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Anotace 
 

V předložené práci je zpracována ekonomická analýza příspěvkové organizace, 

poskytovatele sociálních služeb, s cílem posoudit efektivní možnost transformování na 

společnost s ručením omezeným. V práci je popsáno současné ekonomické fungování 

příspěvkových organizací obecně i konkrétně v podmínkách studované organizace. 

Následně je zpracována ekonomická analýza MÚSS Chomutov. Předložené návrhy 

a doporučení jsou vypracovány s ohledem na možnou organizačně-právní přeměnu 

organizace. Na závěr je zařazeno zhodnocení efektivnosti a účelnosti transformace 

organizace na společnost s ručením omezeným. 

 

Klí čová slova: analýza, aktiva, pasiva, příjmy, výdaje, transformace, majetek 

 

 

 

Summary 

 

In the thesis we present an economical analysis of an allowance organization, a social 

services provider, with the aim to be able to transform to Limited Liability Company 

effectively. The thesis describes the current economical function of allowance 

organizations both in general and in the specific conditions of the researched organization 

itself, including an elaborated characteristic. An analysis of the economics of MÚSS 

Chomutov follows. Submitted concepts and recommendations were created with respect to 

the possible organizational-legal transformation of the organization. The work is concluded 

with an evaluation of the effectiveness and suitability of the transformation of the 

organization into a body corporate, namely a Limited Liability Company. 

 

Keywords: analysis, assets, liabilities, incomes, expenditures, transformation, 
holdings 
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1. Úvod 

Struktura majetku podniku a jeho kapitálové zdroje jsou jedním z nejzákladnějších 

pohledů při posouzení ekonomické situace, efektivnosti hospodaření a možnosti jeho 

dalšího rozvoje. Výsledek hospodaření přímo ovlivňuje konkurenceschopnost podniku 

a jeho setrvání na trhu. V případě výrobní sféry lze prostřednictvím analytických procesů 

s předstihem definovat rezervy a upozornit na nutnost změn ve výrobních procesech. 

V organizaci, která je zaměřena především na uspokojování společenských potřeb, je nutné 

při analyzování zohlednit nejen ekonomické procesy, ale i produkovaný celospolečenský 

užitek. Některé výstupy jsou v takové organizaci velmi těžko měřitelné pro svou 

nehmotnou povahu. Z toho vyplývá, že v takovýchto případech není klíčovým faktorem 

zisk, ale především společenský užitek, a proto je velmi nesnadné určit případné 

nedostatky, rezervy a zřetelně popsat potřebu změn.  

Poskytování sociálních služeb je část hospodářství, která je financována převážně 

z veřejných rozpočtů. Takový způsob zajišťování sociálních služeb je pro stát finančně 

velmi náročný, např. v roce 2008 bylo podle informace MPSV ČR vydáno na zajištění 

sociálních služeb ze státního rozpočtu 6,8 miliard korun [10]. Od počátku 90. let 20. století 

se neustále hovoří o nutnosti změnit sociální systém, a to nejen systém sociálních dávek 

nebo důchodový, ale i systém poskytování sociálních služeb. První krok byl učiněn v roce 

2006, kdy byl vydán nový zákon o sociálních službách, který upravuje působení 

právnických osob na poli sociálních služeb v kontextu nových poznatků a sociálního 

vývoje společnosti. V současné době v České republice fungují poskytovatelé sociálních 

služeb především jako příspěvkové organizace zřízené územně samosprávnými celky, 

neziskové organizace a soukromé subjekty. Stát si je vědom své odpovědnosti za skupinu 

obyvatel, která využívá sociální služby a na provoz těchto organizací přispívá. Avšak je 

možné, aby organizace působící na sociálním poli pracovaly na ziskovém principu? Je 

možné, aby se staly součástí komerční sféry? Umožňuje současné financování 

a legislativní rámec ziskovost sociálních služeb? Kladné odpovědi by mohly snížit státní 

výdaje na tuto sféru. Prvním krokem by byla jejich transformace z organizací, které nejsou 

založeny za účelem dosažení zisku, na organizace, jejichž prvořadým cílem je dosažení 

zisku. Že tyto úvahy nejsou nereálné je patrné z článků zveřejňovaných v odborných 
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periodikách, ale i z pořádaných seminářů v rámci odborného vzdělávání. Ve stále větší 

míře se objevují informace, jak postupovat v případě přeměny příspěvkové organizace na 

formu obchodní společnosti. První signály o snahách transformace se začaly objevovat 

zhruba před pěti lety v souvislosti s technickými službami měst. Města, resp. zřizovatelé 

zjistili, že za určitých podmínek je pro ně přeměna příspěvkových organizací na obchodní 

společnosti zajímavá a výhodná především v otázkách financování. V poslední době se 

začaly na obchodní společnosti přeměňovat nemocnice, logicky se nabízí přemýšlet 

o transformaci dalších organizací. Jednou z oblastí, která se jeví jako vhodná, je 

poskytování sociálních služeb. Již v roce 2004 zveřejnily Hospodářské noviny [11] článek  

o firmách, které vydělávají na luxusní péči o důchodce. Autor zmiňuje společnosti např. 

Marseille-Kliniken, Curanum či Pro-Seniore, které sice rozšiřují své kapacity, ale stále 

nedosahují tak vysokých kladných hospodářských výsledků jako jejich američtí 

konkurenti. Jak je patrné z této stati, stává se stáří celosvětovým obchodovatelným 

aktivem, a protože se stále prodlužuje střední délka života a podle dostupných 

demografických studií přibývá seniorů [4], není důvod se domnívat, že by společnosti, 

které se ve svých podnikatelských záměrech budou orientovat na tzv. stříbrnou ekonomiku, 

prodělávaly. Druhou stranou této mince je skutečnost, zda budou zájemci o zakoupení 

sociálních služeb dostatečně solventní a uhradí požadované částky.  

Městský ústav sociálních služeb Chomutov je zřízen jako příspěvková organizace 

statutárního města a zajišťuje poskytování širokého spektra sociálních služeb pobytových, 

terénních i ambulantních. Organizace je největším poskytovatelem sociálních služeb 

v regionu Chomutovsko a jedním z největších v České republice. 

Cílem práce je posoudit možnost a efektivnost změny z příspěvkové organizace na 

společnost s ručením omezeným z pohledu dopadu na rozpočet zřizovatele a na 

hospodaření vlastní organizace.  
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2. Charakteristika vybrané příspěvkové organizace 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v § 35 odst. 2 stanovuje, že obec v rámci samostatné 

působnosti pečuje v souladu s místními podmínkami o rozvoj sociální péče a stará 

se o uspokojování potřeb svých obyvatel. V kontextu s tímto ustanovením je zřízen 

Městský ústav sociálních služeb Chomutov (dále jen MÚSS Chomutov). MÚSS Chomutov 

vznikl  jako příspěvková organizace, což znamená, že princip je neziskový a na provoz 

přispívá zřizovatel. Podle manažerky kvality sociálních služeb MÚSS Chomutov 

v současné době poskytuje služby pro cca 1 200 uživatelů, a to v systému pobytových, 

terénních a ambulantních služeb. Dále poskytuje ročně cca 800 konzultací v sociální 

poradně a zajišťuje aktivizační programy pro seniory. Tímto rozsahem je největším 

poskytovatelem v regionu i v rámci České republiky. Organizace je zapsána v obchodním 

rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Pr vložka 626 [22]. Zápis 

příspěvkové organizace do obchodního rejstříku je deklaratorní a lze jej realizovat až po 

vydání zřizovací listiny, kterou se zakládá organizace. Zápisem do obchodního rejstříku 

byl organizaci mj. vymezen rozsah hlavní činnosti:  

• poskytování stravovacích a ubytovacích služeb a zdravotní péče uživatelům   

pobytových služeb; 

• poskytování ambulantních služeb pro zdravotně postižené uživatele ve věku od 

17 let; 

• provozování pečovatelské služby pro seniory v objektech organizace i v terénu; 

• poskytování stravovacích služeb uživatelům sociálních služeb v objektech 

organizace a v terénu; 

• poskytování sociálního poradenství; 

• poskytování ubytovacích služeb pro osoby v krizových sociálních situacích; 

• poskytování stravovacích služeb a péče o osoby ve věku do 3 let; 

• poskytování stravovacích služeb, rehabilitační a výchovné péče pro handicapované 

osoby ve věku  do 8 let a rehabilitační ambulantní péče  u uživatelů ve věku do 

18 let; 

• zajišťování volnočasových aktivit uživatelům pobytových, terénních 

i ambulantních služeb; 
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• zapůjčování kompenzačních, rehabilitačních a  zdravotních pomůcek; 

• zajišťování dopravy zdravotně postižených osob do vzdělávacích institucí a na 

zájmovou činnost; 

• zajišťování nočního hlídání dětí v předškolním věku.   

 

Vedle těchto hlavních činností má organizace povolenu v rámci zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ještě tzv. doplňkovou činnost, a to: 

• pronájem nebytových prostor;  

• vzdělávací aktivity; 

• ukládání volných finančních prostředků na krátkodobé termínované vklady. 

 

Zajistit tak široké spektrum služeb vyžaduje nejen finanční zázemí, ale především 

vysokou úroveň personálního řízení. Jak je uvedeno ve Výroční zprávě organizace za rok 

2007 [9], v organizaci pracuje 166 zaměstnanců, a to celkem v 6 střediscích, z toho 

10 zaměstnanců je zařazeno na pozici managementu organizace. Organizační strukturu 

MÚSS Chomutov dokládá obr. 1. 
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Obr. 1: Organizační schéma MÚSS Chomutov [9] 

 

Personální problematika pro svou rozsáhlost nebude cílem této práce, ale protože případná 

změna právní formy příspěvkové organizace bude znamenat minimálně organizačně-právní 

dopad na zaměstnance, je potřeba zmínit základní premisy: 

a) všichni zaměstnanci mají uzavřenou pracovní smlouvu s MÚSS Chomutov a tento 

vůči nim plní povinnosti a práva zaměstnavatele, 

b) statutární orgán - ředitel je jmenován zřizovatelem, jenž určuje jeho plat, který je 

pokrýván z rozpočtu organizace, stejně tak i případné odměny, které se zřizovatel 

rozhodne řediteli organizace vyplatit.  

dozorčí rada ředitel 

zástupce 
ředitele 

personální a 
mzdová účetní 

manažer kvality 
sociálních služeb 

vedoucí středisek 

DpS Písečná 

CDS Bezručova 

DOZP Školní 
pěšina 

DSJ Písečná 

SC Písečná 

Doprava-údržba 

finanční 
účtárna 
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Právo kontroly hospodaření organizace využívá zřizovatel  podle zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě. MÚSS Chomutov má zřizovatelem ustanovenou dozorčí radu. Tento krok není 

zrovna obvyklou praxí v oblasti příspěvkových organizací a podle ředitelky organizace 

bylo nutno vyřešit spoustu otázek, které nejsou pro tento typ organizací žádným zákonem 

upraveny – způsob odměňování členů dozorčí rady, zajistit právní rámec jejich působení 

atd. Statut dozorčí rady MÚSS Chomutov je relevantní s § 137 až 140 zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník tzn., že dozorčí rada má kontrolní, iniciační a poradní 

pravomoci. Členy jmenuje a odvolává rada města, která schvaluje i statut dozorčí rady. 

Členové rady jsou jmenováni z řad zastupitelů města. Odměňování je prováděno na 

principu mandátní smlouvy ze mzdových prostředků organizace. Zřízení dozorčí rady 

příspěvkové organizace sice přineslo v počátcích spoustu nevyřešených otázek, především 

v důsledku neexistence právních podkladů, ale na druhé straně je potřeba zmínit, že bylo 

docíleno urychlení různých schvalovacích procedur, především v oblasti projednávání 

a zdůvodňování.  

Působení organizace na poli sociálních služeb je podmíněno tzv. registrací 

poskytovatele sociálních služeb, kterou vydává MPSV ČR na základě žádosti 

poskytovatele. Udělení registrace je možné za předpokladu splnění stanovených podmínek, 

kdy především musí být zajištěno personální, finanční a  materiální zázemí. MÚSS 

Chomutov je držitelem takového rozhodnutí o registraci. Na jeho základě má 

zaregistrovány služby [9]  uvedené v tabulce 1. Podle definovaných podmínek pro získání 

registrace [14] není stanovená podnikatelská forma žádajícího subjektu. 
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Tabulka 1: Přehled zaregistrovaných služeb  
Zdroj: MÚSS Chomutov [9] 

 

druh služby 

místo poskytování 
forma kapacita cílová skupina 

domovy pro seniory 

Písečná 5062 Chomutov 
pobytová 165 senioři  

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

osoby s tělesným postižením 

domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

osoby se zdravotním postižením 

Školní pěšina 5249 Chomutov 

pobytová 35 

  

denní stacionáře 

Písečná 5176 Chomutov 
ambulantní 45 osoby s tělesným postižením 

osoby s kombinovaným postižením denní stacionáře 
osoby s mentálním postižením 

Školní pěšina 5249 Chomutov 

ambulantní 10 

  

odborné sociální poradenství 

Písečná 5030 Chomutov 
ambulantní 

800 
intervencí 

osoby v krizi 

osoby do 26 let věku opouštějící  

školská zařízení pro výkon ústavní péče domy na půl cesty 

pachatelé trestné činnosti 

Písečná 5030 Chomutov 

pobytová 10 

  

osoby bez přístřeší 

osoby v krizi azylové domy 

rodiny s dítětem/dětmi 

Písečná 5030 Chomutov 

pobytová 39 

  

osoby s jiným zdravotním postižením 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s tělesným postižením 

osoby se zdravotním postižením 

pečovatelská služba 

senioři  

Bezručova 4512 Chomutov 

terénní 875 

  

2.1 Formy poskytovaných služeb 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon o sociálních službách), 

rozlišuje jednotlivé formy poskytovaných služeb: 

a) pobytové – podle zákona o sociálních službách se rozumí služby spojené 

s ubytováním v zařízeních sociálních služeb, 
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b) ambulantní - služby, za kterými uživatelé docházejí nebo jsou doprovázeni do 

zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování, 

c) terénní - služby, které jsou osobám poskytovány v jejich přirozeném sociálním 

prostředí. 

 

Rozdělení služeb plně koresponduje s úkoly pro MPSV ČR, které vyplývají z usnesení 

vlády č. 127 ze dne 21. 2. 2007 [17] -  „vytvořit takové společenské sociální prostředí, 

které bude založeno na jednom z cílů rodinné politiky, a to mezigenerační soudržnosti 

a solidaritě v rodině a ve společnosti, což je přínosem pro rozvoj jedince a v konečném 

důsledku vede k obohacení jeho života.“ Přínos ovšem nemusí být pouze pro jedince, ale 

rovněž, a to v nemalé míře, pro státní finance. Podpora setrvání v přirozeném prostředí by 

vedla ke snižování státních výdajů na zajištění sociálních zařízení s pobytovými službami 

a případná saturace sociálních činností by mohla být zajištěna na komerčním principu, 

čímž by bylo vytvořeno přirozené konkurenční prostředí. Nelze opominout i možnosti na 

úrovni čerpání dotačních programů z Evropských sociálních fondů, především operačního 

programu Rozvoj lidských zdrojů. 
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3. Charakteristika současného systému financování  

Při ekonomických aktivitách různých subjektů je hlavním cílem zisk, tzn. maximální 

efektivnost při alokaci svých finančních prostředků. Při minimálních vstupech dosáhnout 

maximální efekt – co nejvyšší objem výstupů. Stejný pohled na tuto problematiku mají jak 

výrobci (minimální náklady na výrobu nebo na poskytované služby a co nejvyšší zisk při 

jejich prodeji), tak spotřebitelé (za co nejnižší cenu nakoupit kvalitní výrobek, výhodnou 

službu). V podmínkách dokonalé konkurence se tyto záměry uskutečňují na trhu a za cenu, 

za kterou je výrobce ochoten prodat a spotřebitel nakoupit. Nicméně v praxi dochází 

k tržnímu selhání, kdy spotřebitelé či výrobci neefektivně alokují své disponibilní 

prostředky. Jednou z příčin tržního selhání je i existence tzv. veřejných statků, které jsou 

spotřebovávány kolektivně, některé dokonce ani nemohou být zajišťovány soukromým 

sektorem. Příčinou nezájmu soukromého sektoru o veřejné statky je většinou nemožnost 

dosáhnout zisku v požadované výši. Následně musí nastoupit stát, aby produkci veřejných 

statků zajistil. 

Jedním z příkladů selhání trhu v České republice je i poskytování sociální péče. 

Sociální péče je nyní zajišťována převážně v rámci územní samosprávy s finančním 

příspěvkem státu. Tato situace stále trvá, a to především z důvodu dosavadního státního 

monopolu na tuto oblast. Avšak je potřeba přiznat, že na zajišťování tohoto typu veřejného 

statku se nepodílí výhradně územně samosprávné celky (i když jejich zastoupení na tomto 

poli je nejpočetnější), ale působí zde, i když v minimální míře, různé soukromoprávní 

neziskové či ziskové společnosti [13]. K dokreslení je z uvedených podkladů zpracován 

graf 1, který popisuje zastoupení přepočteného počtu pracovníků podle typu zřizovatele 

v Ústeckém kraji v roce 2007. 
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Graf 1: Počet pracovníků v sociálních službách podle typu zřizovatele v Ústeckém kraji  

Zdroj: MPSV ČR [vlastní zpracování]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financování poskytování sociální péče je v různé míře napojeno na veřejný rozpočet. 

Rozsah napojení je přímo úměrný osobě zřizovatele. Logicky se očekává, že zřizovatel 

organizace, která není založena za účelem dosažení zisku, zajistí její financování. Většinou 

se předpokládá více-zdrojové krytí nákladů s určitým podílem ze státního rozpočtu.  

V případě, že je zřizovatelem obec, mohou být finanční vztahy k jejímu rozpočtu 

objemově významné. Pokud je zakladatelem organizace jiný subjekt, je finanční vztah 

k veřejnému rozpočtu méně intenzivní.  

Jak uvádí ve svém článku Ing. Prokůpková [5], příspěvkové organizace vznikly jako 

skupina organizací, která sice realizovala určité příjmy, ale tyto naprosto nepostačovaly na 

pokrytí nákladů, spojených s provozem organizace, tudíž bylo nutné získat další prostředky 

na financování nákladů. Tyto prostředky byly povětšinou uvolněny ze státního rozpočtu. 

Příspěvkové organizace lze označit jako organizace, které jsou napojeny na státní rozpočet 

a rozpočet územně samosprávných celků (dále jen ÚSC), ale je u nich uplatněn komerční 

princip. Povinnost efektivně hospodařit se svěřenými prostředky nutí organizace 

eliminovat náklady na provoz na co nejnižší úroveň, ovšem za dodržení nutné podmínky, 

a to nesnižovat kvalitu poskytovaných služeb. Zde můžeme příspěvkové organizace 

1032 80

1688

2071

komerce kraj obec NNO
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přirovnat ke kterékoliv obchodní společnosti, především snahou o minimální náklady. 

Bohužel druhá část – maximální výnosy – je v oblasti sociálních služeb výrazně omezena 

legislativou. Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách, jsou stanoveny maximální hranice možných úhrad za poskytované 

služby, definována minimální částka, která musí uživateli zůstat apod.  

Tématem práce je analýza příspěvkové organizace MÚSS Chomutov, jejímž 

zřizovatelem je obec, tudíž nebude řešena problematika příspěvkových organizací 

založených krajem. 

Orgán obce svým rozhodnutím založí příspěvkovou organizaci, která zajišťuje pro obec 

služby vymezené v její zřizovací listině. Působení organizace, její financování, napojení na 

veřejné rozpočty a vlastní hospodaření je upraveno legislativou (např. zákon č. 128/2000 

Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů). Samozřejmostí je odborná způsobilost a profesionální přístup při zajišťování 

činností, pro něž byla zřízena. Napojení organizace na rozpočet obce nijak neeliminuje 

více-zdrojové pokrytí nákladů. Při bližším pohledu na výroční zprávy příspěvkových 

organizací, působících v oblasti sociálních služeb v rámci z regionu Chomutovska [1, 8, 9, 

23] můžeme odvodit, že finanční krytí nákladů organizace je za ideálních podmínek 

tvořeno: 

• příspěvky zřizovatele – většinou se jedná o částku, která zajistí vyrovnaný 

rozpočet, 

• dotacemi ze státního rozpočtu – v současnosti není právní nárok, 

• úhradami od uživatelů – stanovena maximální hranice právní normou, 

• donátory  – jejich příspěvek je neomezený, záleží na jejich sociálním cítění, 

• účelovými prostředky – např. dotace z EU, investiční akce apod. 

 

Jak vyplyne z ekonomické analýzy, největší finanční zátěž na zajištění provozu 

organizace jde většinou k tíži zřizovatele. Organizace je podle zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů (§ 18 odst. 3) poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem 

podnikání. Což znamená, že prvotním zájmem je uspokojování potřeb uživatelů služeb 

a nikoli dosažení zisku. Pokud dojde k situaci, že náklady nejsou dostatečně kryty 
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vlastními příjmy, nastává nutnost tyto zajistit zdroji, které vyrovnají ztrátu vznikající 

z provozu. Jak již bylo zmíněno, maximální finanční objem provozních prostředků jde 

většinou na vrub zřizovatele, dalším výrazným zdrojem je [1, 8, 9, 23] státní rozpočet, 

konkrétně MPSV ČR. Organizace je na tento rozpočet napojena prostřednictvím rozpočtu 

ÚSC – kraje, který zprostředkuje převod finanční částky ze státního rozpočtu. Zatímco, jak 

je uvedeno dále, finanční prostředky obce jsou organizaci poskytnuty bez dalších 

výrazných podmínek (samozřejmostí je dodržení platné legislativy a nařízení zřizovatele 

ohledně pravidelných rozborů hospodaření atd.), financování ze státního rozpočtu je podle 

metodického materiálu k poskytování dotace [12] determinováno různými podmínkami – 

např. počet lůžek, vymezení použitelnosti prostředků apod. Zároveň je požadováno po 

příjemci roční vyúčtování použitých prostředků, či ověření účetnictví nezávislým 

auditorem.  

Podle údajů zveřejněných ve výročních zprávách zmiňovaných výše, lze zachytit vazby 

na rozpočet zřizovatele a na státní rozpočet. 

 

 
Obr.  2a: Vazby organizace na rozpočet zřizovatele [vlastní zpracování] 

 

 

rozpočet obce 
 

P           V 
 

rozpočet příspěvkové 
organizace 

P            V 

příspěvek obce 

eventuální odvod 
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Obr.  2b: Vazby organizace na státní rozpočet [vlastní zpracování] 

 

V případě, že nastane situace, kdy výnosy organizace vč. provozního příspěvku jsou 

vyšší než náklady, může nařídit ÚSC tzv. odvod. V podstatě se jedná o vrácení 

nevyužitých finančních prostředků zpět do rozpočtu obce. Podle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, lze měnit rozpočet v neprospěch organizace 

jen ze závažných důvodů. 

Organizaci mohou být poskytnuty i účelové dotace z různých zdrojů, tyto jsou pak 

striktně vázány k určitému účelu a takto musí být i použity. Pokud by se tak nestalo, došlo 

by ze strany organizace k porušení pravidel pro poskytnutí účelových prostředků 

s možností uložení finančního postihu. Vesměs je v rámci poskytnutí finančního krytí 

k jasně definovanému účelu vyžadováno i přesné vyúčtování a doložení použitých 

prostředků. 

3.1 Hospodaření příspěvkové organizace 

Hospodaření příspěvkové organizace je upraveno zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon o územních rozpočtech). 

Dalším důležitým zákonem v oblasti hospodaření je zákon č. 218/2000 Sb., 
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P                                       V 

                ÚSC           
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P               V 
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o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon 

o rozpočtových pravidlech), zákon č. 653/1991 Sb., o účetnictví a vyhláška 

č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní 

jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, 

státními fondy a organizačními složkami státu. Podle těchto legislativních norem je možné 

specifikovat oblasti, ze kterých plynou finanční prostředky do rozpočtu příspěvkových 

organizací: 

a) vlastní činnost – v podmínkách sociálních služeb se jedná především o úhrady za 

poskytované služby, prodej vlastního majetku, úhrady od zdravotních pojišťoven za 

poskytovanou zdravotnickou péči – všechna tato přijatá plnění můžeme označit 

jako vlastní tržby, kdy organizace tyto prostředky získává buď na základě 

uzavřených smluv (úhrady od uživatelů) nebo jako platby za vystavené faktury, 

b) z rozpočtu zřizovatele – jsou to prostředky, kterými je zajištěn vyrovnaný 

rozpočet organizace v daném roce, 

c) ze státního rozpočtu - v případě poskytovatelů sociálních služeb jsou finanční 

příspěvky ze státního rozpočtu přidělovány jako neinvestiční dotace na provoz. Na 

tuto dotaci, podle stanovené metodiky, není v současné době právní nárok. Do roku 

2007 byla dotace ze státního rozpočtu poskytována jako nároková s vazbou na 

počet lůžek [6], která poskytovatel zajišťoval a vzájemný vztah mezi příspěvkovou 

organizací a státním rozpočtem byl realizován prostřednictvím zřizovatele. 

V současnosti je tento vztah zprostředkováván osobou ÚSC – kraje (viz obr. 2a). 

Poskytování dotace od roku 2007 se neustále vyvíjí a je patrné, že MPSV ČR hledá 

cesty, jak vynaložené částky snižovat. Tomuto názoru nahrává i fakt, že současný 

systém přidělování dotací lze označit jako neprůhledný, protože tzv. nenárokovost 

znamená ve skutečnosti, že se organizace nedozví důvod případného snížení 

prostředků oproti požadavku. Na nátlak členů APSS ČR byla pro rok 2009 

stanovena pravidla pro rozhodování o výši přidělené dotace ze státního rozpočtu, 

a tak si poskytovatel služby mohl ověřit, jakou průměrnou výši úhrad od uživatele 

předpokládá MPSV ČR v roce 2009. Otázkou zůstává, zda jsou poskytovatelé 

schopni tuto výši úhrad od uživatelů docílit. Snaha o snižování dotace ze státního 

rozpočtu je vedená i názorem ponechat uživatele sociálních služeb v domácím 
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prostředí a využívat maximálně buď komerční sféru nebo pomoci rodinných 

příslušníků.  

d) dary od ostatních fyzických nebo právnických subjektů, 

e) z vlastních fondů – fondy příspěvkové organizace jsou výrazným zdrojem 

finančních prostředků. Pokud organizace docílí kladného hospodářského výsledku, 

je povinna fondy naplnit. Přerozdělení zisku do jednotlivých fondů je podmíněno 

souhlasem nejvyššího orgánu zřizovatele, tj. zastupitelstva města. Zřizovatel má 

možnost využívat fondy ve prospěch organizace. Z rezervního fondu lze například 

pokrýt případnou ztrátu v hospodaření organizace (zde je ale podmínka, že 

prostředky fondu, které byly určeny jako finanční dary, nesmějí být využity 

v rozporu s podmínkami, stanovenými v darovacích smlouvách). Prostředky 

rezervního fondu je rovněž možné  převést do fondu reprodukce majetku (pokud 

v něm není dostatek prostředků na investice). Jak je z výše uvedeného vidět, lze 

velmi efektivně využít v následujících letech případného zisku, a to jak samotnou 

organizací, tak i zřizovatelem v případě nařízených odvodů z fondu reprodukce 

majetku. Tento fond je totiž jediný, ze kterého může zřizovatel nařídit organizaci 

odvod do svého rozpočtu, i když je odvod limitován výši ročních odpisů. 

Hospodaření s fondy je zákonem přísně stanoveno, a to jak pro samotnou 

organizaci, tak i pro zřizovatele. Tato na první pohled jednoznačná situace, ale při 

neefektivním hospodaření, dovolí kumulaci finančních prostředků na fondu 

rezervním nebo reprodukce majetku, kdy z těchto se nakonec stávají „mrtvé 

peníze“ a speciálně na fondu reprodukce majetku je tento stav markantní. Pokud 

nedochází k obnovování investic, tak z titulu odpisování majetku, jsou zde uloženy 

poměrně vysoké částky, které téměř lákají k jinému využití. Některé organizace 

dokonce dosáhly takové „dokonalosti“, že finanční prostředky soustředěné na účtu 

fondu využily pro běžnou provozní činnost a následně nebyly pro nedostatek 

likvidních prostředků schopné obnovovat investiční majetek.  

Jak uvádí zákon o rozpočtových pravidlech, vytváří příspěvková organizace 

následující peněžní fondy: 

• rezervní fond – je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku 

organizace, rovněž jsou v něm uloženy peněžní dary, 
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• fond reprodukce majetku – zdrojem tohoto fondu jsou především odpisy 

hmotného a nehmotného majetku, investiční příspěvky od zřizovatele resp. 

státních fondů, dary a příspěvky určené na investiční účely, zřizovatelem 

schválené převody z rezervního fondu a v případě, že zřizovatel schválí 

vložení prostředků získaných z prodeje hmotného majetku i tyto prostředky, 

• fond odměn – je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace, 

ale jeho naplňování je limitováno max. 80 % hospodářského výsledku 

a zároveň nelze překročit 80 % limitu prostředků na platy,  

• fond kulturních a sociálních potřeb – je tvořen 2 % prostředků na platy, 

tvorba fondu jde na vrub nákladů příspěvkové organizace a hospodaření 

s fondem je stanoveno vyhláškou č. 114/2006 Sb., o FKSP, 

f) dotační tituly z rozpočtu Evropské unie, 

g) z vlastní doplňkové činnosti - zákon o rozpočtových pravidlech určuje podmínky 

provádění jiné činnosti (doplňkové) a stanoví, že tato činnost musí být účetně 

sledována odděleně od hlavní činnosti a nesmí vykazovat ztrátu. Pokud by 

k takovéto situaci došlo, musí zřizovatel zajistit její vyrovnání nejpozději do konce 

rozpočtového roku nebo učinit opatření k ukončení tak, aby po skončení 

rozpočtového roku nebylo v této činnosti pokračováno. 

 

       Příspěvková organizace každoročně sestavuje vyrovnaný rozpočet hospodaření, který 

schvaluje zřizovatel s tím, že v jeho rámci jsou organizaci stanoveny závazné ukazatele, 

jejichž překročení je chápáno jako porušení rozpočtové kázně a jako takové může být 

sankcionováno. Podle zákona o rozpočtových pravidlech jsou stanoveny rozpočtové limity: 

- na čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele, 

- na čerpání individuálních dotací poskytnutých na konkrétní akce, 

- na čerpání systémových dotací poskytnutých na konkrétní akce, 

- na čerpání návratných finančních výpomocí poskytnutých na konkrétní akce. 

 

Zřizovatel může tyto limity rozšířit a většinou je toto aplikováno na tzv. limit mzdových 

prostředků, který de facto stanoví maximální objem pro vyplacené hrubé mzdy 

zaměstnanců organizace. Limity pozbývají platnosti vždy k 31. prosinci běžného roku. 
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Neméně důležitá je i otázka hospodaření s majetkem. V této oblasti existuje mezi 

odbornou veřejností nejednoznačnost výkladů platných norem a případné nesrovnalosti 

v jednotlivých organizacích jsou přímým důsledkem. Organizace hospodaří s majetkem 

zřizovatele, který jí byl svěřen do správy a se svým vlastním majetkem, který nabyla darem 

nebo zděděním. Pokud dochází k nakoupení majetku v průběhu roku, je tento podle 

zákonných norem majetkem zřizovatele. 

Organizace má právní subjektivitu, ale některé úkony může činit pouze s výslovným 

souhlasem zřizovatele (viz zákon o územních rozpočtech). Tento požadavek je logický, 

protože neefektivní hospodaření organizace se v konečném důsledku projeví v hospodaření 

obce, a to právě z titulu propojení obou rozpočtů. Zákon o územních rozpočtech stanoví, že 

mezi úkony, které může příspěvková organizace provádět pouze s výslovným souhlasem 

zřizovatele patří i uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru, přijímat na sebe závazek ručitele 

a nakupovat na splátky. Tento zákon rovněž organizaci zakazuje nakupovat akcie či jiné 

cenné papíry a poskytovat dary. Zřizovatel může organizaci stanovit podmínky 

hospodaření jako je např. uzavírat smlouvy na dobu neurčitou, zajistit efektivní 

a ekonomické využití majetku svěřeného do správy aj. 

Deskripce hospodaření příspěvkové organizace jednoznačně definuje, že na rozdíl od 

obchodní společnosti se příspěvková organizace pohybuje v oblasti výdajů a příjmů. 

Dokonce i dotační tituly ze státního rozpočtu jsou nastaveny tak, že finanční částky musejí 

být vydány do konce stanoveného období (většinou do konce kalendářního roku), jinak 

vzniká povinnost jejich vrácení do státního rozpočtu. Její pravomoci a podnikatelské 

aktivity jsou významně okleštěné stávajícími právními normami, přičemž tento 

„legislativní koridor“ způsobuje pasivitu a v mnoha případech i demotivační postoje 

v oblasti rozvojových tendencí, získávání a tvorby finančních zdrojů  ze strany 

příspěvkové organizace. 

Finanční toky a jejich zapojení do rozpočtu organizace, na základě již známé 

charakteristiky hospodaření příspěvkové organizace, velmi zjednodušeně popisuje obrázek 

3, a to za předpokladu standardního členění podle obecné účtové osnovy (viz zákon 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví) na straně výdajů, resp. nákladů. 
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Příjmy Výdaje 
vlastní příjmy materiálové 

příspěvek na provoz ÚSC energie 
vlastní fondy služby 

dotace ze státního rozpočtu mzdy 
dotace z fondů EU sociální náklady 

dary  ostatní náklady 
doplňková činnost odpisy 

 

Obr. 3: Schéma finančních toků [vlastní zpracování] 
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4. Analýza ekonomiky příspěvkové organizace 

Cílem ekonomické analýzy je předložit podklady o aspektech problematiky možné 

přeměny právní formy organizace, poskytnout maximum  informací jak z hlediska přínosů, 

tak i z hlediska nákladů spojených s realizací zamýšlené přeměny organizačně-právní 

formy. Transformace v našem případě je krok, který výrazně změní ekonomické 

a hospodářské podmínky, proto je důležité pečlivě zhodnotit možné důsledky, přínosy, ale 

i negativa na všechny zúčastněné. Společensky citlivá oblast sociálních služeb vyvolává 

potřebu obezřetného přístupu k uvažované transformaci. Dopad totiž nebude pouze na 

zřizovatele, současné zaměstnance organizace, ale i na veřejnost, která služby využívá. 

Jistým úskalím v tomto případě je skutečnost, že se nejedná o standardní výrobní nebo 

služby zajišťující podnik. Účetní výkazy nejsou koncipovány stejně jako výkazy pro 

komerční sféru (např. není realizováno členění na provozní, finanční, mimořádný 

a celkový zisk). Pro dosažení cíle ekonomické analýzy bude využita vertikální 

a horizontální finanční analýza aktiv, pasiv, zisku resp. ztrát.  

Jako podklady ke zpracování ekonomické analýzy jsou použity standardní ekonomické 

výkazy, které organizace zpracovává, a to za roky 2006, 2007 a 2008 vč. zpracovaných 

výročních zpráv. Pro vypovídací hodnotu analýzy by bylo přínosnější, kdyby bylo možné 

použít výsledky za delší období, ale v roce 2007 vstoupil v platnost nový zákon 

o sociálních službách a s ním došlo i ke změně ve financování sociálních služeb. Do roku 

2007 byly naprosto striktně zákonnými normami stanoveny částky, které mohly organizace 

za poskytování služeb požadovat od uživatelů [6]. Stát měl specifikovány pro pobytové 

služby tzv. dotace na lůžko a vyhláškou byly stanoveny ostatní úhrady (strava, praní 

prádla, úklid apod.). Od roku 2007 již každá organizace musí dodržet v případě 

vyžadované úhrady za poskytovanou službu od uživatele pouze maximální výši, která je 

stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona 

o sociálních službách a v případě pobytových služeb navíc dodržet ustanovení, že uživateli 

služby musí zůstat k  osobní dispozici 15 % z jeho celkových příjmů. Dalším možným  

příjmem je dotace ze státního rozpočtu, a to na základě podané žádosti na MPSV ČR.  

Dotační program je ministerstvem vyhlašován vždy na daný rok, ale na dotaci není právní 
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nárok. Případné rozdíly mezi předpokládanými náklady a uvažovanými vlastními příjmy 

jdou v současnosti na vrub zřizovatele.   

Je patrné, že v roce 2007 došlo k razantní změně ve financování služeb.  K posouzení 

jsou proto vybrány právě poslední tři roky, z toho rok 2006 zobrazuje ještě původní způsob 

financování. Zanesením roku 2006 je docílena i případná možnost posoudit finanční 

efektivnost způsobu hrazení sociálních služeb podle nového zákona. Pro potřeby této práce 

se předpokládá, že transformací nebude dotčeno spektrum poskytovaných služeb a nedojde 

ke snižování či zvyšování počtu pracovních míst. Tím, že případná transformace nebude 

mít dopad na strukturu sociálních služeb, budou naplněny i závěry Komunitního plánu 

města Chomutova [4], který hodnotí stav poskytování sociálních služeb a jejich vývoj 

v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Ekonomická analýza bude strukturována 

s ohledem na dopad: 

a) na rozpočet obce – zhodnocení zvýšených administrativních nároků, zvýšení 

výdajů v důsledku nových povinností, ale i případné snížení výdajů v důsledku 

změny systému hospodaření organizace, 

b) na vlastní organizaci – hledisko vhodnosti přeměny. 

4.1 Analýza administrativních nároků  

Zánik či vznik společnosti je vždy provázán s celou řadou administrativních kroků, ať 

je to vypracování podnikatelského záměru, získání povolení k podnikání, přidělení 

identifikačního čísla, přihlášení se jako plátce daně příslušnému finančnímu úřadu. Ani již 

existující organizace, která se rozhodne změnit právní formu se jim nevyhne. 

4.1.1 Založení společnosti 

Standardně je prvním krokem při založení společnosti zpracování podnikatelského 

záměru. Z titulu, že případná transformace nebude mít vliv na strukturu dosud 

poskytovaných služeb, tedy je možno konstatovat, že spektrum činností zůstane stejné. 

Z tohoto důvodu se práce problematikou podnikatelského záměru nebude zabývat. 

 Jak je v úvodu uvedeno, analýza hospodaření má prokázat možnost a efektivnost 

přeměny současné příspěvkové organizace na obchodní společnost, konkrétně společnost 

s ručením omezeným. V případě změny organizačně-právní formy, nutno konat 
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kompatibilní kroky s platnými zákonnými normami. V oblasti zakládání společnosti 

s ručením omezeným (dále jen s. r. o.) to  je především zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník.  Podle tohoto zákona  se s. r. o. řadí mezi obchodní společnosti, které jsou 

„právnickou osobou založenou za účelem podnikání“. Zakladateli mohou být jak 

právnické, tak i fyzické osoby, které se mohou i účastnit na podnikání. Z čehož je patrné, 

že zakladatelem s. r. o. může být současný zřizovatel, tj. Statutární město Chomutov. Podle 

§ 110 obchodního zákoníku se s. r. o. zakládá společenskou smlouvou.  

V této práci je uvažováno o tom, že společnost by byla založena jediným subjektem, 

a to Městem Chomutov, pak se však nepoužije ustanovení o zakladatelské smlouvě 

(smlouva je vztah mezi dvěma a více odlišnými právními subjekty), ale bude sepsána 

zakladatelská listina. Tabulka 2 zachycuje administrativní nároky na změnu právní formy. 

 

Tabulka 2: Posouzení administrativních nároků [vlastní zpracování] 

 

požadavek dle obchodního 
zákoníku 

současný stav v PO zřízení s. r. o. 

firma a sídlo společnosti Chomutov Písečná 5030 nemění se 

určení společníků Statutární město Chomutov nemění se 
poskytování sociálních služeb poskytování sociálních služeb 

vzdělávací aktivity 
předmět podnikání (činnosti) 

povolena doplňková činnost v oblasti: 
pronájem nebytových prostor, 
vzdělávací aktivity a zapůjčování 
kompenzačních pomůcek 

zapůjčování kompenzačních  
pomůcek 

výše základního kapitálu není min. 200 000 Kč 

výše vkladu každého společníka není min. 200 000 Kč 

jména a bydliště prvních jednatelů není nutno jmenovat 

jména a bydliště členů první dozorčí 
rady 

existuje DR nemění se 

 

Je patrné, že administrativní nároky na přeměnu společnosti nebudou nijak vysoké, 

protože ani současná příspěvková organizace neexistuje v právním vakuu a musí mít pro 

své působení na trhu zpracovány jisté formální náležitosti. Samozřejmostí je využití služeb 

právního oddělení zřizovatele, které by mělo ověřit kvalitu zpracovávaných právních 

podkladů, jež povedou k založení nové společnosti a zároveň zajistí zrušení příspěvkové 

organizace. Základním krokem ke vzniku nové s. r. o. je, v podmínkách obce, jmenování 

nejvyššího orgánu společnosti, kterým je v tomto případě valná hromada. Podle zákona 
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č. 128/2000 Sb., o obcích je valnou hromadou rada města (dále jen RM). Podle obchodního 

zákoníku valná hromada před vznikem společnosti rozhoduje o: 

- krocích konaných před vznikem společnosti a schvaluje jednání učiněná jménem 

společnosti, 

- schválení stanov, 

- znění společenské smlouvy, 

- stanovení základního jmění, 

- jmenování jednatelů, členů DR. 

 

Otázka jmenování členů DR je pro MÚSS Chomutov vyřešena – mohou být ve svých 

funkcích potvrzeni. S ohledem na činnosti, které budou zapsány jako předmět podnikání, 

jeví se jako vhodné jmenovat na post jednatele společnosti osobu, obeznámenou se sociální 

problematikou. Samotné sepsání zakladatelské listiny a schválení stanov je sice jeden 

z nejdůležitějších kroků při zakládání společnosti, ale nezvyšuje to administrativní nároky, 

protože ani příspěvková organizace nemůže existovat bez sepsání zřizovací listiny 

a zakladatelská listina by v případě přeměny společnosti měla z původní zřizovací listiny 

vycházet. 

Naproti tomu je zde jedna velmi zásadní podmínka - zajištění alespoň minimálního 

základního kapitálu požadovaného zákonem a vzhledem ke skutečnosti, že je uvažováno 

o jediném vlastníku, a to městu, je potřeba vložit 100 % základního kapitálu, jak ukládá 

obchodní zákoník v § 111. Pokud by tak nebylo učiněno, nemohla by být společnost 

zapsána do obchodního rejstříku. Problematika výše základního jmění a optimalizace 

struktury majetku je řešena v následujících kapitolách.  

4.1.2 Ukončení činnosti příspěvkové organizace 

Právní aspekty přeměny obchodní formy společnosti jsou z prvního pohledu 

jednoduché a nenáročné. Podle zákonů o obcích a o rozpočtových pravidlech je rozhodnutí 

o změně či zrušení příspěvkové organizace plně v kompetenci zřizovatele. Používaný 

termín „přeměna“ nebo „transformace“ by mohl evokovat, že stávající příspěvková 

organizace se pouze přemění na jinou právní formu. Litera zákona ale takto jednoduše 

nehovoří. Pokud se zřizovatel rozhodne pro transformaci organizace, je nutným krokem 



Ivana Vomáčková: Ekonomická analýza Městského ústavu sociálních služeb Chomutov 

2008 23  
 

stávající příspěvkovou organizaci zrušit a ukončit její činnost, a to za podmínek, které jsou 

uvedeny v § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Zákon nevylučuje ani variantu, že budou vedle sebe paralelně existovat nově 

založená s. r. o. a stávající příspěvková organizace, obě se stejným předmětem podnikání, 

a to až do doby, kdy budou vyřešeny všechny možné sporné body přeměny.  

Ukončení činnosti stávající příspěvkové organizace je krok velmi významný s ohledem 

na zajištění a zdokumentování správnosti postupu, transparentnosti a vlastního vypořádání 

finančních vztahů organizace. Pečlivá dokumentace je nutná z pohledu na další možné 

kontrolní mechanismy. MÚSS Chomutov je např. příjemcem dotace ze státního rozpočtu  

a v podmínkách přidělení dotace je podle vedení organizace výslovně uvedeno, že 

příjemce zajistí po dobu 10 let uchování všech souvisejících podkladů. Organizace je proto 

povinna zajistit i v případě své přeměny dostupnost těchto dokladů. Tato dostupnost je 

deklarována právě krokem, který říká, že při ukončení činnosti příspěvkové organizace, 

přecházejí všechna práva a povinnosti k zřizovateli dané organizace (viz zákon 

o rozpočtových pravidlech). Tudíž je v zájmu zřizovatele, aby nedošlo k sebemenšímu 

pochybení při prokazování transparentnosti a správnosti postupu.  

Ukončení činnosti příspěvkové organizace lze uskutečnit k jakémukoliv dni v roce, 

avšak musí se zpracovat kompletní účetní závěrka jako v případě uzavření roku. 

Z uvedeného vyplývá, že MÚSS Chomutov musí zpracovat mimořádnou účetní závěrku 

(v případě, že k ukončení činnosti nedojde k 31. 12.) nebo standardní závěrku k 31. 12. 

účetního roku. Pokud k přeměně dojde po standardním ukončení kalendářního roku 

k 31. 12. je potřeba zajistit:  

- zpracování inventarizace majetkové i dokladové, 

- vypořádání pohledávek a závazků (především různých dotačních titulů), 

- naplnění fondů dle zákona o rozpočtových pravidlech, 

- ověření výsledků hospodaření nezávislou auditorskou organizací (není nutné, 

avšak s ohledem na složitost problematiky lze tento krok doporučit), 

- ověření výsledků hospodaření nezávislou auditorskou organizací v případě 

čerpání prostředků ze státního rozpočtu, 

- zpracování podkladů pro zahajovací rozvahu nové organizace. 
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Správné a úplné zpracování účetní dokumentace je mimořádně významné především 

s ohledem na dodržení ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně na 

průkaznost, správnost a věrnost vedení účetnictví. Důležité je i z hlediska zpracování 

převodového můstku, který zajistí zachování bilanční kontinuity mezi zanikající organizací 

a nově vzniklou s. r. o. Právě o převodový můstek bude rozšířena poslední závěrka 

příspěvkové organizace. Následně je tato závěrka postoupena zřizovateli, který zajistí její 

předání do systému správce databází v souladu s vyhláškou MF ČR  č. 16/2001 Sb., 

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního 

rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů ÚSC. V souladu s touto vyhláškou musí být 

tato organizace označena jako zrušená. Výkazy takto zrušené příspěvkové organizace 

budou obsahovat pouze konečné stavy k 31. 12. daného roku.  

Administrativní zatížení z titulu ukončení působení příspěvkové organizace není nijak 

výrazné, neboť bude zajištěno stávajícími zaměstnanci organizace v rámci jejich pracovní 

činnosti. Naprosto nelze zpochybnit, že kroky, vedoucí k ukončení činnosti příspěvkové 

organizace, jsou náročné především pro zpracovatele účetních závěrek a pro zřizovatele 

v oblasti zvýšené kontrolní činnosti, protože jak je uvedeno na začátku kapitoly, je potřeba 

dosáhnout naprosté správnosti zpracovaných dat (v budoucnu již neexistuje možnost 

opravy) a zajistit důkladné zadokumentování všech použitých postupů, a to především 

s ohledem na budoucí možné kontroly státních institucí.  

4.2 Finanční analýza příspěvkové organizace 

Finanční analýza slouží především jako podklad pro různá strategická, operativní 

a taktická rozhodnutí managementu nebo zřizovatele. Zpracovaná finanční analýza bude 

využita pro strategické rozhodnutí, zda realizovat přeměnu právní formy příspěvkové 

organizace na společnost s ručením omezeným, zda tato společnost by realizovala zisk 

a jak by se projevila přeměna na straně zřizovatele s ohledem na jeho příjmy a výdaje. 

Znovu je nutno podotknout, že problematika sociálních služeb je náročná především 

s ohledem na to, že se jedná o velmi citlivou oblast. Každé rozhodnutí o změně, ať již 

finanční (zdražování služeb) nebo organizační (stěhování služby), je provázeno vesměs 

negativními reakcemi uživatelů (tedy strana poptávky). Je proto velmi důležité při 

posuzování tak radikálního kroku, kterým je přeměna na obchodní společnost, zvážit i tyto 
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sociální aspekty. Bohužel, tyto reakce nelze nijak změřit a zadat do vzorců, tím je velmi 

ztíženo následné rozhodování. Dalším negativem v sociální oblasti je skutečnost, že 

doposud v České republice nebylo vytvořeno takové podnikatelské prostředí, aby i pro 

tento segment trhu fungovalo pravidlo nabídky a poptávky. Od počátku 90. let 20. století 

v sociální oblasti byly všechny úhrady za poskytované služby direktivně stanovovány 

vyhláškami a rozsah poskytovaných činností byl určen zákonem. V roce 2007 došlo 

k jistému uvolnění pravidel, ale bohužel maximální sazby za poskytované služby jsou 

stanoveny doposud. Je to svým způsobem nesmyslná regulace, protože v okamžiku 

uvolnění horních hranic cen, začne fungovat tržní prostředí. Opět se poskytovatelé 

dostávají do situace, kdy nemohou požadovat skutečnou úhradu nákladů za poskytnutou 

službu a rozdíl kryjí z jiných zdrojů (většinou z rozpočtu zřizovatele či z poskytnutých 

dotací).  

4.2.1 Finanční analýza stavových ukazatelů 

Při zpracování této analýzy jsou jednotlivá data zpracována do přehledných tabulek. 

Využita jsou data z výkazů Rozvaha - bilance a Výkaz zisku a ztráty  za roky 2006 a 2007, 

zveřejněná ve výročních zprávách. Zároveň vedením organizace byly poskytnuty rozbory 

hospodaření za roky 2006 a 2007, které jsou striktně interním materiálem. Za rok 2008 

byly organizací uvolněny údaje ve standardním členění účetních výkazů, protože výroční 

zpráva za dané období ještě nebyla zpracována. Členění je následně upraveno, aby jejich 

vypovídací schopnost byla relevantní s předchozími roky. 

Napojení MÚSS Chomutov na státní, resp. obecní rozpočet je zachyceno v tabulce 3. 

Je patrné, že zapojení dotačních titulů do celkových příjmů organizace je více než 

významné. Tyto položky tvoří ročně více jak 50 % celkových příjmů MÚSS Chomutov. 

 

Tabulka 3: Poskytované dotace na provoz MÚSS Chomutov (v tis. Kč)  

Zdroj: MÚSS Chomutov [vlastní zpracování] 

rok 
ukazatel 

2006 2007 2008 

dotace na provoz - kraje 60 100 50 
dotace na provoz - obce 27 711 33 340 28 152 

dotace na provoz SR 11 750 9 577 11 576 

celkem dotace na provoz 39 521 43 017 39 778 
příjmy celkem 61 798 75 008 78 985 
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V tabulce 4 je uvedeno, jaké finanční zdroje jsou zapojeny do hospodaření MÚSS 

Chomutov. Následně jsou porovnány změny jednotlivých položek výkazů v určené časové 

řadě. Údaje jsou zpracovány nejprve v horizontální analýze (viz tabulka 5a, 5b), a to jak 

v absolutní, tak procentní změně a následně ve vertikální analýze (viz tabulka 6). 

Výsledkem bude vývoj aktiv a pasiv v určené časové posloupnosti, čímž bude možné 

vyjádřit finanční zdraví organizace, i když v tomto případě výrazně ovlivněné příspěvkem 

na provoz ze strany zřizovatele.  

 

Tabulka 4: Zapojení jednotlivých toků do hospodaření MÚSS Chomutov (v tis. Kč) 

Zdroj: MÚSS Chomutov [vlastní zpracování] 

ukazatel 2006 2007 
07/06 
[%] 

2008 
08/07 
[%] 

vlastní příjmy 21 991 30 891 140,47 38 342 124,12 

příspěvek na provoz ÚSC 27 771 33 440 120,41 28 152 84,19 

vlastní fondy 0 378 x 56 14,81 

dotace ze státního rozpočtu 11 750 9 577 81,51 11 626 121,40 

dotace z fondů EU 0 0 x 0 x 

doplňková činnost 286 722 252,45 809 112,05 

celkem příjmy 61 798 75 008 121,38 78 985 105,30 

 

V tabulce 4 je vidět, že index meziročního pohybu vlastních příjmů zaznamenal mírný 

pokles, avšak v absolutních číslech došlo k nárůstu. Je zřejmé, že od doby platnosti nového 

zákona o sociálních službách se výrazně zvýšily úhrady od uživatelů (vlastní příjmy) 

a došlo k poklesu výše dotace ze státního rozpočtu, a to mezi roky 2006 a 2007. Rovněž 

příspěvek na provoz z ÚSC (obce) zaznamenal pokles. Z tabulky je patrné, že  došlo 

k meziročnímu poklesu celkových příjmů, ale absolutní hodnoty zaznamenaly nárůst. Tuto 

skutečnost lze vysvětlit postupnou konsolidací postupů v rámci nového zákona 

o sociálních službách, který je v platnosti od 1. 1. 2007. Podle managementu organizace 

dochází k vyrovnávání plateb, které poskytovateli náleží, avšak z titulu byrokratické 

složitosti byl vyplacen později (například položka příspěvek na péči, která je součástí 

úhrady uživatele, byla vyplacena až v I., resp. II. čtvrtletí roku 2008, ačkoliv náležela 

k výplatě v roce 2007). 
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Pro popis a následnou analýzu vývoje aktiv a pasiv jsou z podkladů zpracovány 

tabulky 5a a 5b. 

 

Tabulka 5a: Vývoj aktiv a pasiv v r. 2006 a 2007 v MÚSS Chomutov (v tis. Kč) 

Zdroj: MÚSS Chomutov  [vlastní zpracování] 

Rok 
Ukazatel 

2007 2006 
Rozdíl Index 

AKTIVA CELKEM  16 199  20 230 -4 031 0,80 

Stálá aktiva celkem 2 882 8 223 -5 341 0,35 

Oběžná aktiva celkem 13 317 12 007 1 310 1,11 

z toho: zásoby 535 461 74 1,16 

           pohledávky 1 727 4 086 -2 359 0,42 

           finanční majetek 10 930 7 380 3 550 1,48 

          přechodné účty aktiv 125 80 45 1,56 

PASIVA CELKEM  16 199 20 230 -4 031 0,80 

Vlastní zdroje krytí 6 812 12 191 -5 379 0,56 

z toho: majetkové fondy 2 930 8 270 -5 340 0,35 

           fond odměn 300 622 -322 0,48 

           FKSP 333 279 54 1,19 

           rezervní fond 1 883 1 928 -45 0,98 

           fond reprodukce majetku 1 366 1 092 274 1,25 

Cizí zdroje krytí 5 400 7 969 -2 569 0,68 

z toho: krátkodobé závazky 5 094 4 187 907 1,22 

             přechodné účty pasiv 306 3 782 -3 476 0,08 

HV ve schvalovacím řízení 0 0 0 x 

HV běžného účetního období 3 987 70 3 917 56,96 

 

Z tabulky 5a je patrné, že v oblasti aktiv došlo v roce 2007 k poklesu v položce stálá 

aktiva, a to o výrazných 5 341 tis. Kč. Tato změna je podle vedení organizace spojena 

s převodem majetku, konkrétně budovy DpS Písečná, do vlastnictví zřizovatele. Tento na 

první pohled nepochopitelný krok – organizace se zbavuje svého majetku – je však 

v daném časovém rozmezí při bližším pohledu logický. MÚSS Chomutov budovu získal 

do svého vlastnictví v roce 1993, kdy vznikl delimitací okresního ústavu sociálních služeb. 

Vzhledem ke stáří budovy bylo nutné realizovat finančně náročné opravy (střecha, výměna 

oken, fasáda apod.). Management organizace se snažil získat finanční prostředky na 

potřebné opravy z různých dotačních programů, avšak většinou byla nesplnitelná základní 

podmínka, a to dostatek finančních prostředků na bankovních účtech. Všechny vhodné 
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tituly vyžadovaly nejprve vlastní profinancování opravy či rekonstrukce a proplacení 

z dotačních fondů bylo ex post. Tento způsob znamenal buď uvolnění finančních 

prostředků od zřizovatele nebo jeho souhlas k podpisu bankovního úvěru či půjčky. Po 

zhodnocení všech argumentů s zřizovatelem, bylo rozhodnuto, že výhodnější bude budovu 

převést do majetku zřizovatele, který poté snadněji získá prostředky na opravy. Organizaci 

tento krok nijak nepoškodil, protože majetek, který je v jejím vlastnictví, je v případě 

jejího zániku majetkem zřizovatele. Nárůst finančního majetku o 3 550 tis. Kč hovoří 

o volných finančních prostředcích, jak na bankovních účtech, tak v hotovostní pokladně. 

Další výrazná změna je v oblasti pohledávek, které se oproti roku 2006 snížily 

o 2 359 tis. Kč. Z přílohy č. 1 je patrné, že snížení pohledávek způsobil především pokles 

poskytnutých provozních záloh (podle managementu MÚSS Chomutov jsou to zálohy na 

nakupované energie). I když vzrostly pohledávky za odběrateli, není to nic významného 

s ohledem na skutečnost, že se jedná vesměs o pohledávky do lhůty splatnosti. Avšak 

meziročně došlo k výraznému nárůstu jiných pohledávek, což je ukazatel pohledávek za 

uživateli sociálních služeb, tedy de facto neuhrazené poskytnuté služby. Zde by měla 

organizace uplatnit více snahy na vymožení těchto pohledávek. Problematika vymoženosti 

úhrad od uživatelů je, podle manažerky kvality sociálních služeb, velmi náročná. Většinou 

se jedná o finančně podprůměrnou skupinu osob (např. zákonní zástupci se mnohdy zdržují 

na neznámém místě či jsou ve výkonu trestu). MÚSS Chomutov strukturu uživatelů služeb 

nemůže nijak ovlivnit, protože výše příjmů, a tím přímo  ovlivněná schopnost splácet své 

závazky za odebrané služby, není relevantní podmínkou při rozhodování o poskytování 

služeb ze strany organizace. Tímto krokem je organizace stavěna do pozice, že pokud jsou 

splněny všechny ostatní ukazatele pro přijetí k poskytování služeb, nemá možnost 

odmítnout zájemce o službu, který nebude schopen hradit odebrané služby v plné výši. 

V současnosti tento rozdíl vyrovnává zřizovatel.  
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Tabulka 5b:Vývoj aktiv a pasiv v r. 2007 a 2008 v MÚSS Chomutov (v tis. Kč)  

Zdroj: MÚSS Chomutov [vlastní zpracování] 

Rok 
Ukazatel 

2008 2007 
Rozdíl Index 

AKTIVA CELKEM  23 211  16 199 7 012 1,43 
Stálá aktiva celkem 4 022 2 882 1 140 1,40 
Oběžná aktiva celkem 19 189 13 317 5 872 1,44 
z toho: zásoby 540 535 5 1,01 
           pohledávky 2 909 1 727 1 182 1,68 
           finanční majetek 15 647 10 930 4 717 1,43 
          přechodné účty aktiv 93 125 -32 0,74 
PASIVA CELKEM  23 211 16 199 7 012 1,43 
Vlastní zdroje krytí 10 880 6 812 4 068 1,60 
z toho: majetkové fondy 4 068 2 930 1 138 1,39 
           fond odměn 300 300 0 1,00 
           FKSP 406 333 73 1,22 
           rezervní fond 5 879 1 883 3 996 3,12 
           fond reprodukce majetku 227 1 366 -1 139 0,17 
Cizí zdroje krytí 8 472 5 400 3 072 1,57 
z toho: krátkodobé závazky 6 697 5 094 1 603 1,31 
             přechodné účty pasiv 1 775 306 1 469 5,80 
HV ve schvalovacím řízení 0 0 0 x 

HV běžného účetního období 3 859 3 987 -128 0,97 

 

Meziroční nárůst aktiv tak, jak popisuje tabulka 5b je způsoben především nárůstem 

pohledávek a finančního majetku. Jak je vidět, potvrzuje se výše uvedené, problematice 

pohledávek se vedení organizace musí intenzivně věnovat. Nárůst o 1 182 tis. Kč lze 

považovat za alarmující (viz příloha č. 1), i když je způsoben převážně poskytnutými 

zálohami. Nárůst u položky finanční majetek je ovlivněn vysokým zůstatkem likvidních 

prostředků na bankovním účtu. Je patrné, že organizace má dostatek volných finančních 

prostředků, které nejsou adekvátně využívány. MÚSS Chomutov v rámci své činnosti 

může ukládat volné finanční prostředky pouze na krátkodobé termínované vklady, což 

nepřináší dostatečné výsledky. Tento způsob deponování volných financí je pro organizaci 

v rámci stanovených možností výhodný, protože získává další finanční prostředky, které 

může využívat ve prospěch své hlavní činnosti. A pokud by mohla sama vázat své 

přebytečné volné prostředky i jiným způsobem než na termínovaném vkladu, mohla by 

získat i více finančních prostředků pro svou činnost. Je potřeba upozornit, že 

z pochopitelných příčin se současný management organizace dostatečně neorientuje 

v podmínkách kapitálového trhu, ať se jedná o ukládání volných prostředků či získávání 



Ivana Vomáčková: Ekonomická analýza Městského ústavu sociálních služeb Chomutov 

2008 30  
 

provozního kapitálu na investiční a jiné akce. Tento stav však lze eliminovat podporou 

zřizovatele a např. využitím finančních služeb banky, která v současné době spravuje účty 

organizace. 

Co lze považovat za jasně pozitivní informaci je, že MÚSS Chomutov viditelně dobře 

hospodaří se zásobami, které nevykazují téměř žádný meziroční pohyb.  Zásoby jsou 

prakticky výhradně tvořeny nakoupenými potravinami do stravovacích provozů organizace 

v rámci středisek a jejich mírný nárůst lze vysvětlit zvýšením cenových relací při jejich 

nákupu. 

Položky pasiv ukazují, že organizace má dostatek prostředků na rezervním fondu, který 

podle slov ředitelky bude využit v následujícím období na realizaci nutných oprav 

a rekonstrukcí v rámci organizace. Toto je v podstatě jediný průchozí postup, kterým 

organizace docílí realizaci svých cílů na zlepšování poskytovaných služeb, aniž by musela 

podstupovat složitý schvalovací mechanizmus v rámci zřizovatelem stanovených 

procedurálních postupů. Zde MÚSS Chomutov využívá ustanovení zákona o rozpočtových 

pravidlech o hospodaření s fondy. Rezervní fond organizace naplňuje výhradně ze 

zlepšeného hospodářského výsledku. Nárůst položky krátkodobé závazky je způsoben 

částečně neuhrazenými fakturami z přelomu roku a z větší části závazky k zaměstnancům 

a státním institucím (mzdy za prosinec 2008). Časové rozlišení vykazuje meziroční nárůst, 

který je opět způsoben nevyfakturovanými dodávkami především za spotřebované energie, 

které jsou pro potřeby zachycení v účetnictví zaneseny ve výši dohadných položek.

Při zpracování vertikální finanční analýzy je vybrána jako základna = 100 % celková 

výše aktiv, resp. pasiv. Tato analýza nám ukáže procentuální zastoupení jednotlivých 

položek v celkové částce.   
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Tabulka 6: Procentní analýza  MÚSS Chomutov (v tis. Kč) 

Zdroj: MÚSS Chomutov [vlastní zpracování] 

Rok Podíl [%] 
Ukazatel 

2008 2007 2006 2008 2007 2006 

AKTIVA CELKEM  23 211  16 199 20 230 100,00 100,00 100,00 
Stálá aktiva celkem 4 022 2 882 8 223 17,33 17,79 40,65 
Oběžná aktiva celkem 19 189 13 317 12 007 82,67 82,21 59,35 
z toho: zásoby 540 535 461 2,33 3,30 2,28 
           pohledávky 2 909 1 727 4 086 12,53 10,66 20,20 
           finanční majetek 15 647 10 930 7 380 67,41 67,47 36,48 
          přechodné účty aktiv 93 125 80 0,40 0,77 0,40 

PASIVA CELKEM  23 211 16 199 20 230 100,00 100,00 100,00 

Vlastní zdroje krytí 10 880 6 812 12 191 46,87 42,05 60,26 

z toho: majetkové fondy 4 068 2 930 8 270 17,53 18,09 40,88 

           fond odměn 300 300 622 1,29 1,85 3,07 
           FKSP 406 333 279 1,75 2,06 1,38 
           rezervní fond 5 879 1 883 1 928 25,33 11,62 9,53 
           fond reprodukce majetku 227 1 366 1 092 0,98 8,43 5,40 
Cizí zdroje krytí 8 472 5 400 7 969 36,50 33,34 39,39 
z toho: krátkodobé závazky 6 697 5 094 4 187 28,85 31,45 20,70 
           přechodné účty pasiv 1 775 306 3 782 7,65 1,89 18,70 
HV ve schvalovacím řízení 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

HV běžného účetního období 3 859 3 987 70 16,63 24,61 0,35 

 

Z procentní analýzy (tabulka 6) lze konstatovat, že organizace má v posledních dvou 

sledovaných letech dostatek oběžných, tedy likvidních prostředků, což je velmi příhodné 

v situaci, kdy by z jakéhokoliv důvodu musela vyrovnávat výkyvy ve financování ze strany 

zřizovatele nebo státní dotace (prodloužení procesu přiznání dotace apod.). 

Oblast pasiv splňuje empiricky ověřený stav [2]:  

- vlastní jmění tvoří cca 50 % pasiv: v případě MÚSS Chomutov vývoj od 

60,47 % v roce 2006, přes 55,78 % v roce 2007 k 56,22 % v roce 2008; 

- dlouhodobé cizí zdroje 30 % pasiv: organizace nedisponuje dlouhodobými 

cizími zdroji; 

- krátkodobé cizí zdroje 20 % pasiv: vývoj od 39,53 % v roce 2006, 44,22 % 

v roce 2007 a 43,78 % v roce 2008. 
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Od tohoto stavu se lze odchýlit bez výrazného rizika, pokud zůstanou ostatní ukazatele 

v souladu s touto odchylkou, což je v případě MÚSS Chomutov ukázáno na nulovém 

zastoupení dlouhodobých zdrojů krytí a naopak dvakrát vyšším poměru krátkodobých 

cizích zdrojů. Organizace kryje vlastní majetek z 56 % vlastními zdroji a 44 % 

krátkodobými závazky (závazky k zaměstnancům a státním institucím). 

Pro definování vzájemného vztahu hodnot aktiv a pasiv využijeme ukazatele podle 

Douchy [2]: 

- pracovní kapitál, jenž definuje objem oběžných prostředků po uhrazení 

krátkodobých závazků  

kCKOPPK −=  

kde: PK… pracovní kapitál 

  OP… oběžné prostředky 

  CKk.. krátkodobý cizí kapitál  

 

- ukazatel likvidity , jenž ukazuje jak disponuje organizace s volnými finančními 

prostředky k rychlému uhrazení pohledávek a krátkodobých závazků  

 

kCK

PohP
UL

+=  

kde: UL… ukazatel likvidity 

  P….. peníze 

  Poh.. pohledávky 

  CKk.. krátkodobý cizí kapitál 

 

- ukazatel stability, který vyjadřuje možnost pokrýt v případě potřeby stálá aktiva 

vlastním jměním. Jeho hodnota by měla být vyšší než jedna, optimálně 1,05 

Z

S

J

A
US =  

kde: US… ukazatel stability 

  AS… stálá aktiva 

  JZ…. základní jmění 
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Tab. 7: Srovnání  ukazatelů aktiv a pasiv  

Zdroj: MÚSS Chomutov [vlastní zpracování] 

Rok 
Ukazatel 

2006 2007 2008 

pracovní kapitál [tis. Kč] 4 038 7 917 10 717 

ukazatel likvidity 1,44 2,34 2,19 

ukazatel stability 0,67 0,42 0,37 

 

Z výše uvedeného je patrné, že je popsána organizace s dostatečným pracovním 

kapitálem, a vysokou hodnotou likvidity. Ukazatel stability sice nedosahuje doporučované 

hodnoty vyšší než jedna, ale tato skutečnost je způsobena tím, že hmotný majetek je 

organizaci pouze svěřen do správy, a tudíž se nezobrazuje jako stálá aktiva, ale pouze jako 

podrozvahová (mimoúčetní) položka. Využití jiných ekonomických ukazatelů není 

relevantní ve stávajících podmínkách příspěvkové organizace. 

4.2.2 Analýza zisku a ztrát 

Rozbor zisku a ztrát ukazuje, jak MÚSS Chomutov hospodaří, jak se vyvíjejí jeho 

jednotlivé nákladové položky v horizontu stanovených let. Zároveň je patrný i nárůst či 

pokles výnosové části tohoto výkazu. Součástí výnosů jsou i dotační prostředky ať již ze 

státního rozpočtu nebo z rozpočtu zřizovatele (jejich výše je vyčíslena v tabulce 4). Na 

základě získaných hodnot lze definovat, zda organizace hospodaří efektivně, zda je vedena 

snahou snižovat nákladové položky a naopak zvyšovat své výnosy. Zde je hlavní úskalí 

sociálních služeb. Ten, kdo není s problematikou sociálních služeb obeznámen by mohl být 

veden snahou přirovnat poskytování sociálních služeb k hotelovým, ale není tomu tak. Obě 

strany jsou sice vedené snahou o co nejvíce naplněnou kapacitu, avšak hoteliéři nejsou 

konfrontováni s dlouhodobými pobyty. V sociálních službách je problém opačný, 

především se jedná o dlouhodobý pobyt uživatelů. Hoteliéři jsou schopni průběžně 

poptávku uspokojovat v horizontu několika dnů či týdnů a tím zvyšovat svůj příjem, ale 

v oblasti sociálních služeb lze konstatovat, že poptávka převyšuje nabídku (podle sdělení 

managementu MÚSS Chomutov je v současné době evidováno např. cca 300 zájemců 

o umístění do domova pro seniory). Tím se organizace dostává do situace, kdy je možné 

realizovat zisk pouze snižováním nákladových položek, zvyšováním cen a nebo nabízením 

fakultativních činností. Avšak ani tento způsob není snadný: 
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- snižování nákladů: lze realizovat jen do určité míry – musí být zachován standard 

poskytované služby, musí být zajištěno dostatečné personální vybavení (hrozí ztráta 

akreditace poskytovatele sociálních služeb), 

- zvyšování cen: jak je deklarováno v kapitole 3, vyhláškou jsou stanoveny 

maximální ceny za poskytované služby, 

- fakultativní činnosti: limitováno ochotou a solventností uživatelů zakoupit si 

nabízenou službu. 

Jak je známo, dobrých výsledků se dosáhne nejen snižováním nákladů, ale zároveň 

zvýšením obratu, a to je právě v oblasti sociálních služeb limitující faktor. Obrat (viz 

definice podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 6 odst. 2) nelze v této 

oblasti zvyšovat, aniž by nedocházelo k rozšiřování služeb nebo k zvyšování ceny.  

Tabulky 8 až 10 ukazují, že organizace se snaží hospodařit se svěřenými prostředky 

efektivně a uvážlivě. Je vedena snahou o co nejnižší provozní náklady. Pokud dochází 

k nárůstu nákladových položek, tak jsou vždy pokryty i zvýšenými příjmy. Nejvyšší 

nákladovou položkou jsou mzdové náklady, což vedení organizace považuje sice za 

problematické, nicméně neuvažuje o snižování této nákladové položky, protože jak vidíme 

z výročních zpráv organizace, nedosahuje průměrná mzda v MÚSS Chomutov 

republikového průměru [15].  I když položkové náklady mezi roky 2007 a 2008 vykazují 

oproti roku 2006 výraznější nárůst v absolutní hodnotě, v celkové sumě nákladů je toto 

navýšení v rámci stanovených 5 % tak, jak podle managementu organizace určil zřizovatel. 

Výnosová část, kterou popisuje tabulka 10, ukazuje, že navýšení nákladů je pokryto 

navýšenými příjmy, mezi roky 2007 a 2008 činí rovněž 5 %. 

Z tabulky 8 vyplývá jedna velmi důležitá informace. Příspěvková organizace není 

plátcem žádné daně:  

a) daň silniční – příspěvková organizace je osvobozena podle § 2 odst. 1 zákona 

č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jakožto organizace, která není založena za účelem 

dosažení zisku; v případě změny právní formy organizace by s. r. o. bylo 

plátcem silniční daně, 

b) daň z nemovitostí – MÚSS Chomutov v současné době není vlastníkem žádné 

nemovitosti; při přeměně právní formy bude s. r. o. osvobozeno podle § 4 odst. 

1 písm. g) v případě pozemků a § 9 odst. 1 písm. k) v případě budov zákona 

č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, 
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c) daň dědická a darovací – MÚSS Chomutov je osvobozen podle § 20 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí; v případě transformace by se na s. r. o. opět vztahovalo 

osvobození, pouze by se řídila ustanovením § 20 odst. 4 písm. a), 

d) daň z příjmu  – v současné době organizace, i když vytvoří zisk, tak není plátcem 

daně z příjmu, a to z toho titulu, že výnosy z dotačních titulů či z tržeb plně 

pokrývají náklady na provoz organizace. Zisk je tedy tvořen příspěvkem 

zřizovatele na provoz a tento není předmětem daně z příjmu (viz § 18 odst. 4 písm. 

b); zde by došlo k výrazné změně – s. r. o. by byla vždy plátcem daně z příjmu. 
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Tabulka 8: Vývoj nákladů MÚSS Chomutov (v tis. Kč)  

Zdroj: MÚSS Chomutov [vlastní zpracování] 

Ukazatel 2006 2007 
07/06 
[%] 

Rozdíl  2008 
08/07 
[%] 

Rozdíl 

spotřeba materiálu 11 087 12 483 112,59 1 396 14 975 119,96 2 492 
spotřeba energie 6 195 6 370 102,82 175 6 388 100,28 18 
opravy a udržování 4 127 3 232 78,31 -895 3 271 101,21 39 
cestovné 39 70 179,49 31 31 44,29 -39 
náklady na reprezentaci 75 83 110,67 8 114 137,35 31 

ostatní služby 3 573 3 735 104,53 162 4 310 115,39 575 
mzdové náklady 25 471 27 947 109,72 2 476 32 067 114,74 4 120 
zákonné sociální pojištění 8 913 9 726 109,12 813 11 169 114,84 1 443 

zákonné sociální náklady 502 547 108,96 45 628 114,81 81 
daň silniční 0 0 x 0 0 x 0 
daň z nemovitostí 0 0 x 0 0 x 0 

ostatní daně a poplatky 0 0 x 0 0 x 0 
smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 x 0 0 x 0 
ostatní pokuty a penále 0 0 x 0 0 x 0 
odpis pohledávky 7 6 85,71 -1 9 150,00 3 
úroky 0 0 x 0 0 x 0 
kurzové ztráty 1 1 100,00 0 0 0,00 -1 
manka a škody 0 0 x 0 1 x 1 

jiné ostatní náklady 609 721 118,39 112 1 055 146,32 334 
odpisy hmotného majetku 1 128 6 099 540,69 4 971 1 106 18,13 -4 993 
prodaný materiál 0 0 x 0 0 x 0 
tvorba zákonných rezerv 0 0 x 0 0 x 0 

tvorba zákonných opravných položek 0 0 x 0 0 x 0 

náklady celkem 61 727 71 020 115,06 9 293 75 124 105,78 4 104 

 

Procentní analýza nákladů sledovaných roků jasně ukazuje (tabulka 9), že mzdové náklady 

jsou zastoupeny nejvyšším podílem, pokud k těmto nákladům zahrneme i související 

nákladové položky (zákonné sociální a zdravotní odvody), dostáváme více jak 50 % podíl 

v rámci celkových nákladech. 
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Tabulka 9: Procentní analýza nákladů MÚSS Chomutov (v tis. Kč)  

Zdroj: MÚSS Chomutov [vlastní zpracování] 

rok podíl [%] 
ukazatel 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 
spotřeba materiálu 11 087 12 483 14 975 17,96 17,58 19,93 

spotřeba energie 6 195 6 370 6 388 10,04 8,97 8,50 
opravy a udržování 4 127 3 232 3 271 6,69 4,55 4,35 
cestovné 39 70 31 0,06 0,10 0,04 
náklady na reprezentaci 75 83 114 0,12 0,12 0,15 
ostatní služby 3 573 3 735 4 310 5,79 5,26 5,74 
mzdové náklady 25 471 27 947 32 067 41,26 39,35 42,69 
zákonné sociální pojištění 8 913 9 726 11 169 14,44 13,69 14,87 
zákonné sociální náklady 502 547 628 0,81 0,77 0,84 
odpis pohledávky 7 6 9 0,01 0,01 0,01 
úroky 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
kurzové ztráty 1 1 0 0,00 0,00 0,00 
manka a škody 0 0 1 0,00 0,00 0,00 
jiné ostatní náklady 609 721 1 055 0,99 1,02 1,40 

odpisy hmotného majetku 1 128 6 099 1 106 1,83 8,59 1,47 

náklady celkem 61 727 71 020 75 124 100,00 100,00 100,00 
 

 

 

Tabulka 10: Vývoj výnosů v MÚSS Chomutov (v tis.Kč)  

Zdroj: MÚSS Chomutov [vlastní zpracování] 

Ukazatel 2006 2007 
07/06 
[%] 

Rozdíl  2008 
08/07 
[%] 

Rozdíl 

tržby z prodeje služeb 20 985 30 571 145,68 9 586 38 370 125,51 7 799 

tržby za prodané zboží 0 0 x 0 0 x 0 
aktivace materiálu a zboží 0 0 x 0 0 x 0 
aktivace vnitroorg. služeb 0 0 x 0 0 x 0 
aktivace dlouhod. nehm. majetku 0 0 x 0 0 x 0 

aktivace dlouhod. hmot. majetku 0 0 x 0 0 x 0 
smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 0 x 0 0 x 0 
ostatní pokuty a penále 0 0 x 0 0 x 0 
platby za odepsané pohledávky 0 0 x 0 0 x 0 
úroky 102 135 132,35 33 204 151,11 69 
kurzové zisky 0 0 x 0 0 x 0 
zúčtování fondů 210 615 292,86 405 56 9,11 -559 

jiné ostatní výnosy 981 670 68,30 -311 578 86,27 -92 
tržby z prodeje materiálu 0 0 x 0 0 x 0 
zúčtování zákonných rezerv 0 0 x 0 0 x 0 

zúčtování zák. opravných položek 0 0 x 0 0 x 0 

příspěvky a dotace na provoz 39 521 43 017 108,85 3 496 39 778 92,47 -3 239 

výnosy celkem 61 799 75 008 121,37 13 209 78 986 105,30 3 978 
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Z porovnání zisku a ztrát ve sledovaných letech (tabulka 11) lze pozorovat změnu 

zákona o sociálních službách s účinností od 1. 1. 2007. Organizace docílila v letech 2007 

a 2008 významného zisku. Podle ředitelky organizace bylo dosažení zisku v roce 2007 

způsobeno tím, že vydání prováděcí vyhlášky (stanovení cen za poskytované služby) 

k novému zákonu nebylo časově korigováno s dobou pro odevzdání žádostí o státní dotaci 

a sestavení rozpočtu pro daný rok 2007. Tyto kroky standardně organizace ukončuje 

a materiály odevzdává příslušným orgánům (MPSV ČR a magistrát města) nejpozději 

v srpnu roku předcházejícího rozpočtovanému. Pokud tedy prováděcí vyhláška vstoupila 

v platnost až v listopadu roku 2006, kdy v podstatě rozpočty pro rok 2007 procházely 

právě schvalovací fází, logicky muselo dojít k situaci, že nebyly kvalitně odhadnuty možné 

příjmy. Je patrné, že pro rok 2008 již organizace měla při sestavování rozpočtu k dispozici 

konkrétnější údaje a byla tudíž schopna lépe své příjmy odhadnout. Přesto bylo dosaženo 

vysokého zisku a to z toho důvodu, protože MPSV ČR v I. a II. čtvrtletí roku 2008 zaslalo 

doplatky z roku 2007, které se týkaly pozdě vyřízených žádostí o příspěvky na péči (tato 

položka je součástí vlastních příjmů) a v prosinci 2008 ještě MPSV ČR zaslalo na účet 

organizace přehodnocení poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, obě částky se 

pohybovaly v řádech miliónů. Tím došlo k situaci, že organizace „šetřila“ finanční 

příspěvek zřizovatele. Peníze deponované ze státního rozpočtu plně použila v souladu 

s dotačním titulem. Při bližším pohledu je při přidělování státních prostředků zřejmá 

nekoncepčnost a naprostá nevyváženost poskytování financí v rámci dotace ze státního 

rozpočtu.  

 

Tabulka 11: Vývoj zisku a ztrát (v tis. Kč)  

Zdroj: MÚSS Chomutov [vlastní zpracování] 

Ukazatel 2006 2007 
07/06 
[%] 

Rozdíl  2008 
08/07 
[%] 

Rozdíl 

náklady celkem 61 727 71 020 115,06 9 293 75 124 105,78 4 104 

výnosy celkem 61 799 75 008 121,37 13 209 78 986 105,30 3 978 

zisk - ztráta 72 3 988 5 538,89 3 916 3 862 96,84 -126 

 

Při zpracování procentní analýzy výnosů (tabulka 12) je postupováno obdobně jako při 

zpracování procentní analýzy aktiv a pasiv. Za základnu 100 % jsou uvažovány celkové 

příjmy organizace a z dosažených výsledků je patrné, že dochází k nárůstu podílu vlastních 

příjmů. Znamená to, že jsou postupně zvyšovány úhrady za poskytované služby, protože 
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struktura služeb se ve sledovaném období nezměnila, rovněž kapacity jednotlivých 

středisek zůstaly stejné. Příspěvek na provoz od zřizovatele vykazuje mírný pokles, který 

by ovšem mohl nabývat výraznějšího snížení, kdyby byly vyváženější postupy při 

přidělování prostředků ze státní dotace. V této položce jsou naopak vykazovány ve 

sledovaném období výkyvy. Doplňková činnost a vlastní fondy jsou skutečně pouze 

„doplňkovou položkou“ v rámci celkových příjmů organizace. 

 

Tabulka 12: Procentní analýza výnosů MÚSS Chomutov (v tis. Kč)  

Zdroj: MÚSS Chomutov [vlastní zpracování] 

rok podíl [%] 
ukazatel 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 
vlastní příjmy 21 991 30 891 38 342 35,59 41,18 48,54 
příspěvek na provoz ÚSC 27 771 33 440 28 152 44,94 44,58 35,64 
vlastní fondy 0 378 56 0,00 0,50 0,07 

dotace ze státního rozpočtu 11 750 9 577 11 626 19,01 12,77 14,72 
dotace z fondů EU 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
doplňková činnost 286 722 809 0,46 0,96 1,02 

celkem příjmy 61 798 75 008 78 985 100,00 100,00 100,00 
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4.2.3 Majetková analýza 

Oblasti majetku je potřeba věnovat mimořádnou pozornost, protože právě zde dochází 

při současné legislativě k častému pochybení nejen ze strany organizací, ale i zřizovatelů. 

Obchodní majetek je určen k podnikání, a proto jeho nezpochybnitelné vlastnictví je 

nutností. Od obchodního majetku se odvíjí i definice jmění, jakožto souboru majetku 

a závazků, přičemž čistý obchodní majetek je majetek bez závazků. Tyto pojmy jsou 

obecně známy především na úrovni soukromého práva, avšak příspěvkové organizace se 

pohybují v oblasti veřejnoprávní. Při úvaze o transformaci se problémy začínají odvíjet 

právě od střetu těchto dvou oblastí. Dochází ke kolizi veřejnoprávní a soukromoprávní 

úpravy.  

Současná právní úprava stanoví, že příspěvková organizace hospodaří s majetkem, 

který jí byl svěřen do správy a s vlastním majetkem, který nabyla darováním nebo 

děděním. Majetek svěřený do správy je stále ve vlastnictví zřizovatele. Z tohoto zákonného 

ustanovení vyplývá nemožnost čerpat půjčky nebo úvěry bez předchozího souhlasu 

zřizovatele – lapidárně sděleno „nemám vlastní majetek, nemůžu čerpat půjčku“. Zde je 

potřeba upozornit na skutečnost, že mnoho zřizovatelů institutu předání majetku do správy 

nevěnuje dostatečnou pozornost, ale z rozhodnutí Ústavního soudu a usnesení Nejvyššího 

soudu ČR [16] vyplývá, že je to veliká chyba. Předání majetku do správy znamená, že 

nepřechází vlastnictví k tomuto majetku, příspěvková organizace za používání tohoto 

majetku neplatí a majetek je využíván k její činnosti. Nelze však opomenout fakt, že 

v souvislosti s užíváním majetku vznikají závazky. A zde je první rozpor – podle zákona 

o územních rozpočtech proti těmto závazkům nestojí žádný majetek, protože příspěvková 

organizace žádný majetek nevlastní, ale závazky svou činností vytvořila. Obecně ale 

rovněž platí, že zřizovatel za závazky příspěvkové organizace neručí (organizace má 

vlastní právní subjektivitu). Již tento nesoulad navozuje myšlenku vytvořit jiný typ 

organizace, než je příspěvková forma a předejít tak možným problémům. Pokud ale 

organizace vytvoří závazky takového rozsahu, že je již není schopna hradit a zřizovatel 

rovněž, nastaly by v případě obchodní společnosti dvě možnosti: 

a) exekuce na majetek 

b) konkurs 
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V případě příspěvkové organizace se ale mnohdy jak statutární zástupce, tak zřizovatel 

domnívá, že uvedené kroky se na tento typ organizace nevztahují. Podle stanoviska soudů 

tomu tak není. Zřizovatel svěřením majetku do správy výrazně oslabil své vlastnické právo 

a jak je patrné z usnesení Nejvyššího soudu, soudy na tuto problematiku pohlížejí celkem 

jednoznačně – chrání práva věřitelů, takže lze konkursem postihnout i majetek svěřený 

příspěvkové organizaci do správy.  

V současnosti má MÚSS Chomutov k majetku svěřenému do správy vymezena 

majetková práva tak, aby docházelo k plnému ekonomicky účelnému využití, byla 

zajištěna jeho ochrana a pravidelná údržba. Rovněž může tento majetek pronajímat na 

dobu jednoho roku bez souhlasu zřizovatele. Pronájem na dobu delší nebo neurčitou či za 

symbolické nájemné musí být předem zřizovatelem schválen, což je striktně vymezeno ve 

zřizovací listině organizace (viz příloha č. 3). Svěřený majetek je veden na podrozvahové 

evidenci MÚSS Chomutov (není zanesen v účetnictví) a není odpisován. Strukturu majetku 

v podrozvahové evidenci popisuje tabulka 13. Ocenění majetku je v cenách, které stanovil 

vlastník. 

 

Tabulka 13: Struktura majetku v podrozvahové evidenci (v tis. Kč)  

Zdroj: MÚSS Chomutov [vlastní zpracování] 

Položka 2006 2007 
Absolutní 

změna 07/06 
2008 

Absolutní 
změna 08/07 

pozemky 1 494 1 721 227 1 721 0 

budovy 12 075 24 946 12 871 24 946 0 

vnitřní vybavení 9 348 9 381 33 9 403 22 
stroje 405 405 0 405 0 

celkem 23 322 36 453 13 131 36 475 22 
 

 Zde je vidět, že organizace ve skutečnosti hospodaří s majetkem o cca 36 mil. Kč 

vyšším (rok 2008), než je zaneseno ve standardních účetních výkazech.  

Je potřeba zmínit, že na podrozvahových účtech je evidován i majetek, který má 

organizace bezplatně zapůjčen buď z jiných organizací nebo od soukromých subjektů, 

které tak vyjádřily podporu sociálním službám. Diferenciace majetku na poskytnutý 

zřizovatelem a od jiných subjektů za rok 2008, ukazuje: 
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celková hodnota majetku      36 475 tis. Kč 

z toho: 

a) majetek zřizovatele:    budovy  24 946 tis. Kč 

 pozemky      1 721 tis. Kč 

  vnitřní vybavení    8 862 tis. Kč 

b) majetek ostatních subjektů:  vnitřní vybavení      946 tis. Kč 

 

Dále je relevantní pouze majetek zřizovatele. Pokud by tento majetek byl standardně 

zaveden v rozvahových položkách, výrazně by se změnila struktura aktiv, ale na druhou 

stranu by to znamenalo i nárůst nákladových položek především odpisů. Obec  totiž 

hmotný majetek neodpisuje (netvoří ze zákona fond reprodukce majetku), ale příspěvková 

organizace ano. Nastává další rozporuplná situace. Majetek je svěřený do správy 

organizaci za podmínky provádění pravidelné údržby a zajištění provozuschopnosti, ale 

pokud zřizovatel neuvolní finanční prostředky, tak ty z titulu neodpisování chybí. Rovněž 

většinou nelze ze strany organizace žádat o dotační podporu např. z fondů EU, protože 

není majitelem dané nemovitosti. Mnohem výhodnější by bylo, kdyby organizace byla 

vlastníkem majetku a odpisovala ho a tím tvořila fondy na jeho reprodukci. Zde je vidět, že 

současné majetkové uspořádání není nijak výhodné a to jak ze stránky právní, tak 

provozní. Rozporuplnost v oblasti majetku vyplývá i z informace, že organizace převedla 

na zřizovatele budovu, kterou měla ve svém majetku (viz kapitola 4.2.1). V této kapitole je 

uváděno, že převedení budovy na zřizovatele byl jediný způsob, jak zajistit její případné 

opravy či možnost získání finanční dotace z různých fondů. A z výše uvedeného vyplývá, 

že by bylo výhodné, aby organizace vlastnila majetek. Nutno opět připomenout skutečnost, 

že MÚSS Chomutov má sice právní subjektivitu, avšak zákonnými normami má výrazně 

omezené právo rozhodovat a účinně reagovat na provozní situace. Mnohé problémy, které 

se odvíjejí od činnosti organizace nelze řešit bez odsouhlasení zřizovatele.  Pokud dojde ke 

změně organizačně-právní formy, budou tyto rozpory sníženy na minimum.  

V případě transformace je potřeba vyřešit současné pronajímání majetku zřizovatele ze 

strany MÚSS Chomutov. Organizace standardně pronajímá nebytové prostory na dobu 

určitou, a to jeden rok. Předpokládejme skutečnost, že zájem  na další spolupráci se 

současnými nájemci trvá. Lze konstatovat, že při změně právní formy organizace by 

nedošlo k výraznějšímu posunu, než je název pronajímatele na smlouvě o pronájmu 



Ivana Vomáčková: Ekonomická analýza Městského ústavu sociálních služeb Chomutov 

2008 43  
 

nebytových prostor pro další období. Pokud je zvažováno založení s. r. o. od 1. 1., 

nevzniká dilema, jak postupovat. Smlouvy jsou podle managementu MÚSS Chomutov 

standardně uzavírány na období od 1. 1. do 31. 12. daného roku. Při přeměně právní formy 

dojde k 31. 12. k jejich ukončení z titulu uplynutí lhůty a následné obnovení smluv bude již 

s novým ekonomickým subjektem. Jediným nájemcem, který má uzavřenu nájemní 

smlouvu na dobu neurčitou, je Fond ohrožených dětí Praha. Při transformaci právní formy 

v takovém případě přecházejí práva, vyplývající z nájemní smlouvy, na zřizovatele 

(vlastníka nemovitosti). Ale je nutné upozornit, že je potřeba zajistit dohodu mezi všemi 

zúčastněnými subjekty. Jako jedno řešení se nabízí cese nájemní smlouvy nebo vyrovnání 

nákladů vynaložených nájemcem, což dokonce současná smlouva podle managementu 

MÚSS Chomutov upravuje. 

Z výše uvedeného vyplývá, že MÚSS Chomutov, resp. zřizovatel nemusí řešit nijak 

komplikované majetkové vztahy v případě přeměny právní formy organizace. Naprostou 

výhodou je, že veškerý majetek je ve vlastnictví zřizovatele, že organizace nemá uzavřeny 

žádné nájemní smlouvy jako nájemce. I případ smlouvy na dobu neurčitou s Fondem 

ohrožených dětí není nijak složitý a pokud bude vůle na obou stranách, lze tento pronájem 

elegantně vyřešit nejprve postoupením smlouvy k zřizovateli (Statutární město Chomutov) 

a následným uzavřením smlouvy s nově vzniklým subjektem. 

Majetková analýza je velmi důležitá s ohledem na stanovení základního jmění 

organizace. Jako výhodné se jeví vložit základní jmění s. r. o. ve formě majetkové. 

Samozřejmě, že tento majetek musí být před vložením do společnosti oceněn soudním 

znalcem, ale tato problematika není předmětem této práce. Je potřeba upozornit, že 

náklady spojené s oceněním majetku jdou k tíži nově založené s. r. o.   
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5. Návrhy a doporučení 

V předchozích kapitolách je popsána poměrně zevrubně ekonomická situace MÚSS 

Chomutov, příspěvkové organizace, s ohledem na případnou organizačně-právní přeměnu 

na společnost s ručením omezeným. Z nich vyplynulo, že organizace je příjemcem dotace 

ze státního rozpočtu, které tvoří cca 15 % z celkových příjmů MÚSS Chomutov. 

Nejvýraznějším podílem na celkových příjmech jsou vlastní tržby a dotace od zřizovatele, 

přičemž hodnota každého ukazatele se pohybuje okolo 40 %. Růst nákladových položek se 

organizace snaží udržet v rozumné míře, za kterou se obecně považuje 5 %. Lze 

konstatovat, že organizace hospodaří v souladu se zákonem o účetnictví – efektivně, 

hospodárně, ekonomicky a účelně. Pro potřeby této práce je předpokládáno, že se nebude 

měnit či jinak upravovat struktura poskytovaných služeb a případná transformace nebude 

mít dopad do personální oblasti současné organizace. 

Pro rozhodování o přeměně právní formy příspěvkové organizace na společnost 

s ručením omezeným je potřeba vzít v úvahu následující body: 

- nejedná se o prostou přeměnu: příspěvková organizace de facto bude zrušena 

a společnost s ručením omezeným bude založena jako nový ekonomický subjekt, 

- administrativní náklady na zřízení s. r. o. nebudou nijak výrazné: lze vycházet 

ze zřizovací listiny MÚSS Chomutov, bude využita stávající dozorčí rada, musí být 

sepsána zakladatelská listina (100 % vlastníkem bude Statutární město Chomutov). 

Zápis do obchodního rejstříku v případě příspěvkové organizace má pouze 

deklaratorní charakter, zápis s. r. o. do obchodního rejstříku podmiňuje samotný 

vznik společnosti. Otázka podnikatelského záměru není v této práci řešena 

s ohledem na neměnnost spektra poskytovaných činností. Při předpokladu, že 

přípravou administrativních podkladů, směřujících k založení nové společnosti se 

budou intenzivně zabývat dva zaměstnanci po dobu max. jednoho měsíce, neměly 

by celkové náklady převýšit cca 60 000,00 Kč, a to včetně mzdových nákladů, 

zákonných odvodů, různých správních poplatků a kolků.  

- základní jmění: při peněžním vkladu, by náklady činily 200 000,00 Kč. Mnohem 

účelnější se jeví základní jmění realizovat jako nepeněžní vklad (budovy 

a pozemky, které má v současnosti organizace svěřené do správy), samozřejmá je 
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nutnost dodržet restriktivní nařízení obchodního zákoníku co může být nepeněžním 

vkladem. Pak ovšem vzrostou náklady na znalecké posudky, které jdou na vrub 

nově vznikající společnosti, jež v současné době nelze predikovat. 

- nutností je zajistit kontinuitu v p řípadě registrace poskytovatele sociálních 

služeb: bez této registrace nelze poskytovat sociální služby, a tudíž by nová 

společnost nemohla vykonávat svou činnost, 

- zohlednit ručení společnosti za své závazky: v případě příspěvkové organizace 

obecně zřizovatel za její závazky neručí (organizace má právní subjektivitu), 

rovněž je velmi omezena její aktivita na poli závazků a ručení (viz zákon 

o rozpočtových pravidlech). Na druhou stranu s. r. o. odpovídá za porušení svých 

závazků celým svým majetkem. 

- hmotný majetek: částečně vložit jako nepeněžní vklad do společnosti (budovy 

a stavby). Zároveň je nutné, a to především u movitého majetku (stroje a zařízení) 

určit, zda rovněž bude předmětem nefinančního vkladu či bude do s. r. o. převeden 

jinou formou (darováním, pronájem apod.). Lze doporučit u vkládaného majetku 

zřídit předkupní právo pro Statutární město Chomutov, a to především v případě 

možného prodeje majetku nebo likvidace společnosti. 

- vyřešení smluvních vztahů s dodavateli: v případě očekávané transformace ze 

strany MÚSS Chomutov neuzavírat nové nájemní smlouvy a u uzavřených využít 

jejich ukončení uplynutím sjednané doby. Zajistit cesi smlouvy s Fondem 

ohrožených dětí Praha se zřizovatelem. Následnému uzavření smlouvy s novým 

subjektem (s. r. o.) nebrání žádné překážky. Dále MÚSS Chomutov musí vyřešit 

případné uzavřené obchodní smlouvy s dodavateli služeb či materiálu. 

- vyřešení smluvních vztahů s uživateli sociálních služeb: MÚSS Chomutov musí 

podle zákona o sociálních službách uzavírat smluvní vztah s odběrateli těchto 

služeb. Organizace projevila nezbytnou předvídavost a tyto smlouvy uzavírá vždy 

pro období jednoho roku. Tím je tento problém vyřešen, protože se dostáváme do 

stejné situace jako v případě dodavatelsko - odběratelských vztahů. Smlouvy budou 

na další období uzavřeny již s novým ekonomickým subjektem. 

- nákup služeb: zakladatel (Statutární město Chomutov) je ze zákona povinen 

saturovat pro své obyvatele sociální služby. Na provoz příspěvkové organizace 

poskytuje provozní dotaci. Postupovat stejným způsobem v případě s. r. o. nelze, 
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protože by se jednalo o veřejnou podporu. V případě s. r. o. bude nutné stanovit 

ceny, za které bude město služby pro své obyvatele nakupovat. Je proto potřeba 

vytvořit a pravidelně aktualizovat podle potřeby, minimálně však jednou ročně, 

ceník těchto služeb. Samozřejmostí je stanovení míry zisku, tato by neměla 

klesnout pod míru inflace. Optimální hodnota je, na základě zjištění z praxe, cca 

10 %. Nákup služeb bude řešen formou fakturace, a protože sociální služby jsou, 

podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 51 odst. 1 písm. h), 

plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet, není potřeba řešit problematiku 

DPH.  

- „rozjezd společnosti“:  obchodní společnost potřebuje finanční prostředky na 

zahájení činnosti. V prvním roce působení bude nutné zajistit potřebné finanční 

prostředky, a to nejlépe návratnou půjčkou od zřizovatele, resp. zakladatele, pro 

prvních cca šest měsíců činnosti. Toto období se může zdát dlouhé, ale protože 

současné zkušenosti se schvalováním dotace ze státního rozpočtu ukazují, že tyto 

finanční prostředky jsou k dispozici většinou až v březnu či dubnu daného roku, je 

potřeba tyto první měsíce pokrýt právě zmíněnou návratnou půjčkou. Její výše by 

se měla odvíjet od násobku 1/12 rozpočtu minulého období a počtu měsíců. Pokud 

bude výchozím rokem rok 2008, jednalo by se pro období šesti měsíců o částku 

14 076 tis. Kč.  

- dotační problematika: MÚSS Chomutov je příjemce dotace ze státního rozpočtu 

na sociální služby. Vyúčtování v posledním roce působení organizace musí zajistit 

ještě organizace sama, či ve spolupráci se zřizovatelem. Vzhledem k tomu, že tyto 

finance podléhají auditu nezávislé společnosti, musí být tato kontrola zajištěna již 

zřizovatelem, na kterého přecházejí všechna práva a povinnosti příspěvkové 

organizace. O dotační prostředky pro další období bude žádat nově založená 

společnost. Je potřeba věnovat zvláštní pozornost stanoveným termínům pro 

přijímání žádostí o dotace právě s ohledem na vznik resp. zrušení organizace. 

 

Z uvedených bodů vyplývá, že není vhodné rušit příspěvkovou organizaci a ke 

stejnému dni založit s. r. o., ale mnohem výhodnější bude nějaký čas nechat působit obě 

právní formy paralelně. Předejde se tak možnosti nepřidělení dotace ze státního rozpočtu. 

Výhodou rovněž je, že nebudou vznikat časové tísně pro vyřízení potřebných agend. Doba, 
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kdy budou působit obě formy vedle sebe je zcela v kompetenci zřizovatele, resp. 

zakladatele. 

Zásadním doporučením pro bezchybné absolvování transformace je zpracování 

harmonogramu jednotlivých činností. Tento dokument by měl zpracovat, ve spolupráci 

s managementem současné příspěvkové organizace, zřizovatel. K této úvaze vede 

legislativa (zákon o územních rozpočtech), která jasně stanoví, že v případě zrušení 

příspěvkové organizace všechna práva a povinnosti přecházejí na zřizovatele. Dále 

skutečnost, že většina rozhodnutí, která se budou týkat vzniku nové společnosti, je vázána 

schválením v nejvyšších orgánech města. Vhodná se jeví forma harmonogramu, která 

rozčlení práce do tří fází: 

a) doba před podáním návrhu na vznik nové společnosti k soudu, 

b) doba po podání návrhu,  

c) doba po zapsání společnosti do obchodního rejstříku. 

 

Při zkoumání problematiky změny organizačně-právní formy příspěvkové organizace, 

byla zpracována SWOT analýza, která poskytuje údaje z pohledu vhodnosti této přeměny. 

Jádro této analýzy spočívá ve specifikaci silných a slabých stránek případné přeměny 

a v popisu příležitostí a případného ohrožení z vnějšího prostředí. Výstupy pro SWOT 

analýzu zpracovali jednotliví členové managementu MÚSS Chomutov, kterým byl 

předložen záměr přeměny organizačně-právní formy MÚSS Chomutov. Přestože při jejím 

zpracování nebylo striktně vyžadováno ekonomické hledisko, je vhodné při úvaze 

o transformaci k výsledkům této analýzy přihlednout. Tato analýza popisuje pohled 

odborníků s využitím jejich empirických poznatků. Předložená SWOT analýza může 

sloužit jako podklad pro tak vysoce strategické plánování jakým změna organizačně-právní 

formy organizace bezpochyby je. 
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SILNÉ STRÁNKY      SLABÉ STRÁNKY  

 

 

PŘÍLEŽITOSTI       OHROŽENÍ 

 

Obr. 4: SWOT Analýza vhodnosti přeměny právní formy MÚSS Chomutov [vlastní zpracování] 

5.1 Stanovení ceny za nákup služeb  

Jak je uvedeno, v případě založení s. r. o., město bude nakupovat pro své obyvatele 

sociální služby. Stanovení ceny je proto velmi důležitým aspektem. Bude jednoznačně 

řečeno, která varianta, zda příspěvková organizace nebo společnost s ručením omezeným,  

je pro zřizovatele, resp. zakladatele vhodnější. Jako optimální způsob při stanovení ceny se 

jeví její určení s ohledem na náklady specifikované pro jedno lůžko či uživatele.  

Pro stanovení kalkulačního vzorce byla použita metoda ex post, která využívá 

konkrétní, již známé výsledky hospodaření. Metoda vychází z dat uvedených v účetnictví 

a upravených pro potřeby stanovení ceny za nákup sociálních služeb. Organizace tyto 

údaje pravidelně zpracovává pro svou vnitřní potřebu, tudíž je lze využít při výpočtu výše 

ceny. Pro určení výše ceny, za kterou bude město služby nakupovat, je vytvořen 

následující kalkulační postup: 

• zvýšení právní jistoty pro 
činnost společnosti 

• hledání nových zdrojů 
vlastních příjmů 

• změna v odměňování 
zaměstnanců 

• dostatek zdrojů z EU 
• rozvoj sociálních služeb 

dle aktuálních potřeb 
• snížení fluktuace 

 

• finanční omezení výše 
možných úhrad za sociální 
služby 

• nevyjasněná ekonomická 
situace v sociálních 
službách 

 
 

• stávající management se 
neorientuje v problematice 
obchodní společnosti 

• nezájem cílové skupiny o 
poskytované služby 
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- vycházet z nákladových položek pro jednotlivá střediska za minulé účetní období, 

- „rozpustit” na jednotlivá střediska v poměrné výši náklady vynaložené na 

střediscích ředitelství MÚSS Chomutov a Doprava-údržba, tzv. správní režie, 

- vypočítat náklad na jedno lůžko, resp. uživatele,  

- zjistit průměrnou roční úhradu za jednoho uživatele konkrétní služby, 

- zjistit průměrnou roční dotaci ze státního rozpočtu na jedno lůžko či uživatele 

služby, 

- zjistit další příjmy, které se váží k dané službě za předchozí účetní období (např. 

úhrada zdravotních pojišťoven apod.) a rozpočítat na jedno lůžko, 

- vypočítat rozdíl mezi náklady a příjmy konkrétní služby 

 

Po zpracování všech těchto položek, dostáváme roční náklad na jedno lůžko, resp. 

uživatele, který není kryt žádným příjmem. Tato položka může být použita jako výchozí 

pro stanovení ceny dané služby. Tento postup je výhodný, protože zajišťuje 

nezpochybnitelnou průhlednost stanovení dané ceny. Cena bude diferenciována pro 

jednotlivé typy služeb, vzhledem k tomu, že organizace vede střediskové účetnictví, získat 

relevantní podklady nebude nijak náročné. 

Aplikace navrženého kalkulačního modelu na reálná data organizace za období roku 

2007 a 2008 je uvedena v příloze č. 2. 

Pro výpočet výše ceny není uvažován způsob, který by vycházel ze stanoveného 

příspěvku zřizovatele pro příspěvkovou organizaci, protože ve sledovaných letech 

převyšoval skutečnou potřebu organizace.  
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6. Závěr 

Téma, které bylo zvoleno ke zpracování diplomové práce je v současné době aktuální. 

Mezi odbornou veřejností se stále více objevuje problematika změny organizačně-právní 

formy příspěvkových organizací. V dnešní době, kdy je prioritní pružnost a rychlost 

v rozhodování, kvalitní a kompetentní rozhodování, se příspěvkové organizace jeví jako 

zkostnatělé a velmi omezující vlastní iniciativu vedoucích pracovníků.  

Cílem práce bylo posoudit možnost a efektivnost případné změny Městského ústavu 

sociálních služeb Chomutov z příspěvkové organizace na formu obchodní společnosti, 

konkrétně společnost s ručením omezeným, z pohledu dopadu na rozpočet zřizovatele a na 

hospodaření vlastní organizace. Jako metoda k naplnění cílů byla zvolena ekonomická 

analýza MÚSS Chomutov. Pro posouzení ekonomické náročnosti byly zvoleny standardní 

kalkulační typové vzorce a bylo uvažováno „za jinak stejných podmínek“. 

Otázka administrativních nákladů je na základě dosažených výsledků ekonomické 

analýzy zcela zanedbatelná. 

Rozpočet zakladatele, města, by v případě transformace organizace byl zatížen 

zvýšenými výdaji, především na úhradu sociálních služeb pro své obyvatele. Tyto výdaje 

by výrazně převyšovaly dosavadní příspěvek na provoz organizace, a to řádově o miliony 

korun. Jistou nevýhodou se jeví skutečnost, že s. r. o. je organizace zřízena za účelem 

dosažení zisku a oblast sociálních služeb v současné době neposkytuje dostatečnou šíři 

možností, jak zisku dosáhnout. Zde je jasně vidět, že legislativní rámec svými direktivními 

omezeními ve formě stanovení maximálních cen za poskytované služby, výrazně omezuje 

možnosti k dosažení zisku.  

Rozpočet samotné s. r. o. by zaznamenal výrazný příliv finančních prostředků, který by 

mohl být použit na zkvalitňování poskytovaných služeb a obnovu materiálního zázemí. 

Následně by mohlo dojít i k rozšiřování spektra služeb či expanze v rámci kapacitních 

možností. Současná příspěvková organizace je v tomto směru výrazně omezována 

„sociálním cítěním“ jednotlivých představitelů nejvyššího orgánu města. Pokud nebude ze 

strany zřizovatele vůle, nebudou se sociální služby rozvíjet. 
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Pozitivním výstupem, v případě přeměny, by jistě bylo nastavení průhlednosti systému 

v oblasti majetkové. Nyní nejsou zcela jasně vymezeny kompetence v rámci hospodaření 

s majetkem. Majetek je organizaci svěřen do správy, avšak nejsou jasně stanoveny finanční 

prostředky na jeho pravidelnou údržbu a opravy, přičemž tyto úkony jsou povinností 

organizace, která majetek do správy převzala. Nutno upozornit na skutečnost, že město, 

které svěří majetek do správy druhé osobě výrazně oslabuje své vlastnické právo. 

Jistým plusem by byla i skutečnost, že v současné době legislativa pro hospodaření 

příspěvkových organizací nepřipouští zahrnovat do finančních plánů výnosy z doplňkové 

činnosti. V případě MÚSS Chomutov jsou tyto výnosy v poměrně vysoké výši a tyto 

prostředky zůstávají k dispozici organizaci. Existuje pouze legislativní omezení 

„prostředky použít pro hlavní činnost“. Změnou formy společnosti by byly všechny příjmy 

zahrnuty do finančních plánů organizace.  

Je potřeba zmínit riziko z oblasti získání finančních prostředků ze státního rozpočtu 

(dotace na provoz sociálních služeb).  Na tento dotační titul není právní nárok a pokud by 

nebyl přiznán, společnost nebude mít dostatek finančních prostředků na provoz. Následně 

by musela být např. zvýšena prodejní cena služeb pro město či uživatele.  

Nelze opomenout ani skutečnost placení daně z příjmu právnických osob v případě 

s. r. o. V současné době není příspěvková organizace plátcem daně, ale obchodní 

společnost je plátcem daně z příjmu vždy. Je potřeba, aby tuto skutečnost měl zakladatel na 

paměti. 

Dalším rizikem jsou dosavadní zažitá rozhodovací schémata managementu organizace, 

která je nutno od základu změnit a vytvořit nové přístupy, jež povedou k vytváření zisku, 

avšak za podmínky zachování sociálního přístupu k uživatelům služeb. Nelze zmiňovat 

pouze management, je potřeba změnit přístup i řadových zaměstnanců. Všichni 

zaměstnanci organizace si musejí uvědomit, že prvořadým úkolem nové společnosti by 

bylo nejen poskytování kvalitních a vysoce odborných služeb, ale i vytváření zisku. Od 

kladných výsledků hospodaření by se odvíjel další rozvoj společnosti. Tvorba zisku by 

však neměla být na úkor poskytované sociální péče. 

Změna příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným je podle 

dosažených výsledků práce nevhodným řešením, a to jak z pohledu zřizovatele, tak 

z pohledu poskytovatele. Pokud by společnosti nebyla přiznána dotace ze státního rozpočtu 



Ivana Vomáčková: Ekonomická analýza Městského ústavu sociálních služeb Chomutov 

2008 52  
 

na sociální služby, není v současné době vytvořen zákonný ekvivalent, jak chybějící 

finanční prostředky získat. V takovém případě by musel zakladatel uhradit zvýšenou 

nákupní cenu za poskytované služby. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době má 

ekonomické hledisko největší váhu rozhodování, znamenalo by založení s. r. o. výrazné 

finanční zatížení právě pro zakladatele, resp. zřizovatele. Strana poskytovatele služeb sice 

nevykazuje tak jednoznačná negativa pro změnu právní formy, avšak nelze opomenout 

problematiku rozhodování a řízení.  

Je však potřeba mít neustále na paměti, že sociální služby jsou využívány specifickými 

cílovými skupinami. Zaměstnanci společnosti i zakladatel by měli být připraveni na 

případné negativní reakce veřejnosti už jen v případě zveřejnění záměru transformace. 

Otázkou zůstává, zda je společnost připravena na změnu systému. Zda je ochotna převzít 

svůj díl zodpovědnosti a zajistit si dostatek finančních prostředků pro zajištění ve stáří či 

pro případ vzniku nějakého typu handicapu v rámci rodiny. Na příkladu zdravotnictví je 

patrné, že bychom se měli začít na tuto alternativu připravovat. V budoucnu jistě dojde 

k tomu, že se sociální služby stanou součástí tržního hospodářství s minimálním vlivem 

státních institucí. Tato práce však ukazuje, že nutnou podmínkou pro změnu stávajícího 

systému je uvolnění legislativních omezení, a to především v oblasti stanovení 

maximálních cen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ivana Vomáčková: Ekonomická analýza Městského ústavu sociálních služeb Chomutov 

2008 53  
 

Použitá literatura 

 
1. BOBISUDOVÁ, Věra: Výroční zpráva o činnosti MÚSS Klášterec nad Ohří v roce 

2007. Klášterec nad Ohří: prosinec 2007. Dostupné na www: 

<http://www.muss.klasterec.cz/zpravy/vyrocni-zprava-o-cinnosti-MUSS-Klasterec-

2007.pdf> 

2. DOUCHA, Rudolf, Ing.: Finanční analýza podniku. Praha: VOX ekonomické 

poradenství, 1996. 224 s. ISBN 80-902111-2-7 

3. PEKOVÁ, Jitka, PILNÝ, Jaroslav, JETMAR, Marek: Veřejná správa a finance 

veřejného sektoru. 2. vydání Praha: ASPI, a. s., 2005. 556 s. ISBN 80-7357-052-1 

4. PENIŠKA, Petr, Mgr., TOMČÍK, Michal, Mgr., Komunitní plán sociálních služeb 

Statutárního města Chomutov. Most: S2Splus, spol. s r. o., 2006 

5. PROKŮPKOVÁ, Danuše: Volba vhodné organizačně-právní formy. UNES – 

účetnictví neziskového sektoru, ročník V, 5/2007, dvouměsíčník Praha: ASPI, a. s., 

2007. ISSN 1214-181X 

6. PRŮŠA, Ladislav: Ekonomie sociálních služeb. Praha: ASPI Publishing, 2003. 151 s. 

ISBN 80-86395-69-3 

7. RYLOVÁ, Zuzana, TUNKROVÁ, Zlatuše, ŠULC, Ivo, KRŮČEK, Zdeněk: Daňové 

zákony 2008. 1. vydání Brno: 2007, Computer Press, a. s., 183 s. ISBN 978-80-251-

1836-8 

8. VOMÁČKOVÁ, Ivana: Výroční zpráva MÚSS Chomutov 2006. Chomutov: duben 

2007. Dostupné na www: <http://www.musscv.cz/?id=vyrocni-zpravy> 

9. VOMÁČKOVÁ, Ivana: Výroční zpráva MÚSS Chomutov 2007. Chomutov: březen 

2008. Dostupné na www: <http://www.musscv.cz/?id=vyrocni-zpravy> 

10. Dotace na sociální služby mají být o třetinu nižší než loni. Praha: prosinec 2008. 

Dostupné na www: 

<www.ceskenoviny.cz/tema/index_view.php?id=349659&id_seznam=912> 

11. Firmy vydělávají na luxusní péči o důchodce. Brusel/Praha: duben  2004. Dostupné 

na www: <http://ihned.cz/c4-10041240-14248570-000000_d-firmy-vydelavaji-na-

luxusni-peci-o-duchodce> 



Ivana Vomáčková: Ekonomická analýza Městského ústavu sociálních služeb Chomutov 

2008 54  
 

12. Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2009 v oblasti podpory 

poskytování sociálních služeb. Praha: březen 2009. Dostupné na www: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/5638/metodika_2009.pdf> 

13. Přehledné údaje o poskytnutých dotacích. Příloha časopisu Rezidenční péče,4. ročník 

Praha: červen 2008,  ISSN 1801-8718. Dostupné na www: 

<www.rezidencnipece.cz> 

14. Registrace poskytovatelů sociálních služeb. Ústí nad Labem: duben 2009. Dostupné 

na www: <http://www.kr-ustecky.cz> 

15. Sdělení MPSV ČR č. 435/2008 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním 

hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2008 pro účely zákona o zaměstnanosti 

16. Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 905/2006. Brno: říjen 2006. Dostupné na 

www: <http://www.edgehunt.com/Nejvyssi-soud-Ceske-republiky-29-Odo-

905/2006> 

17. Usnesení vlády č. 127 ze dne 21. 2. 2007. Praha: únor 2007. Dostupné na www: 

<http://www.domovkusov.cz/file.php?nid=3051&oid=551650> 

18. Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, 

příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu 

19. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách 

20. Vyhláška č. 114/2006 Sb., o FKSP 

21. Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro 

hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů ÚSC 

22. Výpis z obchodního rejstříku MÚSS Chomutov. Ústí nad Labem: Krajský soud v Ústí 

nad Labem, únor 2007. Dostupné na www: <http://www.justice.cz> 

23. Výroční zpráva MěÚSS Jirkov 2007. Jirkov, prosinec 2007. Dostupné na www: 

<http://www.meussj.cz/vyrocni-zprava/> 

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

25. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů 

26. Zákon č. 561/1991 Sb., o účetnictví 



Ivana Vomáčková: Ekonomická analýza Městského ústavu sociálních služeb Chomutov 

2008 55  
 

27. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

28. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

29. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 



Ivana Vomáčková: Ekonomická analýza Městského ústavu sociálních služeb Chomutov 

2008 56  
 

Seznam příloh 
 
Příloha č. 1: Vývoj pohledávek a závazků v MÚSS Chomutov 

Příloha č. 2: Aplikace matematického modelu kalkulačního vzorce na reálná data roku 

2008 

Příloha č. 3: Zřizovací listina Městského ústavu sociálních služeb Chomutov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ivana Vomáčková: Ekonomická analýza Městského ústavu sociálních služeb Chomutov 

2008 57  
 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1:  Přehled zaregistrovaných služeb 

Tabulka č. 2:  Posouzení administrativních nároků 

Tabulka č. 3:  Poskytované dotace na provoz MÚSS Chomutov 

Tabulka č. 4:  Zapojení jednotlivých toků do hospodaření MÚSS Chomutov 

Tabulka č. 5a: Vývoj aktiv a pasiv v r. 2006 a 2007 v MÚSS Chomutov 

Tabulka č. 5b: Vývoj aktiv a pasiv v r. 2007 a 2008 v MÚSS Chomutov 

Tabulka č. 6:  Procentní analýza  MÚSS Chomutov 

Tabulka č. 7: Srovnání  ukazatelů aktiv a pasiv 

Tabulka č. 8: Vývoj nákladů MÚSS Chomutov 

Tabulka č. 9: Procentní analýza nákladů MÚSS Chomutov 

Tabulka č. 10: Vývoj výnosů v MÚSS Chomutov 

Tabulka č. 11: Vývoj zisku a ztrát 

Tabulka č. 12: Procentní analýza výnosů MÚSS Chomutov 

Tabulka č. 13: Struktura majetku v podrozvahové evidenci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


