větším množstvím prostředků v daném roce, ale pouze s naspořeným 

obnosem, nikoliv nově nabytým.  

Neměl by být opomenutý důležitý prvek ve financování domovů seniorů, který ještě 

nebyl uveden. Pokud to zřizovací listina a následné schválení zřizovatele povoluje, mohou 

tyto sociální organizace vykonávat tzv. doplňkovou činnost, která musí být vedena 

v účetnictví odděleně od hlavní činnosti subjektu.  

K jednotlivým způsobům financování se budeme postupně vracet v této kapitole 

a budeme se jimi blíže zabývat. Rozebereme jednotlivá stanoviska a principy financování.  

Ještě než přejdeme k jednotlivým zdrojům financování, je nanejvýš vhodné zopakovat 

pravidlo, které je platné pro všechny již uvedené způsoby. „Pokud se prostředky poskytnuté 

podle odstavce 2 nespotřebují do konce kalendářního roku, převádějí se do rezervního fondu 

jako zdroj financování v následujících letech a mohou se použít pouze na stanovený účel. 

V rezervním fondu se tyto zdroje sledují odděleně. Prostředky, které na stanovený účel nebyly 

použity, podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn 

účel, na který byla dotace poskytnuta.“
13

  

3. 1 Příspěvek na provoz 

V úvodu kapitoly byl uveden jeden ze základních charakteristických rysů, kterým je 

obecně finanční provázanost mezi příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem. Podstata této 

vazby se pochopitelně vztahuje i na vztahy mezi zřízený domov pro seniory, jež je 

příspěvkovou organizací, a jeho zřizovatele, který podporuje svými peněžními prostředky 

chod domova. Je tedy pochopitelné, že jedním z hlavních příjmů domovů pro seniory, 

se kterým daný subjekt hospodaří, jsou příspěvky na  provoz v peněžité podobě získané 

zejména z rozpočtu svého zřizovatele. Ten je poskytuje v takové výši související v návaznosti 

na výkon domova či s ohledem na jiná kritéria vyplývající z jeho potřeb. Příspěvky na provoz 

tohoto sociálního zařízení jsou využité pro vyplácení peněžitých plnění poskytovaných 

                                                 
13

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a o změně a doplnění 

dalších zákonů, (§ 28 odst. 3). 
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za práci svých zaměstnanců. Zákoník práce v § 109 odst. 3 písm. c) definuje plat jako 

peněžité plnění poskytované za práci zaměstnancům zaměstnavatelem, kterým je domov 

seniorů, jehož náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány 

z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních 

jiných předpisů. Při sestavování výše příspěvku na provoz domova pro seniory se vychází 

z toho, v jaké výši tento subjekt získal peněžní prostředky z aktivit vycházející z hlavní 

činností a jak využívá prostředky plynoucí ze svých peněžních fondů.  

Tyto příspěvky jsou zpravidla určeny pro financování provozních potřeb, jak je 

uvedeno výše, především na krytí platebních, resp. mzdových závazků vůči pracovníkům 

organizace. Dále jsou využívány na ostatní platby za odvedenou práci a neinvestiční výdaje. 

Mohou být nastavené závazné ukazatele pro dané oblasti provozních nákladů čerpání 

příspěvků na provoz, které jsou poskytované zřizovatelem. Výše příspěvku a způsob čerpání 

v průběhu roku může zřizovatel vázat na předem určený ukazatel, kterým většinou je jednotka 

výkonu domova. Pokud výše příspěvku není stanovena na jednotku výkonu, má možnost 

čerpat tyto finanční prostředky na svou činnost do zřizovatelem stanovené výše. 

Převyšují-li příjmy domova pro seniory z jejich vlastních aktivit související s hlavní 

činnosti náklady, zřizovatel tohoto sociálního zařízení stanoví odvod z provozu. Smysl těchto 

zásahů spočívá v zajištění dodržení vyrovnaného rozpočtu. V zákoně č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v § 6 je uvedeno, že příspěvkovým 

organizacím, v tomto případě domovům seniorů, můžou jejich zřizovatelé uložit odvod 

v takové výši, v jakém uznají za vhodné do svého rozpočtu za předpokladu, že: 

 plánované výnosy překračují jejích plánované náklady,  

 investiční zdroje organizace jsou vyšší, než je jejich potřeba užití na základě 

rozhodnutí zřizovatele nebo  

 konala proti pravidlům rozpočtové kázně. 

Příspěvek na provoz se může zdát totožný s dotacemi poskytovanými příspěvkovým 

organizacím vykonávající služby sociální povahy. Rozdíl spočívá v tom, že dotace jsou 

nenárokové a jejich poskytování je spojeno s výběrovým řízením, kterým musí organizace 

podstoupit. Oproti tomu na příspěvek mají tyto subjekty nárok, který jim je garantován 

zákonem. 
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3. 2 Úhrady od zdravotních pojišťoven 

Pikola a Říhá tvrdí, že zdravotní pojišťovny jsou ve vztahu k domovům pro seniory 

obchodními partnery. Součástí domovů pro seniory je zdravotní péče, která je řádně 

poskytnuta odborně způsobilými zaměstnanci. Tyto zdravotní úkony jsou řádně 

zdokumentovány a následně vyúčtovány pro jejich úhradu zdravotními pojišťovnami. 

Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je penzistům garantována zvláštní 

ambulantní péče prostřednictvím zdravotnického zařízení a ošetřovatelskou a rehabilitační 

péči prostřednictvím zaměstnanců domovů pro seniory, kteří mají odbornou způsobilost 

pro výkon zdravotnického povolání. Takto poskytovaná péče seniorům je na základě zákona 

o veřejném zdravotním pojištění hrazena zdravotními pojišťovnami, u kterých je klient 

pojištěn. Důležité je poznamenat, že tyto zdravotní úkony musí být realizované zaměstnanci 

domova, který má k nim skutečně oprávnění. Jenom tehdy jsou platby zdravotní pojišťovny 

za zdravotnické úkony příjmem domova pro seniory.  

3. 3 Příspěvek na péči 

Dalším příjmem domovů pro seniory jsou příspěvky na péči, které jsou poskytované 

penzistům umístěných v domovech důchodců vyžadující pomoc při péči o vlastní osobu 

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za tento stav je považován déle 

než rok trvající indispozice omezující dušení, smyslové nebo fyzické schopnosti se o sebe 

starat. Přidělené příspěvky jsou vyplácené rovnou na účet příslušného domova, ve kterém je 

klient umístěn pro zajištění odpovídající péče nemocného důchodce.  

Příspěvek na péči vyřizuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

v případě odvolání je o něm rozhodováno krajským úřadem. Výše příspěvku za každý 

kalendářní měsíc odpovídá výši závislosti důchodce na jiné osobě, která je posuzována podle 

schopnosti zvládat základní životní potřeby, kterými jsou mobilita, orientace, komunikace, 

stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví 

a péče o domácnost.  
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Tab. 3. 1 Výše příspěvku na péči podle stupně závislosti 

Stupeň I 

(lehká závislost) 

 

Neschopnost zvládat 3 – 4 základní životní potřeby 

 

800 Kč 

Stupeň II 

(středně těžká závislost) 

 

Neschopnost zvládat 5 – 6 základních životních potřeb 

4 000 Kč 

Stupeň III 

(těžká závislost) 

 

Neschopnost zvládat 7 – 8 základních životních potřeb 

 

8 000 Kč 

Stupeň IV 

(úplná závislost) 

 

Neschopnost zvládat 9 – 10 základních životních potřeb 

 

12 000 Kč 

Zdroj: Příručka pro osoby se zdravotním postižením pro rok 2014  

V následujícím grafu můžeme sledovat rostoucí výdaje na příspěvky na péči za roky 

2007 až 2013. V těchto údajích jsou zahrnuté všechny čtyři stupně závislosti osob na pomoc 

jiné osoby. V roce 2007 byl vyplácen nejmenší obnos peněžních prostředků za sledované 

období. V tomto roce poskytnuté příspěvky na péči byly vyčísleny ve výši 14 608 tis. Kč. 

V následujících letech se úroveň pohybovala relativně na stejné úrovni, tj. v průměrné výši 

18 761 tis. Kč. 

Graf 3. 1 Poskytnuté příspěvky na péči v letech 2007 až 2013 (v tis. Kč) 

Zdroj: MPSV ČR 
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3. 4 Dotace  

Přesné vymezení definice dotací je v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech. Dotací se tedy dle § 3 písm. a) „rozumí  peněžní prostředky státního rozpočtu, 

státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým 

osobám na stanovený účel.“ Jenom v tomto právním předpise je konkrétně charakterizován 

pojem dotace. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů není 

tomuto problému věnován.  

Obecně jsou dotace nenávratné finanční výpomoci získané na základě veřejného 

programu, resp. programu či činnosti určené pro uchazeče, kteří splnili předem stanovené 

podmínky ve výběrovém řízení. Dotace jsou poskytované subjektům z veřejných rozpočtů 

vnitrostátních či zahraničních. Mezi tyto rozpočty zahrnujeme rozpočet státu, ÚSC, státních 

fondů, Evropské unie nebo z finančního mechanismu Evropského hospodářského systému, 

které jsou čerpány na základě mezinárodních smluv.   

Paragraf 28 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů je věnován financování příspěvkových organizací, tedy i domovů 

pro  seniory, které hospodaří s dotacemi na úhradu provozních výdajů, jež jsou či mají být 

použity z rozpočtu Evropské unie, vč. podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 

a také je věnován dotacím na úhradu provozních výdajů dle mezinárodních smluv, na základě 

kterých jsou ČR svěřené finanční prostředky z finančního mechanismu Evropského 

hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české 

spolupráce. [22] 

Pokud domov pro seniory získané prostředky z dotací nevyužije do konce 

kalendářního roku, ve kterém tyto peněžní prostředky nabyla, je povinná je převést 

do příslušného peněžního fondu jako zdroj financování pro následující roky. Podmínkou 

ale zůstává účel poskytnutých dotací. Ačkoliv je organizace nevyužila v roce získání, je 

povinná je v následujících letech zužitkovat ale pouze pro stanovený účel, na základě kterého 

je nabyla. Jestliže tak neučiní, vztahují se na ní sankce za porušení rozpočtové kázně, 

kterým je věnována kapitola Porušení rozpočtové kázně.  
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 „Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na zajištění poskytování sociálních služeb 

poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsání v registru.“
14

 Dotace v sociálním sektoru 

ze státního rozpočtu se poskytují pro financování běžných výdajů za předpokladu, že je 

zpracován střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Tyto dotace jsou poskytovány 

z rozpočtu kraje. Pracovníci příspěvkové organizace soustřeďující se na výkon sociálních 

služeb sepisují žádost na poskytnutí dotace týkající se následujícího rozpočtového období, 

která je předkládána ministerstvu krajským úřadem. Žádost musí obsahovat náležitosti 

uvedené v zákoně v § 101 odst. 4 písm. a) až c). Součástí předkládané žádosti krajem 

ministerstvu je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro potřeby celého kraje. 

Mimo jiných náležitostí obsahuje i ekonomickou analýzu v plánu identifikovaných potřeb 

a způsob finančního zajištění. Krajský úřad je v tomto okamžiku v pozici vykonavatele 

kontrolní funkce, jež je jeho povinností ujišťovat se, zda příjemci dotace využili získané 

prostředky pro účel, kterému měly sloužit. [20] 

Management domovů pro seniory může využít dotace poskytované Ministerstvem 

práce a sociálních věcí na zajištění: 

 poskytování sociálních služeb poskytovatelů těchto služeb, jestliže jsou 

zapsání v registru poskytovatelů, 

 povinnosti krajského úřadu poskytovat služby sociálního charakteru 

pro seniory, jestliže domov pro seniory, který tuto služby poskytoval, byl 

zrušen a senioři by tímto aktem mohli být v ohrožení na jejich právech 

a zájmech a nejsou schopni si zajistit jiný domov, 

 povinnosti obecního úřadu s rozšířenou působností zajistit v nutném rozsahu 

poskytování sociálních služeb nebo jinou formu pomoci v podobě sociální 

služby seniorovi, který ji nezbytně vyžaduje, neboť je ohrožen na svém životě 

či zdraví, 

 financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 50ti sociálních 

služeb poskytovatelům, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatele 

intervenčního centra, a to na následující výkony: 

o na podporu sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální 

charakter, 

                                                 
14

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a o změně a doplnění dalších zákonů (§101 

odst. 1). 
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o na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zvláště na vzdělávání 

pracovníků v sociálních službách, na podporu kvality sociálních služeb 

a na zpracování střednědobých plánů krajů a plánů obcí v oblasti 

sociálních služeb, 

o v případě mimořádných situací, kterými jsou živelní pohromy, 

ekologické havárie či průmyslové havárie.
15

 

Od roku 2010 musí domov pro seniory v pozici žadatele o dotaci ze státního rozpočtu 

podat žádost zásadně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel, která je 

součástí informačního systému OKslužby. Důležitým významem této aplikace je 

zjednodušení tvorby žádosti o poskytnutí dotace a zároveň umožňuje předcházení vzniku 

formálních chyb, neboť aplikace je provázána s registrem poskytovatelů sociálních služeb. 

Systémem OKslužby je umožněno zrychlení, zpřehlednění a efektivnější hodnocení žádosti 

o dotaci. Domov pro seniory může podat pouze jednu žádost o dotace, která musí obsahovat 

přehled všech registrovaných služeb, na které se mají dotace vztahovat. U každé uvedené 

služby musí žadatel uvést, zda žádaná dotace se nalézá v programu podpory A nebo B. 

Program podpory A spočívá v podporování poskytování sociálních aktivit, jež mají místní 

či regionální povahu. Žádající domov pro seniory o dotaci musí uvést krajský úřad, 

prostřednictvím kterého žádají o zmiňovanou dotaci a které nejsou v rozpočtu s působností 

registrované služby oznámené při registraci. Formou programu podpory B jsou 

spolufinancovány sociální služby, které jsou poskytovány celostátně nebo nadregionálně. 

Prostřednictvím tohoto programu jsou podporovány sociální služby, které jsou vykonávané 

na národní úrovni a které slouží k vytýčené skupině osob, u nichž existuje riziko sociálního 

vyloučení dopadající na celou společnost.  

Program B je vázán na další požadavky, které musí splňovat podmínku místa realizace 

výkonu sociální činnosti. V praxi to znamená, že musí poskytování sociálních služeb 

přesahovat alespoň 3 sousedící kraje nebo poskytovaná služba je realizována celostátně a má 

dopad na celou cílovou skupinu uživatelů. Z pohledu efektivity není možné vykonávat danou 

sociální službu v rámci jednotlivých krajů. 

 

                                                 
15

 PIKOLA, Pavel a Milan ŘÍHA. Služby sociální péče v domovech pro seniory. 1. vyd. Praha: 

Námořní akademie České republiky, 2010, s. 148. ISBN 978-80-87103-29-6. 
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Jestliže domov pro seniory, jakožto žadatel o dotaci, nesplňuje podmínky pro dotace 

z programu B, je automaticky považován za poskytovatele sociálních služeb regionálním, 

resp. místním. Žádost bude tedy podána podle místa realizace konkrétních výkonů 

na příslušný krajský úřad (Pikola, Říha, 2010). 

Dotace z kapitoly MPSV může získat pouze takový domov pro seniory, který nemá 

nedoplatky či jiné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy či zdravotním 

pojišťovnám. Tento fakt je vedení domova povinno doložit čestným prohlášením při podávání 

žádosti. Dostane-li domov pro seniory dotaci na realizaci sociálních záměrů, pro který byl 

zřízen, je zakázáno, aby tyto peněžní prostředky byly dále poskytnuty jiným fyzickým 

nebo právnickým osobám. Výjimku tvoří právnické či fyzické osoby, které pro domov 

realizovaly činnost, pro kterou byly finanční prostředky ve formě dotace uvolněné. Peníze 

z dotačních programů je možné užít pouze pro účely předem stanovené.  

Získá-li domov pro seniory dotaci, smí ji využít pro následující účely: 

 osobní náklady, tzn. náklady na zaměstnance domova pro seniory (např. 

vedoucí pracovníci, sociální pracovníci, kuchaři, pradleny a další mzdové 

položky vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění), 

 provozní náklady – náklady, které jsou potřebné pro poskytování služeb 

v domovech ve stanoveném rozsahu (např. nákup drobného dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku, materiálu, služeb ad.) 

Naopak domov pro seniory nesmí využít dotaci pro pokrytí nákladů, které nesouvisí 

s poskytováním základních činností, pořízením či technickým zhodnocením dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, odpisy majetku, reprezentaci, finančním leasingem, 

zahraničními pracovními cestami, školenými zaměstnanců, které nesouvisí s podstatou 

výkonů hlavní činností domovů pro seniory atd.
16

 

Na poskytování dotací domovy pro seniory nemají právní nárok za jakýchkoliv 

okolností. Jejich nabývání je spojováno se stanovenými podmínkami. 

 

                                                 
16

 PIKOLA, Pavel a Milan ŘÍHA. Služby sociální péče v domovech pro seniory. 1. vyd. Praha: 

Námořní akademie České republiky, 2010, 148 s. ISBN 978-80-87103-29-6. 
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V níže zobrazeném grafu jsou zachyceny poskytnuté dotace v letech 2010 až 2012 

všem domovům na podporu služby domov pro seniory, které se nacházely na území České 

republiky a splňovaly podmínky pro získání těchto dotací. Na výši poskytnutých dotací se 

podílí finanční podpora státu a samotných zřizovatelů. Dotace byly poskytnuté na pokrytí 

výdajů souvisejících s výkonem sociálních služeb ve státních a krajských, obecních 

a ostatních (tedy nestátních) domovech důchodců. Ostatními domovy pro seniory se myslí 

např. domovy pro seniory zřízené neziskovou organizací Charita. Z grafu 3. 2 je patrné, 

že výdaje na dotace jsou znatelně nižší v letech 2011 a 2012 oproti roku 2010. Je to důsledek 

preferování nízkorozpočtové politiky a snižování schodků státního rozpočtu. 

Graf. 3.2 Poskytnuté dotace na podporu služby domov pro seniory v ČR  

(v tis. Kč) 
Zdroj: Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí MPSV ČR. 

V grafu 3. 3 se můžeme všimnout, že nejvyšší finanční výpomoci získávaly v letech 

2010 až 2012 státní a krajské domovy pro seniory. Tuto skutečnost je možné vysvětlit 

i vyšším počtem středisek poskytující tuto sociální službu. Mnohonásobně menší dotace 

získaly nestátní organizace. I zde je vhodné dodat poznámku, že v grafu 3. 3 jsou 

zaznamenány dotace jak od státu, tak od zřizovatelů domovů pro seniory. Nestátní domovy 

důchodců mají zřizovatelé jiné osoby, např. Charita, církve, které nejsou součástí státní 

či územní samosprávy. Znamená to tedy, že tyto domovy pro seniory nemusejí hospodařit 

s nutně nižším rozpočtem oproti obecním, krajským či státním domovům. Peněžní prostředky, 

které jim byly poskytnuté z rozpočtu jejich nestátního zřizovatele, se jenom nepromítly 

do uvedené statistiky, neboť jejich výdaj se neváže na státní rozpočet nebo na rozpočet ÚSC. 

Zdroj: Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí MPSV ČR 

V následujícím grafu 3. 3 jsou znázorněny poskytnuté dotace z rozpočtu MPSV 

a z rozpočtu zřizovatele v letech 2010 až 2012 všem domovům na podporu služby domov 

se zvláštním režimem, které jsou poskytované v rámci organizací domovy pro seniory. 
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Graf 3.3  Poskytnuté dotace na podporu služby domov se zvláštním režimem 

v ČR (v tis. Kč) 

 
Zdroj: Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí MPSV ČR 

V grafech 3.4 a 3.5 je znázorněné poskytování dotací z rozpočtu Ministerstva práce 

a sociálních věcí a z rozpočtu zřizovatele z pohledu příjemce těchto peněžních prostředků 

v letech 2010 až 2012. Domovy pro seniory poskytují ve většině případů dvě sociální služby, 

kterými jsou domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. V následujících grafech je 

možné si všimnout vývoje poskytnutých dotací nejenom z pohledu příjemce, ale i z pohledu 

poskytované sociální služby. 

Graf 3.4 Dotace poskytnuté služby domov pro seniory podle typu zařízení 

 (v tis. Kč) 

Zdroj: Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí MPSV ČR 
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Graf 3.5 Dotace poskytnuté služby domov se zvláštním režimem podle typu 

zařízení (v tis. Kč) 

Zdroj: Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí MPSV ČR 

V grafech 3. 4 a 3. 5 je zachycena struktura příjemců dotací poskytnutých na pokrytí 

finančních potřeb souvisejících s realizací služeb domov pro seniory a domov se zvláštním 

režimem. Nejvyšší objem peněžních prostředků každoročně přijímají státní a krajské zařízení. 

V případě financování služby domov pro seniory v obecních zařízeních je možné si všimnout, 

že objem přijatých dotací je jenom mírně nižší než u státních a krajských zařízení. U obecních 

zařízení poskytující službu domov se zvláštním režimem je v grafu 3. 5 vidět rapidní pokles 

peněžních dotací oproti zařízení poskytující službu domov se zvláštním režimem. Nejnižší 

podíl z dotačních prostředků získávají nestátní zařízení, kterými jsou např. Charita.  

3. 5 Prostředky vybrané od klientů 

Součástí příjmů domovů pro seniory jsou poplatky vybrané od klientů za poskytnuté 

sociální služby související s ubytováním, stravou a péči v domovech, které senioři platí 

ve stanovené výši mezi poskytovatelem a klientem. Maximální výše úhrady za ubytování 

a stravu je přesně vymezena v prováděcím předpise k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, kterým pro tyto účely je vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí 

č. 505/2006 Sb. Dle § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách musí seniorovi 

po úhradě částky za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v domově 

pro seniory zůstat minimálně 15 % jeho příjmu, se kterým smí senior nakládat dle svého 

uvážení. Jestliže klientovi po úhradě nákladů související s poskytovanými službami nezůstává 

zákonem stanovený nedotknutelný příjem, poskytovateli, v tomto případě domovu, doloží 
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výši svého příjmu. A výše poplatku za služby bude vypočítaná s ohledem na zmiňovaný § 73 

odst. 3. Nastanou-li změny v příjmech klienta, je jeho povinností tyto změny okamžitě 

nahlásit příspěvkové organizaci.  

Maximální výše poplatku za poskytování služeb v domovech pro seniory činí: 

 210 Kč denně celkem za úkony uvedené výše, vč. provozních nákladů 

souvisejících s poskytnutím ubytování, 

 za poskytnutí stravy: 

o 170 Kč denně za celodenní stravu, 

o 75 Kč za oběd, vč. provozních nákladů souvisejících s přípravou 

stravy.
17

 

Pro domov důchodců prostředky vybrané od klientů představují tržby za jeho výkon. 

Tyto příjmy si zanechávají pro pokrytí nákladů související s poskytnutím ubytování, úklidem, 

praním a drobnými opravami ložního a osobního prádla, žehlením, zajištěním celodenní 

stravy a to v minimálním rozsahu 3 hlavních jídel, pomoci při zvládání běžných osobních věcí 

související s oblékáním, přesunem, prostorovou orientací, samotným pohybem, pomoci při 

udržování osobní hygieny a zajištění podmínek pro osobní hygienu, podporou a pomoci při 

udržování sociálního začleňování osob, upevňování rodinných vztahů, poskytováním 

volnočasových a zájmových aktivit, pomoci s nácvikem a upevňováním motorických, 

psychických a sociálních schopností a dovedností a pomoci při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitosti.
18

 

3. 6 Doplňková činnost 

Ve zřizovací listině domova pro seniory zřizovatel vymezuje, do jaké míry může 

realizovat doplňkovou činnost navazující na hlavní náplň. Při zřizování musí být přesně 

stanovené druhy těchto doplňkových aktivit a jejich rozsah. Jenom na základě souhlasu 

zřizovatele může tedy využívat své majetkové možnosti a odbornost svých zaměstnanců 

pro výkon těchto činností.  

                                                 
17

 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách.  
18

 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách.  
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Jak z názvu vyplývá, doplňková činnost nepředstavuje podstatu hlavní účelu domova 

pro seniory, ale měla by navazovat především svým ekonomicky efektivním přínosem 

na stěžejní účel, pro který byl domov zřízen. Je tedy možné říci, že svou doplňující činností se 

domov důchodců stává živnostníkem podléhající živnostenským právním předpisům. 

Z toho vyplývá, že musí být splněné podmínky s výkonem živnosti jako u kterékoliv jiné 

osoby, která žádá o živnostenské oprávnění. Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti by 

měl být z principu ziskový, neboť jinak postrádá tento výkon svůj smysl. Jakožto v pozici 

živnostníka jsou na veškeré příspěvkové organizace, tedy i na domovy pro seniory, uložené 

povinností vztahující se nařízením zákona o dani z příjmů. Je to pochopitelné, neboť domov 

pro seniory vytváří svou činností zisk, který není primárním důvodem zřízení zřizovatelem. 

Domov pro seniory se tedy tímto způsobem stává daňovým poplatníkem daně z příjmů, který 

si smí v rámci tohoto zákona uplatnit určitá daňová zvýhodnění., např. úprava základu daně, 

osvobození části základu daně ad. Daňové zvýhodňování nevýdělečných organizací 

uskutečňující podnikatelské aktivity je kritizováno účastníky tržního sektoru, protože tahle 

situace zapříčiňuje nerovnoměrné podmínky na trhu ve prospěch neziskových organizací. [29] 

Doplňkovou činnost domovy pro seniory sledují na oddělených účtech od činností 

vyplývající z hlavní náplně. Kladný výsledek hospodaření si oproti klasickým ziskovým 

podnikatelským subjektům nerozdělují manažeři či vlastníci, neboť zde figuruje v pozici 

zřizovatele buď stát, nebo ÚSC, ale je využitý ve prospěch financování hlavní činnosti 

organizace. Existuje možnost využití tohoto zdroje k jiným účelům pouze za okolností, 

které předem schválí zřizovatel. Doplňková činnost v žádném případě nesmí být vykonávána, 

jestliže je v rámci jejich aktivit nabouraná činnost, pro kterou byl domov pro seniory zřízen. 

Také je nepřípustné, aby doplňková činnost dosáhla záporného výsledku hospodaření. 

Domovy pro seniory v rámci své doplňkové činností vykonávají aktivity, které jsou 

blízké jejich hlavní náplní zřízení. Většinou těmito aktivitami jsou pohostinské služby, 

např. prodej občerstvení a poskytování obědů externím strávníkům. Dále smí vyrábět 

a prodávat reprezentační výrobky a dekorace, poskytovat rehabilitace, pedikúry, praní, 

žehlení, opravy a údržby oděvů, bytových textilií, nakupovat a prodávat zboží pro klienty 

domova pro seniory v rámci terapeutických procedur atd.  
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3. 7 Peněžní fondy 

Problematice peněžních fondů byl blíže věnován text v předešlé kapitole, ve které byla 

obecně vysvětlena podstata jejich tvorby u všech příspěvkových organizací. Domovy 

pro seniory jsou rovněž příspěvkovou organizací zabývající se sociálními službami. Znamená 

to tedy, že všeobecná pravidla daná právním předpisem jsou povinné dodržovat i domovy 

důchodců.  

Peněžní fondy jsou součástí zdrojů financování aktivit, jak těch investičních, 

tak neinvestičních. Ačkoliv jsou považovány jako způsob krytí výdajů, není možné 

na ně pohlížet jako na nově získané peněžní prostředky. Jejích původ domovy pro seniory 

evidují ve svém účetnictví již v jiných formách v předešlých letech. V celkovém efektu jsou 

na tom organizace v tomto ohledu prakticky pořád finančně stejně, tzn. finanční prostředky se 

prostřednictvím peněžních fondů nezvýšily. Stav v jednotlivých fondech se sice mění, 

ale na úkor majetkových složek domova. Přes to všechno jsou peněžní fondy zdrojem 

financování potřeb domova pro seniory, neboť z jejích prostředků se kryjí jednotlivé potřeby. 

Domovy pro seniory, jak už bylo uvedeno, mají povinnost ze zákona vytvářet peněžní 

fondy ze zlepšeného výsledku hospodaření vyprodukované jejích činností. Je nezbytné ale 

dodržet danou podmínku, která vychází z předpokladu, že již byl uhrazen zhoršený výsledek 

hospodařený, který vznikl v předešlých letech. Je-li schválen, může domov důchodců vytvářet 

rezervní fond, investiční fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. Každý 

z těchto fondů je využíván pro financování rozdílných potřeb této organizace. Například 

fondem odměn jsou pokrývané odměny zaměstnancům domova v případech překročení 

prostředků na platy. Prostřednictvím investičního fondu se financují investiční potřeby 

domova důchodů, který je vytvářen z prostředků ve výši odpisů dlouhodobého hmotného 

majetku.  

Součástí peněžních fondů jsou evidovány i sponzorské dary poskytnuté domovům 

pro seniory ve prospěch jejich aktivit. Dárcem může být jakákoliv osoba, která se rozhodne 

vzdát svých majetkových hodnot ve prospěch těchto organizací. Důležitým rozhodovacím 

faktorem pro dárce jsou jejich vlastní zkušeností či jejich okolí a možnost kontrolovat, jakým 

způsobem organizace s darem nakládá. V celkovém efektu je pro dárce důležité, 

zda obdarovaný domov pro seniory je důvěryhodným subjektem a dar nebude zneužitý 

pro jiné účely, než pro který byl poskytnutý. 
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3. 8 Úvěry a půjčky 

V zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je věnován samostatný 

paragraf 34, prostřednictvím kterého mohou domovy pro seniory uzavírat smlouvy o půjčkách 

a úvěrech. Ačkoliv podle § 34 odst. 1 mohou tyto subjekty podepisovat smlouvy 

s poskytovatelem těchto finančních výpomocí, jejich úkony jsou omezeny vůli jejich 

zřizovatele. Jestliže se v tomto případě projeví zamítavě, má domov pro seniory zakázáno 

s úvěrem nakládat či ho vůbec přijmout.  

O poskytnutí úvěru a půjčky může požádat domov důchodců svého zřizovatele. 

O přechodnou finanční výpomoc smí požádat v případě nedostatku peněžních prostředků, 

které musí být vrácené nejpozději do 31. března následujícího roku. Tato situace může nastat 

například, když nebude uhrazena větší pohledávka domovu a toto sociální zařízení v současné 

době potřebuje určitý obnos peněz. Oprávnění požádat o tuto finanční výpomoc může 

za předpokladu, že nemá dostatek financí ve svém rezervním fondu na zaplacení běžných 

provozních nákladů. 
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4 Analýza hospodaření vybraných domovů pro seniory 

Předchozí kapitoly byly věnovány teoretickému podkladu příspěvkových organizací 

a následně domovům pro seniory.  Na základě toho je teď možné pokročit k následující části 

této diplomové práce, která je zaměřená na hospodaření dvou domovů pro seniory. 

Vybranými domovy jsou Domov pro seniory Slunovrat a Domov pro seniory Chýnov.  

4. 1 Domov Slunovrat 

Domov Slunovrat byl zřízen statutárním městem Ostrava k 1. lednu 1991 

jako rozpočtová organizace, které ke dni 1. ledna 2001 byla změněna právní forma 

na příspěvkovou organizaci. V současné době sídlí v městě Ostrava, části Přívoz.  

Posláním Domova Slunovrat spočívá v poskytování pobytových služeb sociálního 

charakteru osobám, jež mají sníženou schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku, 

a osobám, které vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby z důvodu chronického duševního 

onemocnění. Domov Slunovrat byl v roce 1992 zřízen jako domov poskytující zvláštní režim. 

Až v roce 2009 bylo na základě návrhu vedení Domova schváleno zastupitelstvem města 

Ostrava v rámci organizace zřídit i službu domov pro seniory. Od roku 2010 senioři využívají 

tuto sociální službu.  

Domov Slunovrat vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Pohledávky a závazky 

eviduje pouze krátkodobé povahy. Výjimku tvoří pohledávka za paní Kateřinu Poncovou, 

která se dopustila zpronevěry a byla uznána vinnou, ve výši 5 772 169,40 Kč.  

V roce 2012 Domov Slunovrat dosáhl v ratingu městských organizací hodnocení A++. 

4.1.1 Hlavní činnost  

Hlavní činnost Domova Slunovrat v Ostravě spočívá v poskytování sociálních služeb 

osobám, které vyžadují pomoc jiné osoby, neboť jejich mentální či zdravotní stav neodpovídá 

takovému stavu, aby se tyto osoby o své potřeby dokázaly postarat. 
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Tab. 4. 1 Vývoj nákladových položek v letech 2010 – 2012 

Zdroj: Zpráva o hodnocení činností a hospodaření organizace za roky 2010 – 2012 

 

Domov Slunovrat vykazoval za celé tři sledované roky zlepšený výsledek 

hospodaření, který byl nejnižší v roce 2010 ve výši 3 tis. Kč. V následujících letech zlepšený 

výsledek hospodaření z hlavní činnosti stoupal a činil pro rok 2011 68 tis. Kč a pro rok 2012 

104 tis. Kč.  

Rok 2010 

V roce 2010 celkové náklady Domova činily 35 485 tis. Kč, které byly nejvyšší 

za celé sledované období, přičemž služba domov pro seniory se na těchto nákladech podílí 

ze 71 % a zbývajících 29 % procent je přisuzováno domovu se zvláštním režimem.  V tabulce 

4. 1 je možné si všimnout, že v roce 2010 jsou náklady na jednoho klienta na jeden kalendářní 

rok vyčísleny na částku 351,33 tis. Kč. Kalendářním rokem se pro tyto účely rozumí 365 dní 

jdoucích po sobě. Nejvíce se podílí v roce 2010 na celkových nákladech mzdové náklady a to 

ve výši 22 272 tis. Kč.  Ačkoliv organizace zaznamenala snížení nákladů na potraviny 

a drobný dlouhodobý majetek a snížení nákladů zapojením Domova Slunovrat 

do elektronických nákupů prostřednictvím nákupního portálu města Ostrava, Domov měl 

v tomto roce nevyšší hodnotu nákladových položek za všechny tři sledované roky. Na tomto 

Ná Domova       

(tis. Kč)

Ná na 1 

klienta 

(tis.Kč)

Ná Domova       

(tis. Kč)

Ná na 1 

klienta 

(tis.Kč)

Ná Domova       

(tis. Kč)

Ná na 1 

klienta 

(tis.Kč)

Náklady celkem 35 485 351,33 34 072 344,16 34 426 347,74

Spotřeba materiálu 4 231 41,90 4 368 44,12 4 064 41,05

Spotřeba energie 2 572 25,47 2 248 22,71 2 600 26,26

Opravy a údržba 255 2,52 937 9,46 1 840 18,59

Ostatní služby 3 929 39,69 2 636 26,63

Mzdové náklady 22 272 220,52 20 446 206,53 21 053 212,66

Odpisy DM 1 659 16,43 1 593 16,09 1 607 16,23

Náklady na DDM 4 495 44,51 22 0,22

Daň z příjmů 0,00 0,00

Ostatní daně a náklady 320 3,17 550 5,56 604 6,10

2010 2011 2012

Položka
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faktu se podílela realizace nové sociální služby domov pro seniory. Pro snížení nákladovosti 

a to především nejvýznamnější nákladové položky za rok 2010, kterou byly mzdové náklady, 

přijala organizace opatření snížení počtu personálního obsazení, tedy 2 pracovníků útvaru 

provozně technického a 2 pracovníku útvaru zdravotní péče a žurnální služby.   

Celkové náklady na jednoho klienta jsou ve výši 351,33 tis. Kč za rok 2010. Je 

pochopitelné, že jsou v tomto roce nejvyšší. Vychází se z toho, že v roce 2010 domov 

evidoval nejvyšší počet uživatelů, tj. 101 klientů a zároveň v tomto roce jsou celkové náklady 

těmi nejvyššími za celé sledované období. 

Tab. 4. 2 Vývoj výnosových položek v letech 2010 – 2012 

Zdroj: Zpráva o hodnocení činností a hospodaření organizace za roky 2010 – 2012 

V roce 2010 Domov dosáhl celkových výnosů 35 488 tis. Kč, které jsou tvořené 

ze 72, 23 % výnosy plynoucí z poskytování služby domov pro seniory a z 27,77 % výnosy 

plynoucí z poskytování služby domov se zvláštním režimem. Je tedy evidentní, že Domov 

Slunovrat se věnuje téměř ze ¾ aktivitám souvisejícím se službou domov pro seniory. 

Vypovídá o tom i skutečnost, že ke konci roku 2010 využívalo tuto službu 71 seniorů, 

přičemž domov se zvláštním režimem byl obsazen 30 uživateli. Nejvyšší podíl na celkových 

výnosech, tj. 20 253 tis. Kč, je vytvořen výnosy z prodeje služeb, které jsou složeny 

z poplatků za stravu a pobyt klientů, péči, plateb zdravotních pojišťoven a dalších výnosů. 

K této souhrnné položce je věnována samostatná podkapitola Poplatky od klientů, příspěvky 

za péči a platby zdravotních pojišťoven. Peněžním prostředkům poskytnutých ze státního 

Vý Domova          

(v tis. Kč)

Vý na 1 

klienta             

(v tis. Kč)

Vý Domova          

(v tis. Kč)

Vý na 1 

klienta             

(v tis. Kč)

Vý Domova          

(v tis. Kč)

Vý na 1 

klienta             

(v tis. Kč)

Výnosy celkem 35 488 351,37 34 140 344,85 34 530 500,43

Výnosy z prodeje služeb 20 253 200,52 18 217 184,01 18 222 264,09

strava a pobyt klientů 8 253 81,71 8 668 87,56 8 222 119,16

za péči 9 759 96,62 8 805 88,94 8 521 123,49

od zdravotních pojišťoven 2 014 19,94 520 5,25 653 9,46

ostatní výnosy 228 2,26 224 2,26 226 3,28

Nároky na prostředky SR 6 900 68,32 6 100 61,62 5 185 75,14

Nároky na prostředky ÚSC 6 587 65,22 8 078 81,60 9 455 137,03

Ostatní výnosy 1 748 17,31 1 745 17,63 1 668 24,17

Výsledek hospodaření 3 0,03 68 0,69 104 1,51

2010 2011 2012

Položka
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rozpočtu a rozpočtu krajů, které pro rok 2010 činily 13 487 tis. Kč, je věnovaná větší 

pozornost v kapitole Příspěvky a dotace. 

Domov Slunovrat za rok 2010 dosáhl výsledku hospodaření ve výši 3 tis. Kč. 

Celkový výsledek hospodaření, vč. výsledku hospodaření za doplňkovou činnost, které bude 

věnována pozornost v následující podkapitole, byl rozdělen ve prospěch fondu odměn ve výši 

30 000 Kč a ve prospěch rezervního fondu ve výši 23 551, 93 Kč.  

Rok 2011 

 V roce 2011 domov důchodců dosáhl celkových nákladů ve výši 34 072 tis. Kč, 

což tvoří 70,34 % nákladů využitých pro realizaci služby domov pro seniory a zbývajících 

29,66 % nákladů Domova Slunovrat připadá na uskutečnění služby domov se zvláštním 

režimem. Úsporná opatření udělaná v předchozím roce v oblasti personálního obsazení se 

promítly v položce mzdové náklady, které se snížily na 20 446 tis. Kč, přičemž ještě v loni 

činily 22 272 tis. Kč. Ukončením pracovních poměrů 4 zaměstnancům v minulém roce snížilo 

tuto nákladovou položku o 1 826 tis. Kč. Přestože mzdové náklady poklesly, čímž poklesly 

celkové náklady, byl v tomto roce opětovně snížen stav personálů jako další úsporné opatření. 

Poměrně významně narostla položka opravy a údržba. V minulém roce byla ve výši 

255 tis. Kč, natož v roce 2011 jejich výše byla 937 tis. Kč, tzn. navýšení o 682 tis. Kč. 

Průměrné náklady přepočítané na jednoho seniora v roce 2011 poklesly oproti předchozímu 

roku na 344,16 tis. Kč ročně. 

Celkové výnosy dosažené v roce 2011 poklesly oproti předchozímu roku 

na 34 140 tis. Kč. Pokles celkových výnosů je zapříčiněn poklesem několika výnosových 

položek, kterými jsou finanční prostředky získané z rozpočtu MPSV, příspěvky na péči 

a platby zdravotních pojišťoven. Nižší objem peněžních prostředků ze státního rozpočtu je 

téměř vykompenzován z rozpočtu kraje, jak je možné si všimnout v tabulce 4. 2. Ačkoliv 

v roce 2011 je počet klientů v Domově snížen na 99, tedy o 2 uživatele, výnosy související se 

stravou a pobytem klientů stouply na částku 8 668 tis. Kč. Tato skutečnost vychází z vyhlášky 

MPSV č. 505 doplňující zákon č. 118/2006 Sb., o sociálních službách, na základě které byly 

navýšené platby klientům za poskytovanou stravu a ubytování.  

 

Domovem Slunovrat byl v roce 2011 vykázán zlepšený výsledek hospodaření 

za hlavní činnost ve výši 68 tis. Kč. Tento výsledek byl převeden ze 79 % do fondu odměn 
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a zbylých 21 % do rezervního fondu. Stejným způsobem byl vypořádán i výsledek 

hospodaření z hospodářské činnosti. Výsledku bylo dosaženo převážně úsporami Domova, 

které byly výše uvedené, a výnosy získané na základě vyhlášky  MPSV č. 505. 

Rok 2013 

V roce 2012 se celkové náklady pohybovaly takřka na stejné úrovni jako 

v předchozím roce 2011, tzn. 34 426 tis. Kč. V tabulce 4. 1 je možné si všimnout v roce 2012 

nové položky Náklady na DDM. Tyto náklady byly v minulých letech vykazovány na vrub 

účtu Spotřeba materiálu. Na náklady související s opravami a údržbou Domov Slunovrat 

obdržel účelový neinvestiční příspěvek ve výši 1 010 tis. Kč., který se promítl do nákladové 

položky související s opravami okapových svodů, žlabů a půdních prostor Domova ve výši 

997 tis. Kč.  

V roce 2012 Domov Slunovrat dosáhl růstu celkových výnosů a to na výši 

34 530 tis. Kč. Opětovně můžeme zaznamenat nárůst výnosů související s poskytováním 

stravy a ubytování seniorům, který vychází z legislativní úpravy. I v tomto roce je možné 

zachytit tendenci snižování finanční výpomoci ze státního rozpočtu a navyšování finanční 

účasti ze strany krajského úřadu.  

Výsledek hospodaření za rok 2012 byl vyčíslen ve výši 104 tis. Kč. Tento výsledek 

byl celý převeden do rezervního fondu. 

4.1.2 Doplňková činnost 

Domov Slunovrat má umožněno vykonávat doplňkovou činnost v souladu se 

Zřizovací listinou, prostřednictvím které mohou pronajímat své nebytové prostory. Domov 

důchodců díky tomu za sledované období dosáhl souhrnného výsledku hospodaření za roky 

2010 až 2012 158 tis. Kč. Nejnižšího výsledku hospodaření z doplňkové činnosti bylo 

docíleno v roce 2010. Výsledek hospodaření dosažený z nájmů byl použitý ve prospěch 

služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. 
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Tab. 4. 3 Vývoj nákladových a výnosových položek doplňkové činnosti v letech 

                  2010 – 2012 (v tis. Kč) 

Zpráva o hodnocení činností a hospodaření organizace za roky 2010 – 2012 

V tabulce 4. 3 si můžeme všimnout klesající tendence celkových nákladů a celkových 

výnosů, přičemž výsledek hospodaření z doplňkové činnosti vykazuje trend rostoucí. 

Všimněme si, že celkové náklady ke konci roku 2012 jsou nulové. Tento fakt spočívá v tom, 

že Domov v rámci svých hospodářských aktivit měl zřizovatelem od roku 2010 schváleno 

rozšíření doplňkových činností o živnost spočívající v pořádání kurzů a lektorské činnosti, 

které se budou konat na základě projeveného zájmu. Tyto činnosti Domov poskytoval ještě 

v roce 2011, ale od roku 2012 eviduje v rámci hospodářské činností pouze nájem nebytových 

prostor. S tímto faktem souvisí i zmiňovaný pokles celkových výnosů.   

Výsledky hospodaření z doplňkových činností byly převedeny buď ve prospěch hlavní 

náplně Domova Slunovrat, pro který byl zřízen, nebo byl převeden ve prospěch rezervního 

fondu či fondu odměn. 

V grafickém zpracování je jasně vidět vývoj jednotlivých složek evidovaných 

ve výkazech zisků a ztrát za roky 2010 až 2012. Zde se můžeme všimnout, že jakmile Domov 

realizuje pouze jako doplňkovou činnost pronajímání nebytových prostor, nemá s nimi žádná 

náklady a ačkoliv výnosy klesly, závěrečná bilance je v efektivnějších částkách, než v letech 

2010 a 2011, ve kterých byly provozované kurzy a lektorské činností. Vyšší výnosy 

související s výkonem těchto aktivit na sebe vázaly náklady, které snižovaly výsledky 

hospodaření Domova pro seniory, čímž zisky byly nižší oproti roku 2012. 

2010 2011 2012

Náklady celkem 47 32 79

Spotřeba energie 45 31 76

Odpisy DM 1 1 2

Ostatní daně a náklady 1 1

Výnosy celkem 97 84 56 237

Výnosy z prodeje ostatních služeb 45 31 76

Ostatní výnosy 52 56 108

Výsledek hospodaření 50 52 56 158

Položka
Roky Celková 

výše
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Graf 4. 2 Vývoj složek doplňkové činnosti v letech 2010 - 2012 

 
Zdroj: Zpráva o hodnocení činností a hospodaření organizace za roky 2010 – 2012 

4.1.3 Příspěvky a dotace  

Domov pro seniory na podporu provozu získal v letech 2010 až 2012 neinvestiční 

příspěvky a dotace z rozpočtu zřizovatele, krajského úřadu a z kapitoly Ministerstva práce 

a sociálních věcí. V následující tabulce 4. 4 jsou zachycené přijaté příspěvky v jednotlivých 

letech podle poskytovatele a podle charakteru daného příspěvku.  

Tab. 4. 4  Přijaté neinvestiční příspěvky a dotace v letech 2010 – 2012 (v tis. Kč) 

Zdroj: Zpráva o hodnocení činností a hospodaření organizace za roky 2010 – 2012 

 

2010 2011 2012

od zřizovatele 6 357 7 854 9 439 23 650

provoz 5 961 7 488 8 128 21 577

účelový 284 997 1 281

odpisy 396 82 314 792

z MPSV 6 900 6 100 5 185 18 185

z krajského úřadu 229 188 417

Celkem 13 486 14 142 14 624 42 252

Neinvestiční příspěvky 

a dotace

Roky Celková 

výše
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Za celé tři roky Domov Slunovrat obdržel v podobě neinvestičních příspěvků 

dohromady částku ve výši 42 252 tis. Kč. Prostředky, které Domov Slunovrat obdržel 

v uvedených letech, byly plně využity. Nejmenší množství neinvestičních prostředků Domov 

pro důchodce získal v roce 2010 ve výši 13 486 tis. Kč, kterými byly kryty výdaje související 

se zajištěním provozu domova, nákupem rehabilitačních a polohovacích pomůcek 

pro uživatele, kterým tímto způsobem chce Domov zajistit šetrnou manipulaci osob, nákupem 

polohovacích postelí s antidekubitními matracemi a dalšího příslušenství. Celkový objem 

neinvestičních příspěvků a dotací, se kterými Domov Slunovrat v roce 2011 mohl hospodařit, 

byly ve výši 14 142 tis. Kč. V tomto roce byly využité do částky 14 178 tis. Kč. Znamená to, 

že domov pro seniory svými výdaji překročil získané prostředky při zkvalitňování sociálních 

služeb  a naplňování specifických potřeb seniorů. V roce 2012 Domovu Slunovrat v rámci 

poskytování služeb byl městem Ostrava přiznán účelový neinvestiční příspěvek ve výši 

1 010 tis. Kč na opravy půdních prostor, střechy, okapových svodů a žlabů. Skutečně bylo 

čerpáno 997 tis. Kč. V tomto roce domov pro seniory obdržel nejvíce prostředků za celé tři 

roky existence služby.  

Na financování chodu domova pro seniory se zřizovatel podílí rostoucí tendencí, jak je 

vidět v tabulce 4. 4. Struktura příspěvků poskytnutých domovu se v jednotlivých letech mění 

podle potřeb domova a schválení předložených projektů zastupitelstvem. Velikost 

neinvestičních příspěvků se odvíjí od množství prostředků, které si je domov schopný 

vyprodukovat poskytováním svých vlastních služeb, a zároveň aby byl zajištěn 

bezproblémový provoz domova. Prostředky poskytnuté zřizovatelem na provoz převýšily 

částky, v jakých jim byly přiznány.  

Domov Slunovrat v rámci svých služeb využívá dotační programy MPSV a krajského 

úřadu. Podíl těchto dvou složek se na celkovém financování domova ve sledovaném období 

snižuje. Využití nabytých prostředků byl zaznamenán v úvodu této podkapitoly. 
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Graf 4. 2 Vývoj neinvestičních příspěvků a dotací v letech 2010 - 2012 

Zdroj: Zpráva o hodnocení činností a hospodaření organizace za roky 2010 – 2012 

V grafu 4. 2 je možné zaznamenat souhrnné výše a původ přijatých a čerpaných 

neinvestičních příspěvků a dotací v letech 2010 až 2012. Prostřednictvím grafického 

znázornění je možné si všimnout postupného vývoje jednotlivých složek v daném období. 

Statutární město Ostrava v roce 2009 poskytlo Domovu Slunovrat investiční dotaci 

ve výši 3 517 tis. Kč pro přestavbu prostorů, zřízení sociálního zařízení v přízemí, výstavby 

evakuačního výtahu a zřízení samostatných požárních úseků. Realizace těchto investičních 

projektů probíhala v analyzovaných letech. V roce 2012 byly schválené Domovu Slunovrat 

investiční dotace v celkové výši 6 522 tis. Kč, které byly vztažené na pořízení klimatizační 

jednotky, rekonstrukci koupelny, projektovou dokumentaci a rekonstrukci přestavby půdních 

prostor, elektrický varný kotel, úhradu nákladů spojených s přestavbou vstupního prostoru 

budovy a dvou koupelen. Investiční dotace v roce 2012 byly přijaté na realizaci projektů 

v roce 2013. 
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4.1.4 Poplatky klientů, příspěvky za péči a platby zdravotních 

pojišťoven 

Maximální výše poplatků vybraných od seniorů za ubytování a stravu se odvíjí podle 

upravující vyhlášky MPSV, která je aktualizována pro daný rok. Platnou legislativou je 

upravena maximální úroveň, ale záleží na každém poskytovateli, jakým způsobem a v jaké 

výši poplatky za stravu a ubytování stanoví. Ačkoliv počet seniorů umístěných do Domova 

Slunovrat byl v letech 2011 a 2012 nižší, než v roce 2010, bylo od klientů vybráno více 

peněžních prostředků vztahující se na platby za poskytnutou stravu a ubytování. Tento fakt je 

zapříčiněn navyšováním denních částek prostřednictvím zmiňované vyhlášky MPSV.  

Tab. 4. 5 Vývoj vybraných poplatků od seniorů, příspěvků za péči a plateb  

                od zdravotních pojišťoven v letech 2010 - 2012 (v tis. Kč) 

Zdroj: Zpráva o hodnocení činností a hospodaření organizace za roky 2010 – 2012 

V tabulce 4. 5 je zachycen vývoj poplatků za stravu a pobyt v jednotlivých letech, 

přepočet výše vybraného poplatku na 1 seniora za rok a výše vybraného poplatku na 1 seniora 

za kalendářní den. Při výpočtu výše poplatku na 1 seniora za 1 den bylo počítáno, že 1 rok má 

365 dní. Na základě tohoto předpokladu, bylo umožněno zjistit, že průměrná finanční 

náročnost pro 1 umístěného seniora na den činila pro rok 2010 223,9 Kč. V roce 2011 byla 

tato částka navýšena na 239,9 Kč za den a v roce 2012 byla znova navýšena na 244,1 Kč.  

Vývoj příspěvků na péči za sledované roky 2010 až 2012 se projevuje klesající 

tendenci. Na tomto jevu se podílí nejenom nižší počet klientů, kterým byl přiznán příspěvek 

na péči, ale převážně struktura přiznaných příspěvků, neboť podle stupně závislosti klienta 

na jiné osobě je stanovená jeho výše. 

Pokles plateb od zdravotních pojišťoven je zapříčiněn neochotou platit zdravotnické 

zákroky zdravotní pojišťovnou, tedy konkrétně Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která 

sama změnila pravidla proplácení zdravotní péče. Ve spoustě případů se tak stalo 

souhrnně 1 klient
1 klient/     

1 den
souhrnně 1 klient

1 klient/     

1 den
souhrnně 1 klient

1 klient/     

1 den

Poplatky za stravu a pobyt 8 252 81,70 0,2238 8 668 87,56 0,2399 8 822 89,11 0,2441

Příspěvky za péči 9 759 104,94 0,2875 8 805 96,76 0,2651 8 521 92,62 0,2538

Platby od ZP 2 014 19,94 x 520 5,15 x 653 6,60 x

Položka

2010 2011 2012
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i bez předešlého podpisu smlouvy, resp. dodatku ke smlouvě ze strany vedení domovů 

pro seniory. V Domově Slunovrat jsou umístění uživatelé, kteří jsou ve většině případů právě 

pojištěnci VZP, což se promítlo do plateb od zdravotních pojišťoven. Pro Domov Slunovrat to 

znamená finanční ztráty, neboť dle představy VZP, překročí-li lékaři Domova stanovené 

limity či byla z jejich pohledu nesprávně indikována drahá léčba, peněžní prostředky budou 

hrazeny Domovem a jejich lékaři. 

4.1.5 Peněžní fondy 

Domov Slunovrat hospodařil s peněžními fondy v letech 2010 – 2012 následujícím 

způsobem. 

Rezervní fond 

Domov Slunovrat je obdarováván finančními dary od fyzických a právnických osob 

poskytnutých pro zajištění kulturních akcí uživatelů a provozních potřeb Domova. Tyto 

prostředky jsou proúčtované ve prospěch rezervního fondu spolu s přídělem ze zlepšeného 

výsledu hospodaření vytvořeného v předcházejícím roce. 

Z kladného výsledku hospodaření vyprodukovaného v roce 2009 bylo do rezervního 

fondu přiděleno 381 tis. Kč, ze kterého v roce 2010 bylo využito 180 tis. Kč pro zajištění 

rekonstrukce sociálního zařízení a opravu elektroinstalace. Součástí rezervního fondu v roce 

2010 byly i finanční dary ve výši 29 tis. Kč poskytnuté na realizaci kulturních akcí 

pro seniory. V roce 2011 Domov získal v podobě finančních darů 141 tis. Kč, které byly 

převedené do následujícího roku. Dalším přídělem v roce 2011 do rezervního fondu byla část 

výsledku hospodaření roku 2010 ve výši 24 tis. Kč. V tomto roce prostředky z rezervního 

fondu nebyly využité a byly převedené pro potřeby v následujících letech. V roce 2012 byla 

provedena tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 25 tis. Kč. 

V daném roce Domov obdržel finanční dary ve výši 3,9 tis. Kč určené pro spolufinancování 

akcí uživatelů a 115 tis. Kč pro financování provozních účelů. Rezervní fond byl čerpán 

v roce 2012 v souvislosti s uskutečněním kulturních akcí a pokrytí provozních nákladů 

ve výši 138 tis. Kč. 
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Fond odměn 

Ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2009 bylo v roce 2010 přiděleno do fondu 

odměn Domova Slunovrat 30 tis. Kč, čímž zůstatek ke konci tohoto roku fond odměn činil 

73 tis. Kč, které byly převedené do následujícího roku bez jakéhokoliv čerpání. V roce 2011 

byla zastupitelstvem města Ostrava schválena tvorba fondu ze zlepšeného výsledku ve výši 

30 tis. Kč. V tomto roce bylo odčerpáno 6 tis. Kč. V následujícím roce 2012 bylo fondu 

převedeno 95 tis. Kč. Veškeré peněžní prostředky, které tvořily 192 tis. Kč, byly Domovem 

Slunovrat využity. K poslednímu dni tohoto roku stav fondu odměn byl nulový.  

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Fond kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2010 využitý ve prospěch 

sportovních a kulturních akcí, darů, penzijního připojištění, stravy a rekondičních pobytů 

a rekreací ve výši 331 tis. Kč. Pro pokrytí těchto výdajů bylo v roce 2010 přiděleno 

324 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že příděl do FKSP v roce 2010 byl nižší než výdaj v tomto 

roce, využil Domov Slunovrat nevyužité peněžní prostředky FKSP z předcházejícího roku. 

V roce 2011 bylo do fondu přiděleno 151 tis. Kč, které byly ve výši 138 tis. Kč využité 

pro účely výše uvedené. V roce 2012 byly z FKSP kryty výdaje na kulturu a tělovýchovu, 

stravu a rekondiční pobyty a rekreace v částce 199 tis. Kč. Jednotný příděl v roce 2012 činil 

153 tis. Kč, jež byl proúčtován na vrub nákladů.  

Investiční fond 

Posledním fondem, který Domov Slunovrat tvoří, je investiční fond, jenž v roce 2010 

byl tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 1 661 tis. Kč. Součástí tohoto přídělu byl 

i převod z rezervního fondu ve výši 180 tis. Kč, jak už bylo uvedeno u rezervního fondu, 

pro pokrytí výdajů související s rekonstrukcí sociálního zařízení a opravy elektroinstalace. 

Dále v roce 2010 byly z investičního fondu hrazeny výdaje související s instalací sekčních 

vrat a technického zhodnocení budovy Domova, instalace plošiny. Z investičního fondu byly 

financovány výdaje na bezdrátovém signalizačním zařízení. Přičemž na financování tohoto 

zařízení se podílela i Nadace OKD ve výši 100 tis. Kč již v roce 2009. Celkově za rok 2010 

bylo z investičního fondu použito 2 282 tis. Kč. V roce 2011 byl tvořen odpisy dlouhodobého 

majetku ve výši 1 594 tis. Kč, které byly využité s prostředky minulých let pro hrazení výdajů 

ve výši 3 405 tis. Kč související s přestavbou přízemí budovy, oprav elektroinstalace 

a dokončování aktivit, které probíhaly v předcházejícím roce. Tvorba investičního fondu 
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v roce 2012 byla ve výši 8 129 tis. Kč, neboť součástí tohoto fondu byla i investiční dotace 

ve výši 6 522 tis. Kč. Za rok 2012 z investičního fondu pro proúčtování odpisů z nemovitého 

majetku nekrytých zřizovatelem a na pořízení nového dlouhodobého majetku bylo použito 

1 647 tis. Kč. 

4.1.6 Hodnocení hospodaření Domova pro seniory Slunovrat 

Domov Slunovrat za analyzované období 2010 až 2012 dokázal v rámci své hlavní 

činnosti dosáhnout zlepšeného výsledku hospodaření. Nejnižší zisk vykázal v roce 2010 

ve výši 3 tis. Kč. V tomto roce byly také nejvyšší celkové náklady, tj. 35 485 tis. Kč 

a nejvyšší celkové výnosy, tj. 35 488 tis. Kč související s výkonem poslání organizace. 

Vedení Domova Slunovrat přijalo úsporná opatření související se snížením nákladů 

na potraviny a drobný dlouhodobý majetek. Domovu se podařilo snížit náklady také 

zapojením do elektronických nákupů prostřednictvím nákupního portálu města Ostrava. 

Nejvyšší nákladovou položkou byly mzdové náklady, což vedení Domova Slunovrat 

usměrnilo ukončením pracovních poměrů několika zaměstnancům. Na základě těchto opatření 

v roce 2011 celkové náklady byly na úrovni 34 072 tis. Kč a výsledek hospodaření v tomto 

roce stoupl na 68 tis. Kč. V roce 2012 Domov pro seniory Slunovrat dosáhl zlepšeného 

výsledku hospodaření ve výši 104 tis. Kč. Zisky v jednotlivých letech byly rozdělené 

ve prospěch tvorby fondu odměn a rezervního fondu. 

Domov Slunovrat v rámci doplňkové činnosti v analyzovaném období pronajímal 

nebytové prostory a pořádal kurzy a lektorské činnosti, o které byl projevený zájem. V letech 

2010 až 2012 Domov dosáhl zlepšeného výsledku hospodaření, který byl nejnižší v roce 

2010. V tomto roce činil 50 tis. Kč, přičemž celkové náklady související s hospodářskou 

činností byly vyčíslené na 47 tis. Kč a celkové výnosy byly ve výši 97 tis. Kč. V následujícím 

roce 2011 byl zisk vyšší o 2 tis. Kč. V roce 2012 organizace neprovozovala kurzy 

a ani lektorské aktivity, což způsobilo, že celkové náklady v tomto roce byly nulové. 

Na základě neexistujících nákladů byl kladný výsledek hospodaření ve výši 56 tis. Kč, což se 

rovná výši celkových výnosů. 

Domov pro seniory Slunovrat na podporu provozu v letech 2010 až 2012 obdržel 

v podobě neinvestičních příspěvků a dotací od zřizovatele celkově za uvedená léta 

26 650 tis. Kč. Nejvyšší obnos od zřizovatele organizace získala v roce 2012 ve výši 

9 439 tis. Kč. Bezesporu nejdůležitějším a nejvýznamnějším zdrojem financování jsou 
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prostředky poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, které byly nejvyšší 

v roce 2010. V tomto roce Domov získal z rozpočtu státu 6 900 tis. Kč. V následujících letech 

výše neinvestičních dotací klesala až na částku 5 185 tis. Kč v roce 2012. 

Domov od statutárního města Ostrava, které je zřizovatelem této příspěvkové 

organizace, v roce 2009 získal investiční dotaci ve výši 3 517 tis. Kč určenou na přestavbu 

prostorů, zřízení sociálního zařízení v přízemí budovy, výstavby evakuačního výtahu a zřízení 

samotných požárních úseků. Realizace těchto investičních akcí se konala postupně v letech 

2010 až 2012. V roce 2012 Domov pro seniory získal další investiční dotaci ve výši 

6 552 tis. Kč, kterou mají být pokryté výdaje spojené s pořízením klimatizační jednotky, 

elektrického varného kotle, rekonstrukci koupelny, projektovou dokumentací a rekonstrukci 

přestavby půdních prostorů, úhradu nákladů spojených s přestavbou vstupního prostoru 

budovy a dvou koupelen. 

Na financování Domova Slunovrat se podílí příspěvky za ubytování a stravu vybrané 

od umístěných seniorů, příspěvky za péči a dále platby od zdravotních pojišťoven 

za poskytnutou zdravotní péči uživatelům. Poslední dva zmiňované zdroje financování 

v letech 2010 až 2012 projevovaly klesající tendenci. Na rozdíl tomu příspěvky vybrané 

od seniorů za ubytování a stravu každoročně stoupaly. V roce 2010 bylo přijato celkově 

za 101 ubytovaných klientů 8 252 tis. Kč. V následujících dvou letech Domov pro seniory 

Slunovrat evidoval 99 klientů ke dni 31. 12. daného roku. V roce 2011 prostřednictvím 

příspěvků na stravu a ubytování zinkasoval 8 668 tis. Kč a v roce 2012 stouply o dalších 

154 tis. Kč.  

Domov Slunovrat každoročně přijímá dary od svých sponzorů, které jsou z řad 

smluvních partnerů, zaměstnanců, dodavatelů či klientů. Celkově za sledované období bylo 

poskytnuto ve prospěch Domova 289 tis. Kč. Organizace dary využila pro financování 

kulturních akcí pro seniory či samotný chod Domova. 

4. 2 Domov pro seniory Chýnov 

Domov pro seniory Chýnov byl zřízen Jihočeským krajem ke dni 1. ledna 2003, 

k němuž je zapsán v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích.  

Účel zřízení Domova pro seniory Chýnov spočívá v poskytování sociálních služeb, 

kterými jsou domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Uvedené pobytové služby 
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jsou určené osobám, které mají sníženou soběstačnost zapříčiněnou věkem a zdravotním 

stavem, trpícím demencí stařeckou, Alzheimerovou či ostatními typy. Služby mohou využívat 

klienti, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu, nebo dospělé osoby, kterým byl 

přiznán invalidní důchod III. stupně.  

Domov pro seniory Chýnov v rámci své doplňkové činnosti pronajímá bytové 

a nebytové prostory a plochy. Organizací je dále příležitostně realizován prodej výrobků, 

které byly vyrobené samotnými uživateli, a prodej zemědělských produktů. 

V rámci poskytování služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem 

zabezpečují činnosti jako poskytování ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně-terapeutické, 

aktivizační, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

4.2.1 Hospodaření  

Domov pro seniory Chýnov mimo své hlavní činnosti provozuje i doplňkovou činnost, 

která spočívá v pronajímání bytových a nebytových prostorů, ploch a v prodeji výrobků 

a zemědělských produktů. Vzhledem k tomu, že výsledek z hospodářské činnosti Domova 

pro seniory Chýnov je zanedbatelně nízký a celkové výnosy v jednotlivých letech činily 

pouhých 2 400 Kč, bude tato kapitola věnována celkovému pohledu na hospodaření. Znamená 

to, že níže uvedené hodnoty jsou souhrnné částky za hlavní i vedlejší činnost. 
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Tab. 4. 8 Vývoj nákladových položek v letech 2010 až 2012 

Zdroj: Výroční zprávy Domova pro seniory Chýnov za roky 2010 až 2012 

V roce 2010 celkové náklady Domova pro seniory Chýnov byly vyčíslené na částku 

27 596 tis. Kč, což na jednoho klienta za rok představuje 363,11 tis. Kč. Nejvyšší nákladovou 

položkou jsou mzdové náklady, které pro Domov Chýnov činily 15 509 tis. Kč, což vůči 

celkovým nákladům je 56,2 %. Ačkoliv jsou tyto náklady nejrozsáhlejší, nebyla přijatá žádná 

úsporná opatření, aby nebyla ohrožena kvalita poskytované péče určená seniorům, 

což znamená, že nebyl snížen počet personálního obsazení. V následujících analyzovaných 

letech finanční nákladovost mzdové položky mírně klesala. V roce 2011 mzdové náklady 

činily 15 278 tis. Kč a v roce 2012 klesly na 15 195 tis. Kč.  Na snižování celkových nákladů 

jak v roce 2011, tak v roce 2012 se významně podílela úsporná opatření související se 

spotřebou materiálu, energie a využitých služeb. Celkově těmito opatřeními organizace v roce 

2011 uspořila 915 tis. Kč. Pro rok 2012 byl pokles ještě výraznější, neboť činil 1 136 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

Ná Domova       

(tis. Kč)

Ná na 1 

klienta 

(tis.Kč)

Ná Domova       

(tis. Kč)

Ná na 1 

klienta 

(tis.Kč)

Ná Domova       

(tis. Kč)

Ná na 1 

klienta 

(tis.Kč)

Náklady celkem 27 596 363,11 25 629 337,22 25 138 330,77

Spotřeba materiálu 4 212 55,42 3 729 49,06 3 861 50,80

Spotřeba energie 2 134 28,08 2 115 27,83 1 796 23,64

Opravy a údržba 495 6,51 486 6,39 500 6,58

Ostatní služby 1 418 18,655 1 005 13,22 971 12,77

Mzdové náklady 15 509 204,06 15 278 201,03 15 195 199,93

Pokuty a penále 3 0,04

Odpisy DM 2 989 39,33 2 615 34,40 2 617 34,43

Ostatní náklady 55 0,72 66 0,86 55 0,73

Ostatní finanční náklady 28 0,36 18 0,24

Daň z příjmů 758 9,97 318 4,19 140 1,85

Položka

2011 20122010
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Tab. 4. 7 Výnosové položky v letech 2010 až 2012 

Zdroj: Výroční zprávy Domova pro seniory Chýnov za roky 2010 až 2012 

Stejně jako tomu bylo u celkových nákladů, tak i celkové výnosy v analyzovaném 

období mají klesající tendenci, jak je možné zachytit v tabulce 4. 7. V prvním sledovaném 

roce celkové výnosy činily 27 195 tis. Kč, přičemž v následujícím roce klesly o 1 427 tis. Kč 

a v roce 2012 klesly o dalších 431 tis. Kč. Ačkoliv celkové částky výnosů se snižovaly, 

výnosy z prodeje služeb se projevovaly opačným způsobem, což bylo zapříčiněno vlivem 

rostoucího množství poplatků vybraných za poskytnuté ubytování a stravu a plateb 

od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči. Jak je vidět v tabulce 4. 7, 

nejvýznamnějším podílem na výnosech z prodeje služeb se podílí právě platby seniorů, 

kteří využívají služby poskytované Domovem pro seniory Chýnov.  Další významnou 

položkou v této podskupině jsou příspěvky na péči, které se v roce 2010 a 2012 pohybují 

na relativně stejné úrovni, tj. pro rok 2010 7 497 tis. Kč a pro rok 2012 7 425 tis. Kč. V roce 

2011 příspěvky za péči poklesly na výši 7 240 tis. Kč. 

Součástí každé příspěvkové organizace jsou příspěvky a dotace ze strany zřizovatele, 

státu, eventuálně kraje, pokud se nenachází v pozici zřizovatele. V tabulce 4. 7 se můžeme 

všimnout, jak se na hospodaření podílely přiznané neinvestiční příspěvky a dotace z rozpočtu 

Vý Domova          

(v tis. Kč)

Vý na 1 

klienta             

(v tis. Kč)

Vý Domova          

(v tis. Kč)

Vý na 1 

klienta             

(v tis. Kč)

Vý Domova          

(v tis. Kč)

Vý na 1 

klienta             

(v tis. Kč)

Výnosy celkem 27 195 357,82 25 768 339,05 25 337 333,38

Výnosy z prodeje služeb 17 256 227,06 17 421 229,23 18 476 243,10

strava a pobyt klientů 7 814 102,82 8 091 106,45 8 674 114,14

za péči 7 497 98,64 7 240 95,26 7 425 97,70

od zdravotních pojišťoven 1 218 16,02 1 360 17,90 1 613 21,22

ostatní výnosy 728 9,57 731 9,62 763 10,04

Nároky na prostředky SR 6 699 88,14 6 186 81,39 5 151 67,78

Nároky na prostředky ÚSC 500 6,58 1 000 13,16 869 11,44

Tržby z prodeje DM 3 0,05

Ostatní výnosy 2 722 35,81 1 157 15,23 837 11,02

Finanční výnosy 14 0,19 3 0,04 3 0,05

Výsledek hospodaření -402 -5,29 139 1,83 199 2,61

Položka

2010 2011 2012
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Jihočeského kraje a z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Domov pro  seniory 

Chýnov v roce 2010 mohl hospodařit s finančními prostředky z rozpočtu státu ve výši 

6 699 tis. Kč, které se v dalších letech snižovaly velmi výrazným způsobem. V roce 2011 

Domov získal z kapitoly MPSV 6 186 tis. Kč, což je o 513 tis. Kč méně než v roce 2010. 

Rok nato byly neinvestiční dotace snížené ještě rapidněji, tedy na 5 151 tis. Kč. V porovnání 

s rokem 2010 to činí snížení o 1 548 tis. Kč. Nižší objemy prostředků jsou mírně 

kompenzovány penězi poskytnutými z rozpočtu zřizovatele, které v roce 2011 byly navýšené 

na dvojnásobné množství, tedy na 1 000 tis. Kč. V roce 2012 Domov pro seniory Chýnov 

obdržel na zabezpečení bezproblémového chodu 869 tis. Kč, tj. o 131 tis. Kč méně. Položka 

ostatní výnosy je tvořena převážně využitím fondů. Ostatní výnosů jsou nejvyšší v roce 2010, 

jak se můžeme všimnout. V dalších letech už jenom klesá.  

Domov pro seniory Chýnov v roce 2010 dosáhl záporného výsledku hospodaření 

ve výši 402 tis. Kč. Znamená to, že v tomto roce nebyly uskutečněné žádné příděly 

vycházející ze stavu hospodaření jak do rezervního fondu, tak do fondu odměn. Rok 2011 

z pohledu výsledku hospodaření byl úspěšnější, neboť organizace dosáhla zlepšeného 

výsledku hospodaření ve výši 139 tis. Kč. Tento výsledek na základě schválení zastupitelstva 

Jihočeského kraje byl využitý pro pokrytí ztráty z předešlého roku, což opětovně má 

za následek, že nebyl uskutečněn příděl z výsledku hospodaření do zmiňovaných fondů. 

Stejná situace se opakovala i v roce 2012, ve kterém organizace dosáhla zisku ve výši 

199 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření byl zase využitý pro pokrytí ztráty z roku 2010.  

Graf 4. 3 Vývoj hospodaření v letech 2010 až 2012 (v tis. Kč) 

 
Zdroj: Výroční zprávy Domova pro seniory Chýnov za roky 2010 až 2012 
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4.2.2 Příspěvky a dotace 

Na financování provozu Domova v Chýnově se podílí zřizovatel Domova, kterým je 

Jihočeský kraj, kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí a v posledním analyzovaném 

roce i samotné město Chýnov v podobě neinvestičních příspěvků a dotací. V tabulce 4. 8 je 

zachycen vývoj neinvestičních příspěvků a dotací v letech 2010 až 2012 dle poskytovatele 

peněžních prostředků. 

Tab. 4. 8 Vývoj neinvestičních příspěvků a dotací (v tis. Kč)

Zdroj: Výroční zprávy Domova pro seniory Chýnov za roky 2010 až 2012 

 

Celkové neinvestiční příspěvky a dotace získané za sledované období činily 

19 556 tis. Kč. Nejvíce se na těchto údajích podílely neinvestiční dotace získané 

z Ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 2010 Domov pro seniory Chýnov obdržel 

z rozpočtu zřizovatele a z kapitoly MPSV prostředky pro zajištění chodu Domova v částce 

7 199 tis. Kč, přičemž Jihočeský kraj se na této výši podílel 6,95 %. Tedy velmi nepatrným 

způsobem v porovnání s MPSV, které v roce 2010 podpořilo provoz ve výši 6 699 tis. Kč. 

V následujícím roce 2011 podpora ze strany státního rozpočtu poklesla na 6 186 tis. Kč, 

čímž se poměr ve financování z pohledu neinvestičních příjmů změnil. Jihočeským krajem 

byla organizace neinvestičně podporována ve výši 1 000 tis. Kč, což tvoří 19,92 % všech 

prostředků tohoto účelu přijatých v roce 2011. Podíváme-li se do tabulky 4. 8, můžeme se 

všimnout, že v tomto roce Domov Chýnov nezaznamenal velké snížení disponibilních 

prostředků, neboť pokles činil 13 tis. Kč.  

V roce 2012 Domov Chýnov hospodařil s neinvestičními příspěvky a dotacemi ve výši 

5 171 tis. Kč. Mimo prostředků přijatých od zřizovatele a MPSV získal i podporu ve výši 

20 tis. Kč od města Chýnov. Zřizovatel se na těchto příspěvcích a dotacích podílí v roce 2012 

16,42 %, Tedy nejvíce za celé sledované období, ačkoliv byl snížen finanční obnos ze strany 

2010 2011 2012

od zřizovatele 500 1 000 849 2 349

z MPSV 6 699 6 186 5 151 18 036

město Chýnov 20 20

Celkem 7 199 7 186 5 171 19 556

Neinvestiční příspěvky 

a dotace

Roky Celková 

výše
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zřizovatele na 849 tis. Kč. Vyšší procentuální podíl je zapříčiněn poklesem získaných 

prostředků z rozpočtu státu, které byly na částce 5 151 tis. Kč.  

Domovem pro senior Chýnov byly využité získané prostředky v plné výši v roce, 

pro který byl organizaci přiznán příspěvek či neinvestiční dotace. Znamená to, že nenastala 

situace, na základě které by byly převedené nevyužité prostředky do následujícího roku. 

Graf 4. 4 Vývoj neinvestičních příspěvků a dotací v letech 2010 až 2012 (v tis. Kč) 

Zdroj: Výroční zprávy Domova pro seniory Chýnov za roky 2010 až 2012 

V grafu 4. 4 je zachycený vývoj a struktura neinvestičních příspěvků a dotací 

za jednotlivé analyzované roky. Je zde patrné, že nejvíce na financování se podílí právě 

prostředky získané z kapitoly MPSV. 

Organizace získala na realizaci investičních akcí na rok 2010 investiční dotace ve výši 

4 607 tis. Kč z prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje. V tomto roce bylo pro realizaci 

investic odčerpáno 3 652 tis. Kč. V roce 2011 z krajského úřadu obdržel Domov investiční 

dotaci ve výši 4 439 tis. Kč, kterou využil pro částečné krytí výdajů související s realizací 

investičního projektu Výměny oken. V roce 2012 z rozpočtu zřizovatele byla organizaci 

přiznána dotace ve výši 607 tis. Kč na revitalizaci zahrady, která se v tomto roce nekonala 

a byla přesunuta na následující roky.  
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4.2.3 Poplatky klientů, příspěvky za péči a platby zdravotních 

pojišťoven 

Součástí příjmů Domova pro seniory Chýnov jsou poplatky vybrané od klientů, 

příspěvky za péči a platby od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči 

umístěným uživatelům. 

Tab. 4. 9 Příspěvky vybraných poplatků od klientů, příspěvků za péči a plateb 

                  od zdravotních pojišťoven v letech 2010 až 2012 (v tis. Kč) 

 
Zdroj: Výroční zprávy Domova pro seniory Chýnov za roky 2010 až 2012 

 

V tabulce 4. 9 je možné si všimnout postupného rostoucího vývoje poplatků placených 

seniory od roku 2010 až po rok 2012. Nejnižší příjmy související s platbou za stravu 

a ubytování byly zaznamenané v roce 2010, které činily v souhrnné částce za všechny klienty 

7 817 tis. Kč. Průměrně na jednoho klienta za den Domov pro seniory Chýnov získal 

281,7 Kč. V následujícím roce 2011 příjem za poskytování ubytování a stravy na jednoho 

seniora za jeden kalendářní den se zvýšily v průměru o 10 Kč, což v celkovém efektu 

za všechny ubytované uživatelé za celý rok představovalo navýšení příjmů o 177 tis. Kč. 

V roce 2012 byly celkové příjmy související s poskytováním stravy a ubytování opětovně 

navýšené. Celkové výnosy byly vyčíslené na 8 674 tis. Kč, což v přepočtu na jednoho seniora 

a jeden den znamenalo 312,7 Kč. Oproti ztrátovému roku 2010 byly tyto příjmy vyšší o 860 

tis. Kč. Je vhodné podotknout, že ke konci každého sledovaného kalendářního roku Domov 

Chýnov evidoval 76 uživatelů. 

Dalším zdrojem příjmů Domova pro seniory v Chýnově jsou příspěvky na péči, jejichž 

výše je stanovena podle § 11 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Souhrnná 

výše v jednotlivých letech se odvíjí podle struktury přijatých příspěvků, které jsou 

poskytované na základě stupně závislosti klienta na jiné osobě. V roce 2010 a 2011 Domov 

pro seniory Chýnov měl ubytováno 73 uživatelů, kterým byl přiznán příspěvek na péči stupně 

závislosti I – IV. V roce 2012 byl přiznán příspěvek na péči 74 klientům. Ve všech 

souhrnně 1 klient
1 klient/     

1 den
souhrnně 1 klient

1 klient/     

1 den
souhrnně 1 klient

1 klient/     

1 den

Poplatky za stravu a pobyt 7 814 102,82 0,2817 8 091 106,45 0,2917 8 674 114,14 0,3127

Příspěvky za péči 7 497 102,70 0,2814 7 240 99,17 0,2717 7 425 100,34 0,2749

Platby od ZP 1 218 16,02 x 1 360 17,90 x 1 613 21,22 x

Položka

2010 2011 2012
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analyzovaných letech bylo v Domově pečováno převážně o klienty, kterým byl přiznán 

příspěvek na péči III. a IV. stupně. Nejvyšší množství peněžních prostředků v podobě 

příspěvků na péči Domov v Chýnově zinkasoval v roce 2010 ve výši 7 497 tis. Kč, 

přičemž  průměrně na 1 klienta za rok 2010 to činilo 102,7 tis. Kč. Nejnižší objem finančních 

prostředků Domov získal v roce 2011 ve výši 7 240 tis. Kč. Průměrná výše na 1 klienta v roce 

2011 činilo 99,17 tis. Kč.  

V tabulce 4. 9 si můžeme také všimnout narůstajících částek vyplácených zdravotními 

pojišťovnami související s vykonáním zdravotní péče o seniory. V roce 2012 byly platby 

vyšší o 395 tis. Kč oproti roku 2010.  

4.2.4 Peněžní fondy 

Domov pro seniory Chýnov, jako každá jiná příspěvková organizace, tvoří a využívá 

peněžní fondy. Vývojem jednotlivých fondů za sledované období 2010 až 2012 se budeme 

zabývat v následujícím textu. 

Rezervní fond 

Vzhledem k tomu, že v roce 2010 Domov pro seniory Chýnov vyprodukoval záporný 

výsledek hospodaření, nebyl uskutečněn příděl z této kapitoly. V roce 2010 byl rezervní fond 

tvořen finančními dary, které Domov získal od svých klientů, jejich rodinných příslušníků 

a města Chýnov ve výši 129 tis. Kč. Prostřednictvím rezervního fondu byly realizované 

nákupy pomůcek a vybavení pro zkvalitnění péče klientů. Částka na tyto prostředky byla 

vyčíslena na 182 tis. Kč. Ani v roce 2011 nebyla realizovaná ze zlepšeného výsledku 

hospodaření tvorba rezervního fondu. Tento fakt vychází z toho, že v předcházejícím roce byl 

Domov pro seniory ve ztrátě 402 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření, který organizace 

získala v roce 2011, byl tedy využitý pro krytí ztráty. Stejně jako tomu bylo v minulém roce, 

tak i v tomto si organizace dokázala udržet sktrukturu dárců, kteří svými finančními 

prostředky umožnili podpořit opětovně nákup pomůcek a vybavení pro zkvalitnění péče 

o klientelu ve výši 182 tis. Kč. Finanční dary v tomto roce činily 102 tis. Kč. Navíc obdržela 

od T-Mobile za bonusové body z provozu telefonů poukázky v hodnotě 45 tis. Kč, které byly 

využité pro nákup elektroniky u společnosti MM-personal computer, s. r. o. Rok 2012 se oproti 

předcházejícím z pohledu tvorby rezervního fondu vůbec nemění. Přestože organizace byla 

schopna vyprodukovat zlepšený výsledek hospodaření, nebyl z něho vytvořen příděl 



67 

 

do rezervního fondu, neboť byl využitý pro krytí ztráty z minulých let. V roce 2012 Domov 

od svých sponzorů získal prostředky ve výši 64 tis. Kč. Využito bylo tentokrát na kulturní 

akce a aktivizační pomůcky 4 tis. Kč.  

Fond odměn 

Fond odměn je vytvářen ze zlepšeného výsledku hospodaření za předpokladu, že byla 

pokryta ztráta z minulých let. Jak bylo uvedeno v podkapitole č. 4. 2. 1, organizace v roce 

2010 dosáhla vysoké ztráty, která byla krytá zisky v letech 2011 a 2012. Je tedy pochopitelné, 

že Domov pro seniory Chýnov nevytvářel ani v jednom roce příděl do fondu odměn 

a ani nečerpal prostředky, které v něm byly. Každopádně celkový stav tohoto fondu nebyl 

nulový, ale činil 22 495 Kč. Tyto prostředky pocházely z předešlých let. 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

V roce 2010 byl FKSP tvořen přídělem ve výši 2 % z mezd, což bylo v celkové částce 

226 tis. Kč. Pro účely stravování, rekreace, kulturních představení bylo z tohoto fondu v roce 

2010 odčerpáno 253 tis. Kč. V následujícím roce byl snížen příděl do FKSP a to na 1 % 

z objemu mzdových prostředků. Celkově byl v roce 2011 fond posílen ve výši 112 tis. Kč, 

přičemž bylo vynaloženo na výdaje souvisejícím se zajištěním stravování, kulturních aktivit 

a darů k životním jubileím ve výši 140 tis. Kč. Pro rok 2012 byla ponechána snížena sazba 

pro příděly, prostřednictvím kterých bylo vytvořeno 112 tis. Kč. Na již zmíněné aktivity 

a dary k životním jubileím bylo z fondu odčerpáno 106 tis. Kč. Konečný stav FKSP k roku 

2012 tak činil 12 tis. Kč. 

Investiční fond 

K počátku roku 2010 byl investiční fond ve výši 356 tis. Kč. V tomto roce byl 

vytvořen příděl odpisy DHM ve výši 2 989 tis. Kč, přičemž odpisy byly v tomto roce na tak 

vysoké úrovni, že investiční fond je nemohl finančně pokrýt. V celkovém efektu to znamená, 

že k 31. 12. 2010 byly nepokryté odpisy ve výši 2 498 tis. Kč proúčtované ve prospěch 

výnosů. V rámci dotací z rozpočtu Jihočeského kraje, tedy zřizovatele, byla Domovu Chýnov 

poskytnuta dotace ve výši 2 709 tis. Kč. V roce 2010 bylo vyčerpáno 3 611 tis. Kč 

na rekonstrukci kotelny, opravu kanálu, nákupu pračky, varného kotle, polohovacích lůžek 

s matrací, vypracování projektu výměny oken. V roce 2011 byl investiční fond vytvořen 

ve výši 6 425 tis. Kč, přičemž 2 615 tis. Kč jsou odpisy z dlouhodobého hmotného majetku 
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a zbylých 3 810 tis. Kč pochází z rozpočtu zřizovatele. V roce 2011 bylo v rámci investičního 

fondu odčerpáno 4 024 tis. Kč pro realizaci výměny oken, nákupu zemědělského traktoru 

a elektrického kráječe chleba. V tomto roce nastala stejná situace jako v předešlém. Odpisy 

z DHM majetku byly tak vysoké, že investiční fond nebyl finančně krytý, což opětovně 

zapříčinilo proúčtování nekrytých odpisů ve prospěch výnosů v částce 792 tis. Kč. 

V následujícím roce byl investiční fond tvořen odpisy z DHM ve výši 2 617 tis. Kč. 

S ohledem na opětovně vysoké odpisy nebyl investiční fond plně finančně krytý, což bylo 

vyřešeno proúčtováním nekrytých odpisů ve výši 829 tis. Kč. Na rozdíl od předchozích let 

součástí tvorby investičního fondu Domova pro seniory Chýnov nebyly poskytnuté dotace 

z rozpočtu Jihočeského kraje. Z investičního fondu v roce 2012 bylo čerpáno 899 tis. Kč, 

které sloužily pro výdaje související s rekonstrukcí vodoinstalace a nákupem kuchyňských 

potřeb. 

4.2.5 Hodnocení hospodaření Domova pro seniory Chýnov 

Domov pro seniory Chýnov vedle poskytování služeb domov pro seniory a domov 

se zvláštním režimem vykonává hospodářskou činnost, která spočívá v pronajímání bytových, 

nebytových prostorů a ploch a také prodává své zemědělské produkty. Na všechny doplňkové 

aktivity má oprávnění na základě Zřizovací listiny.  

Domov Chýnov v roce 2010 dosáhl velmi výrazné ztráty, která činila 402 tis. Kč. 

Tento zhoršený výsledek hospodaření zapříčinil, že zisky vyprodukované v letech 2011 

a 2012 byly využité, nikoliv na tvorbu rezervního fondu a fondu odměn, ale na pokrytí 

vzniklé ztráty v prvním analyzovaném roce. Celkové náklady ve ztrátovém období činily 

27 596 tis. Kč. Nejvyšší nákladovou položkou pro Domov Chýnov představovaly mzdové 

náklady, které tvořily 56,2 % všech nákladů za rok 2010. V personální otázce nebyla přijatá 

žádná úsporná opatření, prostřednictvím kterých by byly snížené mzdové náklady. 

V následujících letech celkové náklady byly snížené až na úroveň 25 138 tis. Kč, což se 

podařilo úsporou v podobě nižší spotřeby materiálu, energie a služeb. Celkové výnosy v roce 

2010 byly ve výši 27 195 tis. Kč. I celkové výnosy projevovaly klesající trend, jak je možné 

vidět v roce 2011, ve kterém byly vyčíslené na hodnotu 25 768 tis. Kč, a v roce 2012 

souhrnné výnosy činily 25 337 tis. Kč. Zmiňované zlepšené výsledky hospodaření činily 

za rok 2011 139 tis. Kč a za rok 2012 199 tis. Kč. 
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Na financování chodu Domova pro seniory Chýnov se ve formě neinvestičních 

příspěvků a dotací podílel zřizovatel, kterým je Jihočeský kraj, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí a v posledním analyzovaném roce se přidalo i město Chýnov. Celkově 

od všech jmenovaných zdrojů organizace získala peněžní prostředky za celé analyzované 

období ve výši 19 556 tis. Kč. Největší množství finančních prostředků pocházelo z rozpočtu 

státu, tedy přesněji z kapitoly MPSV, které v roce 2010 podpořilo provoz Domova ve výši 

6 699 tis. Kč, v roce 2011 ve výši 6 186 tis. Kč a v roce 2012 ve výši 5 171 tis. Kč. Zřizovatel 

se na financování v podobě neinvestičních dotací a příspěvků podílí poměrně nepatrným 

procentem, které v roce 2010 je necelých 7 %, tedy 500 tis. Kč. V tomto roce se kapitola 

MPSV na financování podílela z 93 %, což je 6 699 tis. Kč. V roce 2011 Jihočeský kraj 

poskytl Domovu finanční prostředky na provoz ve výši 1 000 tis. Kč. V následujícím období 

byly prostředky snížené na 849 tis. Kč. V tomto roce Domov získal finanční podporu od 

města Chýnov ve výši 20 tis. Kč. 

Domov pro seniory Chýnov získal v roce 2010 investiční dotaci ve výši 4 607 tis. Kč 

z rozpočtu Jihočeského kraje. V roce 2011 získala organizace další investiční dotaci ve výši 

4 439 tis. Kč a v následujícím roce 2012 byla Domovu přiznána opětovně z rozpočtu 

zřizovatele investiční dotace ve výši 607 tis. Kč na rekultivaci zahrady, která byla přesunuta 

na následující roky. Nabyté prostředky z předcházejících let byly využité na výměnu oken, 

rekonstrukce kotelny, nákup kotle, pračky, polohovacích lůžek. 

Součástí příjmů, se kterými může domov pro seniory manipulovat, jsou platby 

od zdravotních pojišťoven a poplatky od umístěných seniorů za stravu a ubytování, které se 

od roku 2010 do roku 2012 projevily postupným nárůstem. Nejnižší příjmy související 

s platbou za stravu a ubytování byly vybraný v roce 2010, kdy činily celkem 7 817 tis. Kč. 

V roce 2011 organizace za poskytování ubytování a stravy obdržela tržby ve výši 

8 091 tis. Kč. V dalším roce byly příjmy související s poskytováním stravy a ubytování vyšší 

o 583 tis. Kč než v předcházejícím roce. Platby zdravotní pojišťovny za poskytnuté zdravotní 

úkony byly v roce 2010 zinkasované ve výši 1 218 tis. Kč. V roce 2011 byly vyšší 

o 142 tis. Kč a v roce 2012 činily 1 613 tis. Kč.   

Dalším zdrojem financování jsou příspěvky za péči, jež byly přijímané za 73 klientů 

v letech 2010 a 2011 a za 74 klientů v roce 2012. V přepočtu na jednoho klienta za rok činil 

příspěvek na péči v průměrné výši 100,74 tis. Kč. 
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Domov pro seniory Chýnov každoročně získává finanční dary, které činily za roky 

2010 až 2012 300 tis. Kč. Tyto prostředky využily pro nákup pomůcek na zkvalitnění péče, 

nákup elektroniky, zajištění kulturních akcí a aktivizačních pomůcek. 

4. 3 Komparace hospodaření Domova Slunovrat a Domova 

Chýnov 

Obě organizace se věnují poskytování služeb domov pro seniory a domov se zvláštním 

režimem. Domov Slunovrat v rámci svých kapacit v roce 2010 evidoval ve svém sociálním 

zařízení 101 uživatelů, přičemž v následujících letech toto číslo pokleslo na 99 klientů. 

Domov pro seniory Chýnov po celé sledované období pečuje o 76 seniorů.  

Tab. 4. 10 Srovnání hospodaření Domova Slunovrat a Domova Chýnov (v tis. Kč) 

 
Zdroj: Výroční zprávy Domova pro seniory za roky 2010 - 2012 

Zpráva o hodnocení činností a hospodaření organizace za roky 2010 – 2012 

Domov Slunovrat vykazoval v rámci sledovaných let vyšší náklady než Domov 

v Chýnově, který dosáhl celkových nákladů v rozpětí 25 138 – 27 596 tis. Kč, přičemž souhrn 

všech nákladů Domova Slunovrat se nacházejí v rozpětí 34 426 – 35 532 tis. Kč. Vyšší 

náklady Domova Slunovrat oproti Domovu pro seniory Chýnov vychází i z toho, že první 

zmiňovaný poskytovatel sociálních služeb pečuje o více seniorů, než je tomu u druhého 

zařízení. Touto úvahou je také možné vysvětlit rozdílné výše celkových výnosů 

u jednotlivých Domovů, neboť i zde se projevuje počet umístěných klientů. Na výši 

celkových výnosů se také podílí vyšší množství prostředků získaných od zřizovatele, jak je 

možné si všimnout v tabulce 4. 11. Zřizovatelem u Domova Slunovrat je statutární město 

Domov 

Slunovrat

Domov 

Chýnov

Domov 

Slunovrat

Domov 

Chýnov

Domov 

Slunovrat

Domov 

Chýnov

Celkové náklady

souhrnně 35 532 27 596 34 104 25 629 34 426 25 138

na 1 klienta 351,80 363,11 344,48 337,22 347,74 330,76

Celkové výnosy

souhrnně 34 585 27 195 34 224 25 768 34 586 25 337

na 1 klienta 342,43 357,83 345,70 339,05 349,35 333,38

Výsledek hospodaření

souhrnně 53 -402 120 139 160 199

na 1 klienta 0,52 -5,29 1,21 1,83 1,62 2,62

2010 2011 2012
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Ostrava, které se v analyzovaném roce na financování provozních činností podílelo v rozpětí 

6 357 – 9 439 tis. Kč, přičemž nejmenší množství prostředků Domov získal v roce 2010 

a největší obdržel v roce 2012. Zřizovatelem poskytnuté finanční prostředky tvoří 18 – 27 % 

celkových zdrojů ve sledovaných letech. V porovnání s Domovem Slunovrat Domov Chýnov 

získal nepatrné prostředky z rozpočtu zřizovatele pro zajištění chodu organizace. Těmito 

nepatrnými prostředky jsou neinvestiční příspěvky a dotace ve výši 500 – 1 000 tis. Kč, což je 

2 – 3 % celkových zdrojů. Nejnižší množství peněz Domov Chýnov získal v roce 2010. Tak 

velký rozdíl ve financování u různých Domovů zřízených různými zřizovateli má pak 

následně velký dopad na celkové hospodaření organizací. Je vhodné ještě podotknout, 

že Domov Slunovrat neustálé předkládá svému zřizovateli nové projekty na zkvalitnění péče, 

čímž vedení získává další finanční prostředky, než jim byly v začátku poskytnuté. 

Podíváme-li se na výsledky hospodaření za jednotlivé roky u uvedených Domovů, 

můžeme se všimnout, že v roce 2010 Domov pro seniory Chýnov se potýkal s velmi výraznou 

ztrátou, natož Domov Slunovrat byl v celkovém efektu v zisku 53 tis. Kč. Na zlepšeném 

výsledku hospodaření u Domova Slunovrat se podílela převážně úspěšná hospodářská činnost 

ve výši 50 tis. Kč. V následujících letech nastal obrat v hospodaření, kde je možné 

zaznamenat, že Domov pro seniory Chýnov v kladných výsledcích hospodaření předčil 

v předešlém roce úspěšnější Domov Slunovrat. Ačkoliv Domov Chýnov dokázal 

vyprodukovat v letech 2011 a 2012 kladné výsledky hospodaření, nebyl z těchto zisků tvořen 

ani rezervní fond a ani fond odměn. Jak je možné vidět v grafickém zobrazení 4. 5, zlepšené 

výsledky hospodaření byly využité pro pokrytí ztráty z roku 2010. Naproti tomu Domov 

pro seniory Slunovrat využil kladné výsledky k přídělům do fondu odměn a rezervního fondu.  

Z pohledu 1 klienta za rok měl nejvyšší náklady a nejvyšší výnosy za celé sledované 

období Domov pro seniory Chýnov a to v roce 2010, přičemž v tomto roce byl výsledek 

hospodaření na 1 klienta vykazován ve ztrátě – 5,29 tis. Kč. V následujících letech 2011 

a 2012 Domov Slunovrat v Ostravě vykazoval vyšší jak celkové náklady na 1 klienta, 

tak celkové výnosy na 1 klienta než Domov v Chýnově, přičemž v těchto letech dosáhl 

vyššího výsledku hospodaření na 1 klienta Domov v Chýnově než Domov Slunovrat.  
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Graf 4. 5 Výsledky hospodaření Domova Slunovrat a Domova 

Chýnov v letech 2010 až 2012 (v tis. Kč) 

Zdroj: Výroční zprávy Domova pro seniory za roky 2010 - 2012 

Zpráva o hodnocení činností a hospodaření organizace za roky 2010 – 2012 

 

V grafu 4. 5 jsou zachycené vývoje výsledků hospodaření v letech 2010 až 2012 

Domova Slunovrat v Ostravě a Domova pro seniory Chýnov.  

Tab. 4. 11 Srovnání neinvestičních dotací a příspěvků Domova Slunovrat 

a Domova Chýnov (v tis. Kč) 

Zdroj: Výroční zprávy Domova pro seniory za roky 2010 – 2012 

Zpráva o hodnocení činností a hospodaření organizace za roky 2010 – 2012 

 

V tabulce 4. 11 jsou patrné zmiňované rozdíly ve financování ze strany zřizovatele, 

kterým byla věnovaná pozornost v předešlém textu. Podíváme-li se na další zdroj financování, 

Domov 

Slunovrat

Domov 

Chýnov

Domov 

Slunovrat

Domov 

Chýnov

Domov 

Slunovrat

Domov 

Chýnov

Zřizovatel

celkem 6 357 500 7 854 1 000 9 439 849

na 1 klienta 62,94 6,58 79,33 13,16 95,34 11,17

MPSV

celkem 6 900 6 699 6 100 6 186 5 185 5 151

na 1 klienta 68,32 88,14 61,62 81,39 52,37 67,78

MS kraj/Chýnov

celkem 229 188 20

na 1 klienta 2,27 1,90 0,26

2010 2011 2012



73 

 

kterým jsou neinvestiční dotace poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, je 

možné poznamenat, že obě organizace měly možnost pracovat s relativně stejným množstvím 

finančních prostředků. Z pohledu neinvestičních dotací z kapitoly MPSV na 1 klienta získává 

každoročně vyšší množství finančních prostředků Domov pro seniory Chýnov než Domov 

Slunovrat. Domov pro seniory Slunovrat má navíc možnost manipulovat s penězi získanými 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Naproti tomu Domov pro seniory Chýnov je sám zřízen 

krajem, tedy přesně Jihočeským krajem, čímž z jeho rozpočtu už prostředky získává v podobě 

neinvestičních příspěvků a dotací poskytnutých zřizovatelem. Domov Chýnov tedy může 

obdržet prostředky ještě od samotného města Chýnov, jak se tomu stalo v roce 2012, ale zcela 

jistě se to nevyrovná velikosti peněz, které získal Domov Slunovrat od MS kraje. Z pohledu 

neinvestičních příspěvků a dotací je Domov pro seniory Chýnov ve finanční nevýhodě vůči 

Domovu Slunovrat. 

Domov pro seniory Slunovrat má vyšší kapacity pro poskytování sociálních služeb 

než Domov pro seniory Chýnov, což vysvětluje i skutečnost, že Domov Slunovrat 

v jednotlivých analyzovaných letech vykazuje vyšší množství vybraných poplatků za stravu 

a ubytování než Domov Chýnov. V tabulce 4. 12 je možné zachytit vybraný poplatek 

od jednoho uživatele za jeden kalendářní den. Domov v Chýnově od svých uživatelů vybírá 

vyšší množství prostředků než Domov v Ostravě.  

Tab. 4. 12 Srovnání poplatků za stravu a ubytování, příspěvků za péči a plateb 

od zdravotních pojišťoven (v tis. Kč) 

Zdroj: Výroční zprávy Domova pro seniory za roky 2010 - 2012 

Zpráva o hodnocení činností a hospodaření organizace za roky 2010 – 2012 

 

Z pohledu příspěvků na péči Domov pro seniory Slunovrat získává každoročně vyšší 

objem peněžních prostředků než Domov v Chýnově, protože Domov Slunovrat měl 

každoročně o 18 až 20 klientů více, kterým byl přiznán příspěvek na péči. V roce 2010 

Domov pro seniory Slunovrat získal více peněžních prostředků ve formě plateb 

Domov 

Slunovrat

Domov 

Chýnov

Domov 

Slunovrat

Domov 

Chýnov

Domov 

Slunovrat

Domov 

Chýnov

Poplatky za stravu a ubytování

celkem 8 252 7 814 8 668 8 091 8 822 8 674

na 1 klienta za den 0,224 0,282 0,240 0,292 0,244 0,313

Příspěvky na péči 9 759 7 497 8 805 7 240 8 521 7 425

Platby od ZP 2 014 1 218 520 1 360 653 1 610

2010 2011 2012
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od zdravotních pojišťoven. Tento poměr se ale změnil již v následujícím roce 2011, ve kterém 

Domov pro seniory Chýnov přijal 1 360 tis. Kč, přičemž Domov Slunovrat pouhých 

52  tis. Kč. V dalším roce 2012 opětovně Domov Chýnov získal z plateb od zdravotních 

pojišťoven vyšší obnos než Domov Slunovrat. 

Oba Domovy jsou každoročně obdarovávány dary od svých sponzorů. Domov 

Slunovrat za celé analyzované období získal 289 tis. Kč, přičemž Domov pro seniory Chýnov 

získal o 11 tis. Kč více než domov v Ostravě.  Organizace zřízená Jihočeským krajem za celé 

sledované období získala od svých sponzorů finanční dary ve výši 300 tis. Kč. Vypovídá to 

o tom, že obě organizace na své sponzory působí dojmem důvěryhodné právnické osoby, 

což je vidět z právě nabytých prostředků. 
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5 Závěr 

Diplomová práce byla věnována problematice příspěvkových organizací věnující se 

sociální oblasti, resp. domovům pro seniory. Nejprve byla pozornost soustředěna 

na všeobecnou charakteristiku příspěvkových organizací z pohledu upravujících právních 

předpisů, zřízení, změny a zániku příspěvkové organizace, vztahů mezi zřizovatelem 

a zřízenou příspěvkovou organizací, jejich hospodaření, práv, povinností a účetních aspektů. 

Jakmile byla vysvětlená všeobecná podstata příspěvkových organizací, bylo možné přejít 

k další části diplomové práce, která se týkala zdrojů financování. Tato oblast spočívala 

ve vysvětlení jednotlivých zdrojů financování domovů pro seniory, kterými jsou příspěvky 

na provoz od zřizovatele, přijaté dotace, příspěvky za péči, platby od zdravotních pojišťoven, 

vybrané poplatky od umístěných seniorů za poskytnuté ubytování a stravu a přijaté dary 

od svých sponzorů.  

Pro analytickou část diplomové práce byly vybrány Domov pro seniory Slunovrat 

v Ostravě a Domov pro seniory Chýnov. Obě příspěvkové organizace se prokazující 

poskytováním dvou služeb určenou pro seniory, kterými jsou služba domov pro seniory 

a služba domov se zvláštním režimem. Oba Domovy byly podrobeny analýze jejich 

hospodaření se získanými peněžními prostředky podle jednotlivých let a původu nabytí.  

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu vybraných Domovů v jednotlivých letech 

a poukázat na rozdíly v hospodaření a ve způsobech financování aktivit Domovů.  

Prostřednictvím analýzy hospodaření a způsobů financování Domova Slunovrat 

v Ostravě a Domova v Chýnově jsme zjistili, že Domov Slunovrat vykazoval vyšší celkové 

výnosy i vyšší celkové náklady než Domov pro seniory Chýnov, což bylo zapříčiněno 

převážně větším počtem umístěných uživatelů v ostravském zařízení. Na větším objemu 

celkových výnosů Domova Slunovrat se podílí i mnohonásobně větší množství finančních 

prostředků získaných od zřizovatele v podobě neinvestičních příspěvků a dotací, než 

každoročně přijímá Domov Chýnov od Jihočeského kraje jakožto zřizovatele. Vedení 

Domova pro seniory v Ostravě získává prostředky na základě neustálého předkládání nových 

projektů pro zkvalitnění péče a života klientů.  

Domov pro seniory Slunovrat za celé analyzované období vykazoval zlepšené 

výsledky hospodaření, které pak byly transformované ve prospěch tvorby fondu odměn 
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a rezervního fondu. Oproti tomu Domov pro seniory v Chýnově v prvním analyzovaném roce, 

tedy v roce 2010, vykazoval ztrátu ve výši 402 tis. Kč. V následujících letech dosahoval již 

kladných výsledků hospodaření, které byly dokonce vyšší než výsledky hospodaření 

vyprodukované Domovem Slunovrat. S ohledem na to, že tyto zisky byly využité pro krytí 

ztráty předešlého roku, nebyly uskutečněné příděly do fondu odměn a rezervního fondu.  

Velmi výrazný zdroj využívaný oběma příspěvkovými organizacemi jsou neinvestiční 

dotace z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Z hlediska obdrženého množství 

z rozpočtu státu oba domovy měly možnost využívat relativně stejný objem peněz. Výhoda 

Domova v Ostravě spočívá v tom, že jeho zřizovatelem je statutární město Ostrava a tudíž 

pro své aktivity využíval další prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Přitom 

Domov pro seniory Chýnov je zřízen Jihočeským krajem, což znamená, že příspěvky 

na provoz jsou poskytované krajem a tudíž další peníze, které získává Domov Slunovrat z MS 

kraje, Domov v Chýnově již získat nemůže. Město Chýnov nemá takové finanční možnosti, 

aby si mohlo dovolit podporovat domov pro seniory ve velkém rozsahu.  

Každoročně narůstají tržby související s poplatky vybranými od umístěných klientů 

za poskytnuté ubytování a stravu. S ohledem na to, že Domovu v Ostravě umožňuje kapacita 

ubytovat větší počet klientů, souhrnné příjmy v této oblasti jsou rovněž vyšší, než které 

vykazuje Domov pro seniory v Chýnově. Z pohledu jednoho seniora na jeden den ubytování 

a stravu je finančně náročnější Domov v Chýnově, neboť v tomto směru žádá od svých 

klientů vyšší cenu než Domov Slunovrat.  

Dalším zdrojem financování byly příspěvky na péči, které každoročně získávaly obě 

organizace, přičemž Domov Slunovrat v Ostravě v letech 2010 až 2012 obdržel vyšší obnos 

finančních prostředků než Domov pro seniory v Chýnově.  

Za poskytování zdravotní péče Domov Slunovrat v roce 2010 získal více peněžních 

prostředků než Domov v Chýnově. V následujících letech se tento stav změnil a Domov 

pro seniory Chýnov přijímal vyšší množství finančních prostředků od zdravotních pojišťoven 

než Domov pro seniory Slunovrat v Ostravě. Domova pro seniory v Chýnově se nedotkla 

neochota proplácet Všeobecnou zdravotní pojišťovnou zdravotní péči poskytovanou klientům 

Domova v Chýnově, přičemž naopak Domov Slunovrat tento nepříjemný jev pocítil. 

Jak Domov pro seniory Chýnov, tak Domov Slunovrat každoročně přijímají dary 

od svých sponzorů. Tato skutečnost vypovídá o důvěryhodnosti zmiňovaných organizací. 
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Domov zřízený městem Ostrava v letech 2010 až 2012 získal dary v částce 289 tis. Kč. 

Domov v Chýnově v uvedených letech byl obdarovaný ještě vyšším množstvím peněžních 

prostředků, než co obdržel Domov Slunovrat.  

V roce 2010 hospodařil Domov Slunovrat lépe než Domov pro seniory Chýnov, 

neboť Domov v Chýnově vykazoval výraznou ztrátu, přičemž Domov v Ostravě dosáhl 

zlepšeného výsledku hospodaření. V následujících letech 2011 a 2012 nastala změna, 

která vycházela z toho, že Domov pro seniory v Chýnově vykazoval vyšší zlepšené výsledky 

hospodaření než Domov v Ostravě, což umožňuje tvrdit, že v těchto letech hospodařil lépe 

Domov pro seniory v Chýnově. 

K závěru celé práce lze dodat ještě poslední poznámku. Domov Slunovrat získává 

každoročně vysoké množství peněžních prostředků z rozpočtu svého zřizovatele 

oproti Domovu pro seniory v Chýnově. Velký podíl ale na tom má samotná aktivita Domova 

v Ostravě, který prostřednictvím vedení organizace neustále předkládá vypracované projekty, 

na základě kterých zřizovatel poskytuje finanční prostředky. Je tedy možné, že jakmile 

v tomto směru Domov v Chýnově převezme inspiraci od Domova Slunovrat a bude 

aktivnějším způsobem předkládat vypracované projekty, bude moci disponovat vyšším 

množstvím peněžních prostředků a tudíž své aktivity lépe finančně zabezpečit.  
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Seznam zkratek 

ČR   Česká republika 

DNHM  Dlouhodobý nehmotný hmotný majetek 

DSO   Dobrovolný svazek obcí 

EPA   Veřejnoprávní instituce administrativní či správní povahy 

EPIC   Veřejnoprávní organizace průmyslového a obchodního charakteru 

EU   Evropská unie 

FKSP   Fond kulturních a sociálních potřeb 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MS kraj  Moravskoslezský kraj 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ná   Náklady 

PO   Příspěvková organizace 

p. o.   Příspěvková organizace 

RRRS   Regionální rada regionu soudržnosti 

SR   Slovenská republika 

ÚSC   Územní samosprávní celek 

ÚR   Územní rozpočty 

Vý   Výnosy 

VZP   Všeobecná zdravotní pojišťovna 

ZoÚ   Zákon o účetnictví 

ZP   Zdravotní pojišťovna



 

 

 
 

 

 

 



 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Výkaz zisku a ztrát Domova pro seniory Slunovrat 2010 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát Domova pro seniory Chýnov 2010 

Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztrát Domova pro seniory Slunovrat 2011 

Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztrát Domova pro seniory Chýnov 2011 

Příloha č. 5: Výkaz zisku a ztrát Domova pro seniory Slunovrat 2012 

Příloha č. 6: Výkaz zisku a ztrát Domova pro seniory Chýnov 2012 

. 


