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1. ÚVOD 
  

 Nejrozšířenější organizace v české ekonomice jsou ty, které mají jako prioritní 

cíl dosaţení zisku. Pozadu ale nezůstávají ani opaky těchto organizací. Jedná se 

o organizace, které nemají za hlavní cíl dosáhnout zisku, nýbrţ dosáhnout 

maximálního uţitku a uspokojení potřeb svých členů nebo pomoci druhým lidem. 

Takto cílené organizace se nazývají neziskové, nevýdělečné nebo organizace třetího 

sektoru. Pokud však zisku dosáhnou, nemohou jej rozdělit mezi vlastníky nebo 

správní orgány, ale přesouvají jej na financování své činnosti do dalšího období.  

 Neziskové organizace hrají v oblasti ekonomiky důleţitou roli, jelikoţ vyplňují 

na trhu mezeru mezi státem, domácnostmi a firmami. Mezi hlavní oblasti působení 

neziskových organizací patří zejména kultura a umění, sport a rekreace, zdraví, 

sociální sluţby, ekologie a rozvoj obce (komunity), bydlení, ochrana práv a obhajoba 

zájmů, politika, organizování dobročinnosti, náboţenství, mezinárodní aktivity, 

profesní a pracovní vztahy a jiné oblasti.  

 Diplomová práce má přiblíţit hospodaření organizace, jejímţ hlavním 

posláním je pomáhat lidem v nouzi, a bez jejíţ pomoci by si tito lidé sami nevystačili 

k dosaţení „normálního“ ţivota. Co jednomu připadá normální, můţe pro druhého 

znamenat něco nedosaţitelného či přepychového. V dnešní době je kaţdá pomoc 

pro druhé velkým přínosem a projevem velkorysosti. 

 Cílem diplomové práce je základní charakteristika neziskových organizací, 

charakteristika neziskové organizace Charita Kyjov a analýza hospodaření 

neziskové organizace Charita Kyjov v letech 2005 – 2009. 

 Diplomová práce je rozdělena do několika částí, které mají následující 

strukturu. V první části práce je především charakterizováno prostředí, ve kterém se 

neziskové organizace v České republice nacházejí, základní charakteristiku 

neziskových organizací, jejich členění a také charakteristika církve a náboţenské 

společnosti, pod jejichţ činnost se jednotlivé charity vztahují. Poslední částí této 

kapitoly také vysvětleno, z čeho jsou církve a náboţenské společnosti financovány, 

aby zajistili své nepřetrţité fungování. 
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 Druhá část přibliţuje vybranou neziskovou organizaci – Charitu Kyjov, její 

organizační strukturu, poslání, cíle a především jednotlivé sluţby, které poskytuje 

po celém regionu Kyjovska.  

 Poslední praktická část je věnována vlastní analýze hospodaření zvolené 

neziskové organizace a zhodnocení výsledků analýzy sledovaného období let 

 2005 – 2009.  

Analýza se týká zdrojů financování činnosti organizace, přehledu výsledků 

hospodaření v časové řadě, posouzení a analýzy výnosů, nákladů a hospodářského 

výsledku. 

 K dosaţení cílu práce byla pouţita metoda porovnávání účetních výkazů, 

metoda finanční analýzy, horizontální analýzy a komparace v čase. 

 Veškeré podkladové materiály pro zpracování práce byly získány z účetních 

výkazů a dalších dokumentů, které mi organizace poskytla.  
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2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

 

 Abychom lépe porozuměli neziskovým organizacím, je nutné postupovat 

úplně od začátku, tzn. charakterizovat rozhraní a prostředí, kde se tyto organizace 

nacházejí a provozují svou činnost v oblasti národního hospodářství. 

 Národní hospodářství představuje soubor ekonomických činností 

odehrávajících se na území daného státu a znamenají pro tento stát základní prvek 

jeho fungování.  

 Hlavními účastníky ekonomických činností jsou subjekty v podobě státu, 

podniků, organizací a domácností, mezi nimiţ probíhá nekonečný koloběh směny 

peněţních toků, kapitálu a výrobních faktorů (viz obr. č. 2.1). Jedná-li se o stát 

obchodující se zahraničím, musíme brát v úvahu i účast zahraničních subjektů.  

 Stát zde hraje nejen roli účastníka hospodářství, ale také provádí dohled 

nad průběhem a dodrţováním nezbytných pravidel potřebných ke správnému 

průběhu veškerého dění na určitém území.  

 

Obr. č. 2.1: Účastníci národního hospodářství 

 

   

   

  

   

  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Domácnosti (jednotliví obyvatelé) jsou zaměstnány, pokud chtějí a mají tu 

moţnost, buď v organizacích zřízených a financovaných státem (tj. státní správa, 

samospráva), nebo v rozličných podnicích. Podniky jsou zaloţeny za účelem 

dosaţení zisku, kdeţto v tomto případě povaţujeme organizace za skupiny, které 

nejsou institucionalizovány, a jejichţ společným cílem je dosaţení určitého uţitku. 

 Lidé zaměstnavatelům obětují svůj volný čas, aby pro něj vytvořily statky 

a sluţby, které jsou prodány. Za svou vykonanou práci je jim vyplacena odměna, 

která je následně zdaněna. Se zbytkem odměny lidé disponují individuálně: 

STÁT 

 

DOMÁCNOSTI 
PODNIKY A 

ORGANIZACE 
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od jednotlivých podniků a organizací nakupují statky, sluţby, investují, poskytují dary 

nebo spoří na horší časy.  

 Domácnosti, organizace i podniky musí platit daně přímé i nepřímé, které 

následně putují do veřejného rozpočtu. 

Z veřejných rozpočtů stát můţe zase domácnostem poskytovat transferové platby, 

veřejné statky; firmy mohou vyuţívat dotace a veřejné statky. 

 Stát sám však nemůţe zajistit dokonalé fungování trhu, dochází  k trţnímu 

selhání. Mezi příčiny selhání patří nedokonalá konkurence, vznik monopolu, 

externalit, asymetrických informací, veřejných statků a dalších jevů, při kterých 

dochází k neefektivní alokaci zdrojů a nemůţe být dosaţeno optimálního stavu 

ekonomiky. 

 Do jisté míry má stát svázané ruce také při ovlivňování stavu ekonomiky, 

přesněji řečeno u výsledků makroekonomických veličin, při kterých vznikají jisté 

paradoxy zabraňující zlepšení daných veličin. Kaţdé národní hospodářství má čtyři 

primární cíle, všechny spolu velmi úzce souvisí a nelze je tudíţ odloučit. Jedná se 

o tzv. magický čtyřúhelník, který sleduje souvislosti mezi základními ekonomickými 

ukazateli: nezaměstnaností, inflací, saldem obchodní bilance a hrubým domácím 

produktem. 

 Kaţdá vláda na světě se snaţí o to, aby hrubý domácí produkt (HDP) rostl, 

byla nízká inflace i nízká nezaměstnanost, a také aby nebyl velký schodek platební 

bilance. Nikdy však nelze docílit splnění všech těchto veličin současně, protoţe jsou 

zde jisté paradoxy. První paradox je mezi inflací a mírou nezaměstnanosti a druhý je 

mezi inflací a ukazatelem tempa růstu ekonomiky. Z těchto protikladů je pak 

odvozeno pojmenování „magický“ v názvu, kdy zlepšením jedné veličiny se zhorší 

druhá veličina – začarovaný kruh. 

Úspěšnost dané vlády lze nejlépe zobrazit graficky. Magický čtyřúhelník 

znázorníme ve tvaru démantu (čtyřúhelníku) leţícího na dvou protínajících se osách 

x a y, na které zaneseme příslušné makroekonomické veličiny. Levá strana osy x 

představuje průměrnou roční míru nezaměstnanosti v %, pravá strana osy x 

zobrazuje průměrný podíl salda běţného účtu na nominálním produktu. Na vrchní 

části osy y leţí průměrné roční tempo růstu reálného HDP v % a ve spodní části je 

průměrná roční míra inflace v %. Důleţité je, ţe s rostoucí plochou magického 

čtyřúhelníku roste i úspěšnost hospodářské politiky. Úspěšnost nelze posuzovat 
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zobrazením pouze jediného grafu, ale je nutné vyvozovat výsledky porovnáním více 

grafů z minulých let.1 

  

 Vrátíme se zpět k národnímu hospodářství, které je velmi členité a sloţité. 

Existuje celá řada různých kritérií klasifikace, podle kterých jej můţeme 

pro přehlednost členit následujícím způsobem: 

a) dle hospodářských sektorů: 

- primární sektor – představuje prvopočátek jakékoli výroby, kdy se nejdříve 

z přírodních zdrojů získají suroviny. Suroviny se víceméně mění 

na základní výrobní prvky, které se dále zpracovávají. Do oblasti 

prvovýroby patří těţba nerostných surovin, zemědělství, rybolov, lesnictví; 

- sekundární – zde jsou zpracovávány produkty vzniklé v prvovýrobě 

a vyuţívají se ve stavebnictví, při rozvodu energií, zpracovatelském 

průmyslu; 

- terciální – představuje sluţby veřejného charakteru a infrastrukturu. Podle 

jejich vyspělosti se hodnotí ţivotní úroveň státu. Patří sem zdravotnictví, 

školství, obchodní síť, bankovnictví, soudnictví a bezpečnost; 

- kvartální – činnosti ve vzdělání, vědě a výzkumu, napomáhající ke zvýšení 

vyspělosti dané země; 

b) dle principu financování: 

- ziskový (trţní) sektor – pohybují se zde subjekty, jejichţ hlavním cílem 

je dosaţení maximálního zisku. Tohoto zisku se snaţí dosáhnout 

prostřednictvím vyprodukovaných statků a sluţeb, které prodávají na trhu 

za trţní ceny. Subjekty tohoto sektoru financují svou činnost z vlastních 

zdrojů, mají však moţnost vyuţít i cizí zdroje; 

- neziskový (netrţní) sektor – prioritou ekonomických subjektů není dosaţení 

zisku, ale dosaţení uţitku, který má povahu veřejné sluţby. 

o veřejný sektor – je financován z veřejných financí; jelikoţ je 

spravován veřejnou správou, rozhoduje se v něm veřejnou 

volbou a podléhá veřejné kontrole. Jeho hlavní úlohou je 

poskytovat veřejné sluţby, 

                                                             
1
 JUREČKA, V.; JÁNOŠÍKOVÁ, I. Makroekonomie: základní kurs. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 2004. 293 s. 
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o soukromý sektor (tzv. třetí sektor) – je financován s pomocí 

soukromých fyzických a právnických osob, jenţ se tak rozhodly 

i přes skutečnost, ţe nebudou profitovat z vloţené investice, 

o sektor domácností; 

c) dle kritéria vlastnictví: 

- veřejný – je zastoupen státem přesněji v podobě různých institucí státní 

správy a samosprávy a jejich aktivitami v nejrůznějších oblastech ţivota 

dané země. Zbytek veřejného sektoru tvoří další organizace v oblastech 

veřejných sluţeb (např. nemocnice, školy, domy sociální péče), 

- soukromý – zde spadá vše, co není ve veřejném sektoru, tzn. domácnosti, 

ziskové a neziskové organizace nezaloţené státem; 

d) dle míry formalizace: 

- formální sektor je tvořen domácnostmi, které vstupují na trh s cílem 

uspokojení svých potřeb, 

- neformální sektor je tvořen všemi institucemi a organizacemi, ve kterých se 

snaţí zaměstnat a se získanou odměnou následně uspokojit své potřeby. 

 

 Výše rozebrané členění národního hospodářství je dokresleno na obrázku 

č. 2a. S tímto členěním přišel švédský ekonom Victor A. Pestoff, který celé národní 

hospodářství rozdělil do jednoho velkého trojúhelníku a s pomocí úseček jej rozdělil 

na čtyři sektory. Zde jsou přehledně definovány jednotlivé sektory a organizace 

v nich působící. 

I.  Neziskový veřejný sektor: veřejná a nezisková organizace ve formálním 

sektoru (organizační sluţby státu a územní samosprávné celky, obce, kraje) 

II.  Neziskový sektor domácností: soukromá a nezisková organizace 

v neformálním sektoru (občanská sdruţení, zájmová sdruţení právnických 

osob, sdruţení bez právní subjektivity) 

III.  Neziskový soukromý sektor: soukromá a zisková organizace ve formálním 

sektoru (obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církve 

a náboţenské společnosti, politické strany a politická hnutí) 
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IV.  Ziskový soukromý sektor: soukromá a zisková organizace ve formálním 

sektoru (všechny společnosti s ručením omezeným, akciové a komanditní 

společnosti, veřejné obchodní společnosti, druţstva, ţivnostníci) 

 

Definování hranic2  

 K tomu, abychom rozčlenili jednotlivé sektory slouţí jednotlivé přímky, viz. 

obr. č. 2.2. Tyto přímky představují hranice sektorů. 

- Hranice mezi formálním a neformálním sektorem je vymezena tím, jestli se 

jedná o osobu právnickou nebo fyzickou. I fyzická osoba můţe podnikat, ale 

je nutné se registrovat u příslušného orgánu a pak automaticky spadá 

do ziskového sektoru.  

- Hranice mezi ziskovým a neziskovým sektorem: Jejím účelem je vyjádření 

důvodu, proč byla právnická osoba zaloţena nebo zřízena. Zda se jedná 

o dosaţení zisku, který je rozdělen mezi vlastníky nebo vedení společnosti, 

anebo za dosaţením určitého uţitku pro členy organizace nebo ostatní osoby. 

- Hranice mezi soukromým a veřejným sektorem: Jedná se o nejobtíţněji 

určitelnou hranici, pro znázornění její polohy je nutné dotazovat se na majitele 

organizace, kdo ji vytvořil a také kdo ji řídí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 ŠKARABELOVÁ, S. Definice neziskového sektoru: sborník příspěvků z internetové diskuze CVNS. 

Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005. 35 s. 
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Obr. č. 2.2: Členění národního hospodářství dle Victora A. Pestoffa 

 

Zdroj: REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, 

teorie a řízení.   

 

2.1. Neziskový sektor 

 

 Jak uţ bylo výše zmíněno o trţním selhání, stát ani organizace ziskového 

sektoru nemohou sami zajistit plné fungování všech oblastí ţivota společnosti 

a odstranit vznikající problémy týkající se například péče o opuštěné děti, staré 

a postiţené občany, apod. Proto existuje neziskový sektor napomáhající potřebným 

oblastem, kdy se přímo samotné soukromé osoby (občané) snaţí vyřešit danou 

situaci zaloţením neziskové organizace s konkrétním cílem vyřešit daný problém 

zapojením více subjektů. Tímto činem dochází ke vzniku soukromého neziskového 

sektoru, kdy se lidé snaţí být součástí hledání východisek z dané situace přesahující 

jejich schopnosti. V podstatě zde platí pravidlo, ţe skupina má větší moc 

neţ jedinec.  
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2.2. Neziskové organizace 

 

 Neziskové organizace jsou také nazývány nevýdělečné organizace, neziskové 

subjekty či organizace „třetího“ sektoru.  

 Úloha těchto organizací má s postupem času rostoucí význam pro občany, 

kteří se na ně mohou  obrátit s prosbou o pomoc. Velkým pozitivem pro všechny je 

vzrůstající počet nově vznikajících organizací a pestrost aktivit, kterými se zabývají. 

Organizace na svou činnost a poslání velmi často upozorňují vyuţitím médií a účastí 

důleţitých osobností z kulturní a politické oblasti. 

 V české legislativě nikde nenalezneme přesnou definici pojmu nezisková 

organizace. Také v řadě ekonomické literatury nenalezneme shodující se definice, 

uvádějí se jen různé modifikace všeobecných vymezení. Obecně jsou neziskové 

organizace charakteristické tím, ţe nejsou zaloţeny za účelem dosaţení zisku, 

ale jejich hlavním cílem je dosaţení uspokojení a také zajištění potřeb svých členů 

nebo jiných osob. Další varianta definice zní například následovně: 

  „Neziskové organizace jsou subjekty, jejichž primárním cílem je dosažení 

přímého užitku prostřednictvím předem vymezené produkce, služby nebo distribuce 

statků, přičemž hlavním motivem jejich činnosti není tvorba zisku k přerozdělení 

mezi jejich vlastníky, správce nebo zakladatele. Neziskové organizace mohou zisk 

vytvořit, ale musí jej zase vložit zpět k rozvoji organizace a plnění jejich cílů.“3 

 V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů nalezneme v § 18 odst. 3 větu, 

ţe jsou neziskové organizace brány jako právnické osoby, „poplatníci, kteří nejsou 

založeni nebo zřízeni za účelem podnikání“ a v § 18 odst. 8 jsou přesně 

vyjmenovány všechny takto míněné organizace. 

 Takto zákonem uvedené organizace jsou dostačující pouze pro zjištění daně 

z příjmu, ale nikoliv pro informaci o jejich cílech, posláních, činnosti a dalších 

důleţitých aspektech, které by je mohly lépe charakterizovat.  

 O řešení problému týkajícího se charakterizace neziskových organizací se 

pokusil ameriský sociolog Lester M. Salamon, který uvádí následující znaky 

neziskových organizací: 

                                                             
3
 BOUKAL, P.; VÁVROVÁ, H.; NOVOTNÝ, J. Ekonomika a řízení neziskových organizací – Pracovní 

sešit.  1. vyd. Praha: Oeconomica, 2003. 7 s. 
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a)  Jde o organizace, tzn. skupiny, které jsou do určité míry institucionalizovány 

a mají společný cíl.  

b)  Mají soukromou povahu, tj. jsou institucionálně oddělené od státní správy.  

c)  Nerozdělují zisk mezi vlastníky nebo řídící orgány. Vznikne-li jim zisk, musí 

ho pouţít na financování své činnosti a rozvoji své organizace. 

d)  Jsou samosprávné, autonomní, tj. jsou schopné řídit svou vlastní činnost. 

Neziskové organizace mají svá vlastní interní pravidla řízení a nejsou 

ovládány zvenčí. 

e)  Jsou dobrovolné, tj. zahrnují určitý významný prvek dobrovolné činnosti, 

ať jiţ formou účasti v nekonkrétních aktivitách nebo ve vedení organizace. 4 

 

 Neziskové organizace je dále nutné členit do dvou základních skupin, 

rozlišující je podle souhrnného charakteru poslání: 

a)  Organizace veřejně prospěšné, které jsou zaloţeny za účelem poslání 

spočívajícím v produkci veřejných a smíšených statků, které uspokojují 

potřeby veřejnosti – společnosti (příkladně charita, ekologie, zdravotnictví, 

vzdělávání, veřejná správa), 

b)  Organizace veřejně prospěšné, které jsou zaloţeny za účelem vzájemné 

podpory skupin občanů (i právnických osob), které jsou spjaty společným 

zájmem. Jejich posláním je tedy uspokojování svých vlastních zájmů 

a veřejná správa dbá, aby se jednalo o takové zájmy, které jsou ve vztahu 

k veřejnosti korektní, tedy neodporují zájmům druhých občanů a právnických 

osob. Jde například o realizaci aktivit v kultuře, tělesné kultuře, konfesních 

a profesních zájmech, ochraně zájmů skupin, apod.5 

Dalším kritériem členění neziskových organizací můţe být způsob jejich financování: 

- organizace financované zcela z veřejných rozpočtů (organizační sloţky státu  

a organizační sloţky územních samosprávných celků), 

- organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů – na příspěvek mají 

legislativní nárok (příspěvkové organizace, vybraná občanská sdruţení, církve 

a náboţenské společnosti, politické strany a politická hnutí), 

                                                             
4
 FRIČ, P.; GOULLI, R. Neziskový sektor v ČR. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. 12 s. 

5
 HALÁSKOVÁ,M.; KOVÁŘ. J. Veřejná ekonomika a veřejná správa. 1. vyd. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, 2004. 65 s. 
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- organizace financované z různých zdrojů (dary, sbírky, sponzoring, granty, 

vlastní činnost),  

- organizace financované především z výsledků realizace svého poslání.6  

 

 Neziskové organizace členíme na dvě hlavní skupiny: a) na státní neziskové 

organizace, mezi něţ patří fondy, státní fondy, příspěvkové organizace, územní 

samosprávné celky, organizační sloţky a b) na nestátní neziskové organizace 

začleňující nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, vysoké školy, 

společenství vlastníků jednotek, sdruţení, politické strany a hnutí, církve 

a náboţenské spolky, ostatní nevýdělečné organizace7. 

 Mezi hlavní oblasti působení neziskových organizací patří především kultura 

a umění, sport a rekreace, vzdělání a výzkum, zdraví, sociální sluţby, ekologie 

a rozvoj obce (komunity) a bydlení, ochrana práv a obhajoba zájmů, politika, 

organizování dobročinnosti, náboţenství, mezinárodní aktivity, profesní a pracovní 

vztahy a jiné oblasti.  

 

2.3. Nestání neziskové organizace 

 

 Nestátní neziskové organizace (NNO) vytvářejí činnost, která je na trhu 

nenahraditelná a také tak trochu nevděčná. Hlavním důvodem vzniku těchto 

organizací je, ţe na trhu vyplňují jakousi mezeru v poskytování sluţeb mezi státem, 

firmami a domácnostmi, kdy stát tyto sluţby poskytovat nemůţe, neumí nebo jsou 

neefektivní a firmy soukromého sektoru v těchto činnostech nevidí dosaţení zisku. 

 Prostředí, ve kterém se NNO nacházejí je velmi jedinečné. Jejich jedinečnost 

vychází z toho, ţe veškeré poskytované produkty a sluţby jsou určeny k uţitku 

a prospěchu spíše veřejnosti, společnosti nebo i svým členům, neţ k finančnímu 

prospěchu dané organizace, a umoţňují lidem zapojovat se do různých zájmových 

aktivit nebo se podílet na společných hodnotách. 

 NNO jsou institucionálně odděleny od veřejné správy a nejsou jí ani řízeny, 

jelikoţ mají soukromou primární strukturu, nejsou nikým zvenčí ovládány, případně 

                                                             
6
 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: 

EKOPRESS, s. r. o., 2001. 41 s. 
7
 OTRUSINOVÁ, M. Hospodaření nepodnikatelských organizací: studijní pomůcka pro distanční 

studium. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 8s. 
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vzniklý zisk slouţí na činnost v následujících letech a realizace práce můţe být 

dobrovolná.  

 

2.4. Charakteristika církve a náboţenské společnosti 

 

 Kaţdá osoba má právo na ţivot, svobodu, svobodné rozhodování a mnoho 

dalších práv, které vyplývají ze zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv 

a svobod. Tato listina je primárním pramenem ve vztahu mezi církví a státem 

a uvádí v čl. 2 odst. 1, ţe „stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se 

vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.“ 

 Spolu s Listinou je také důleţitý zákon č. 3/2002 Sb, o církvích 

a náboţenských společnostech a jeho přechodná ustanovení v novele č. 495/2005 

Sb. Zákon o CNS upřesňuje práva a povinnosti jednotlivých církevních subjektů 

vycházejících z Listiny. Dále se zabývá podmínkami vzniku, registrací, jejím 

zrušením, ale především charakterizuje církve a náboţenské společnosti jako 

„dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, 

náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité 

náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného 

shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní služby.“ Tento zákon také 

definuje církevní právnické osoby jako „orgán registrované církve a náboženské 

společnosti nebo řeholní a jiné církevní instituce“. 

 Dohledem nad subjekty církve a náboţenské společnosti a církevními 

právnickými osobami je pověřeno Ministerstvo kultury ČR. Ministerstvo vede 

„rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických 

osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi 

a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 

a náboženských společnostech:1.) Rejstřík evidovaných právnických osob, 2.) 

Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností a 3.) Rejstřík svazů církví 

a náboženských společností8, do kterého se zapisují a zveřejňují zákonem9 

stanovené údaje týkající se církevních subjektů, jimţ ministerstvo udělilo povolení ke 

vzniku. 

                                                             
8
 Rejstříky registrovaných církví a náboţenských společnosti a dalších právnických osob [online]. 

2008, 19. září. [cit. 2011-01-12]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=4961  
9
 Zákon č. 3/2002 Sb, o církvích a náboţenských společnostech 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=4961
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 Právní subjektivita organizace vzniká dnem zápisu do příslušného rejstříku. 

Vzniku však předchází zaloţení a podání návrhu na registraci, ke kterému je 

zapotřebí splnění podmínek uvedených v zákoně č. 3/2002 Sb., tj. základní 

charakteristika církve a náboţenské společnosti, její určení a poslání, tříčlenný 

přípravný orgán podávající návrh na registraci, základní dokumentace církve 

a náboţenské společnosti, 300 podpisů zletilých osob hlásající se k této církvi 

a náboţenské společnosti a nakonec svolení ministerstva kultury. 

 Existující církve a náboţenské společnosti mohou zakládat další organizace, 

jako jsou např. církevní právnické osoby. Tyto osoby vznikají s různým posláním 

a obecně se člení do pěti skupin: 

- farnosti, obce, sbory, misijní skupiny s cílem modlitebním nebo 

bohosluţebním shromaţďováním věřících, 

- vyšší organizační sloţky, 

- charity a diakonie pomáhající lidem v nouzi, 

- řeholní řády zaloţené pro potřeby řeholního ţivota, 

- další církevní právnické osoby zakládající vzdělávací instituty církví, komunity, 

centra pro mládeţ a rodinu, církevní hnutí, atd.10 

 Registrované církve a náboţenské společnosti mohou k realizování své 

činnosti vyuţívat i povolení k vykonávání zvláštních práv. Zvláštními právy je 

myšleno především vyučování náboţenství na státních školách i církví zřízených 

školách, vykonávat různé obřady a další církví vykonávané činnosti. Podmínkou 

k získání oprávnění je minimálně 10tiletá existence doprovázená kaţdoročně 

zveřejněnou výroční zprávou. Zveřejnění se provádí převáţně na internetových 

stránkách příslušné církve a náboţenské společnosti nebo prostřednictvím rejstříku, 

u kterého je registrován.  

 Církve a náboţenské společnosti mohou být zrušeny dvěma způsoby:  

a) bez likvidace v případě, kdy práva a závazky přecházejí na jinou registrovanou 

CSN na základě písemného ujednání, nebo 

b) s likvidací, kdy musí být ustanoven likvidátor, který vede organizaci k likvidaci. 

Vstup organizace do likvidace je třeba oznámit ministerstvu. Likvidátor usiluje 

                                                             
10

 ROSENMAYER, T.; SVOBODA, F. Úvod do ekonomiky církevních organizací: projekt Ekonomika 
církví a náboženských společností. 1. vyd. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2004. 9s. 
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o vyjasnění majetkových vztahů zrušené společnosti a vypořádat je. Vznikne-li 

likvidační zůstatek, putuje ve prospěch jiné CSN nebo státu.  

 Církev a náboţenská společnost jako právnická osoba s právní subjektivitou 

zaniká dnem výmazu z rejstříku, v němţ byla zapsána. 

 

2.5. Financování církví a náboţenských společností 

 

 Nejdůleţitější zásada správného a dobrého hospodaření je dobře znát své 

moţnosti a správně nakládat se zdroji, které máme k dispozici. Také je nutné brát 

v potaz komplikovanost systému národního hospodaření. 

 Na světě se vyskytuje celá řada způsobů financování církve. Při hledání 

způsobu financování neziskových organizací CNS je nutné brát v potaz historické 

spojitosti a vztah státu a církve. Podle toho se odvíjí zapojení státu do financování 

církve. V některých evropských zemích jsou církve financovány státem 

prostřednictvím církevních daní, státních dotací, daňových prostředků, daňové 

asignace, dále to mohou být státní příspěvky členům církve, výnosy z církevního 

majetku nebo dobrovolných příspěvků. Kaţdý z těchto způsobů má své výhody 

i nevýhody; záleţí pouze na státu a jeho vztahu k církvi, jakým způsobem ji bude 

podporovat. 

 Aktivity NNO jsou zabezpečeny převáţně získáním finanční podpory 

z tuzemských zdrojů a některé NNO mohou získat i finanční podporu ze zdrojů EU. 

Poměr mezi těmito zdroji je velmi individuální.  

 V České republice se hospodařením CNS zabývá zákona č. 218/1949 Sb.11, 

spolu se samotným zákon č. 3/2002 Sb., kde se v § 27 odst. 4 uvádějí hlavní zdroje 

příjmů církve a náboţenských společností, které můţeme z pohledu zákona 

č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů rozdělit do pěti skupin: 

1.) Příjmy, které nejsou předmětem daně 

- dary, dědictví, dotace, příjmy z hlavní činnosti, úroky vkladů na běţném účtu, 

2.) Příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou od daně osvobozeny 

- výnosy kostelních sbírek, intence, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů 

CNS, 

                                                             
11

 Zákona č. 218/1949 Sb.
11

, o hospodářském zabezpečení církví a náboţenských společností. 
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3.) Příjmy, které jsou předmětem daně a zdaňují se v obecném základu daně 

- příjmy z reklam, příjmy z doplňkové činnosti, příjmy z hlavní činnosti 

přesahující náklady, ostatní úrokové příjmy, příjmy z prodeje a z pronájmu 

movitého, nemovitého a nehmotného majetku CNS,  

4.) Příjmy, které jsou předmětem daně a zdaňují se zvláštní sazbou daně 

- dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíl, podíl na likvidačním zůstatku 

společnosti, 

5.) Příjmy, které nepodléhají dani z příjmů 

- příspěvek od státu na platy duchovním a administrativy. 

 

 K dosaţení cílů, poslání a bezpečného dlouhodobého zajištění fungování své 

činnosti musí neziskové organizace zvolit co nejlepší strategii financování 

a různorodost finančních zdrojů. Aby toho dosáhla, je nutné strukturu finančních 

zdrojů rozdělit do dvou základních kategorií, z nich vybrat vhodné prameny 

peněţních prostředků a zaměřit svou pozornost přímo na ně. Nejvhodnější je volba 

vícezdrojového způsobu financování, kdy jsou zdroje zastoupeny jak vlastními, tak 

cizími zdroji. 

 

Vlastní zdroje financování představují obecně pro neziskové organizace jakousi 

finanční nezávislostí na veřejných zdrojích, ale na druhou stranu jí její zdroje nemusí 

vystačit na pokrytí všech výdajů. Kaţdá organizace proto musí zváţit své moţnosti, 

příleţitost, své slabé a silné stránky a spočítat si, zda jí její vlastní financování 

vystačí:  

- výnosy z vlastní činnosti - jde především o příjmy získané z hlavní činnosti 

dané organizace, pro kterou byly zřízeny, a která je vymezena ve stanovách 

nebo zřizovací listině. V podstatě se můţe jednat o prodej výrobků a sluţeb, 

vzdělávacích seminářů, členské příspěvky, poplatky a příspěvky za sluţby; 

- příjmy z podnikatelské činnosti – tyto příjmy jsou čerpány v rámci vedlejší 

nebo doplňkové činnosti, kdy se jedná převáţně o příjmy z reklam 

a pronájmů; 

- výnosy z majetku – neziskové organizace mohou vlastnit různé formy 

majetku, který mohou následně prodat nebo pronajmou jiným osobám a z této 

činnosti mít pravidelné finanční zdroje, s kterými mohou nadále fungovat; 
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- členské příspěvky – týká se to pouze neziskových organizací, které jsou 

zaloţeny na principu členství. Jedná se především o občanská sdruţení, 

profesní komory, politické strany i některé CNS apod., kdy členové pravidelně 

přispívají na „svou“ činnost; 

- individuální dárcovství – jde o velmi rozšířený způsob financování. Přichází 

z řad příbuzných, přátel a dalšího okolí zasaţené skupiny, různých 

dobrovolníků a předplatitelů tištěných publikací. Jejich pozornost je velmi 

důleţitá a je nutné je neustále motivovat k dárcovství. Darem je povaţován 

bezúplatný převod majetku v jakékoli podobě a dar jako takový není poskytnut 

na přesně daný účel; 

- sponzoring – jedná se o marketingový nástroj propagace na podporu 

určitého produktu, sluţby nebo aktivity a je zaloţen na základě smlouvy 

o reklamě, kdy nezisková organizace poskytne propagační nebo reklamní 

sluţby sponzorovi. 

- veřejné sbírky jsou také velmi častou formou získávání financí. Nejznámější 

sbírka se uskutečňuje pod názvem „Tříkrálová sbírka“. Jiné se uskutečňují 

podle aktuální situace nejen v České republice, ale i v zahraničí, např. sbírky 

pro osoby zasaţené zemětřesením, záplavami, válkou, atd. 

- firemní dárcovství – jde o stejnou formu daru jako u individuálního 

dárcovství, ale od právnických osob, které si ji mohou uplatnit jako 

nezdanitelnou část základu daně v daňovém přiznání. 

 

Cizí zdroje financování  

- příjmy z veřejných zdrojů 

 Příjmy z veřejných rozpočtů jsou pro neziskové organizace velmi důleţité, 

protoţe u většiny organizací tvoří aţ dvě třetiny těchto zdrojů a s rostoucí velikostí 

organizace roste i závislost na nich. 

 „V roce 2009 bylo nestátním neziskovým organizacím z veřejných rozpočtů 

poskytnuto 10 177 mil. Kč, z toho 5 701 mil. Kč (56,0 %) bylo ze státního rozpočtu, 

1 578 mil. Kč (15,5 %) z rozpočtů krajů a hl. m. Prahy, dále2 672 mil. Kč (26,3 %) 
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z rozpočtů obcí (bez rozpočtu hl. m. Prahy) a 225 mil. Kč (2,2 %) ze státních fondů 

ČR.“12 

- dotace, granty a příspěvky – jsou poskytovány jak z příslušných 

ministerstev, fondů a územně správních celků ČR, tak i z fondů EU na různé 

programy. Neziskové organizace mají tři moţnosti získání těchto prostředků: 

1.) splněním stanovených podmínek mohou dostat nárokový příspěvek 

na základě zákona (spadají sem výlučně církve a náboţenské společnosti 

a politické strany a hnutí), 

2.) podáním ţádosti o dotaci v rámci dotačních titulů, které jsou určeny 

výlučně neziskovým organizacím, 

3.) poţádáním o dotaci v rámci dotačních titulů, do kterých se mohou přihlásit 

všechny subjekty; 

- veřejné zakázky, 

- ostatní (nahodilé) veřejné zdroje – např. Nadační investiční fond. 

  

Daňové zvýhodňování 

 Dárci mají moţnosti si svou štědrost kompenzovat v rámci daní. U fyzických 

osob jsou někdy odpočty od základu daně výhodné, ale jindy mohou být díky limitu 

i nedosaţitelné a nepodněcující k poskytování darů. Fyzické osoby si mohou jako 

nezdanitelnou poloţku základu daně odečíst celkovou hodnotu darů aţ do výše 

10 % základu daně a minimální hranice je stanovena na 2 % základu daně nebo 

nejméně 1 000 Kč. 

 Obdobně to platí i pro právnické osoby, které si mohou od základu daně 

odečíst max. 5 % ze základu daně sníţeného podle § 34, hodnota daru musí být 

alespoň 2 000 Kč. Dále si mohou dle § 20 odst. 7 uplatnit odčitatelnou poloţku 

ve výši 30 % základu daně, max. 1 mil. Kč, pouţijí-li takto získané finance ke krytí 

nákladů souvisejících s činnostmi, ze kterých získané příjmy nejsou předmětem 

daně, a to ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.  

                                                             
12

 Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2009 [online]. 
Dostupný z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/rozbor-financovani-nestatnich-neziskovych-
organizaci-80324/  

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/rozbor-financovani-nestatnich-neziskovych-organizaci-80324/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/rozbor-financovani-nestatnich-neziskovych-organizaci-80324/
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 Právnické osoby spíše upřednostňují smlouvy o reklamě před dary, ale 

pro neziskové organizace to znamená zase nevýhodu v podobě zdanění těchto 

příjmů.13 

 

2.6. Shrnutí kapitoly 

 

 Tato kapitola se zabývá definováním národního hospodářství a jeho 

jednotlivými subjekty. Především se zabývá působením neziskových organizací 

a prostředím, ve kterém vyvíjejí svou činnost. Následuje stručná charakteristika 

neziskového sektoru a neziskových organizací, které jsou následně rozčleněny 

podle různých úhlů pohledu. 

 Další část kapitoly charakterizuje jeden typ neziskových organizací, a to 

církve a církevní společnosti a seznámení se stručným obsahem zákona o církvích. 

 Závěr kapitoly je věnován podrobnému rozboru finančních zdrojů, které 

mohou neziskové organizace pro zachování svého bezpečného a dlouhodobého 

fungování vyuţívat. 

 

 

                                                             
13

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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3. CHARAKTERISTIKA NEZISKOVÉ ORGANIZACE CHARITA KYJOV 

 

 V České republice má historie neziskových organizací s charitativní 

a humanitární činností základy především ve spojitosti s křesťanstvím a biblí. Funkci 

těchto organizací dříve vykonávali aristokraté a církev. S jejich postupným úpadkem 

a přeměnou monarchie na demokracii se toho zhostil více či méně stát. Dnes jsou 

však organizace zakládány spíše fyzickými osobami neţ státem, popřípadě také 

právnickými osobami. 

 Jiţ samotný pojem charita, z latinského názvu caritas, je spojován s lítostí, 

smilováním, křesťanskou láskou a v dnešní době s projevem pomoci a dobré vůle.  

 Charita je také úzce spojena s filantropií14, která svou lásku k lidem zaměřuje 

především na vyvíjení činností pomoci chudým, nemocným a potřebným lidem. 

E. Blake Bromley se vyjádřil o filantropii jako o „komplexu společenských vztahů 

založených na dobrovolných aktivitách jednotlivců, které jsou podporovány státem“. 

Činnost charity vytvářejí skupiny lidí, převáţně filantropů, kteří chtějí pomoci 

ostatním – nikoliv z podnětu samotné vlády nebo vidiny zisku. Hlavním podnětem 

vzniku takových organizací jsou občané a zajištění jejich základních ţivotních 

potřeb, které si sami nemohou zajistit.15 

 

3.1. Vznik neziskové organizace Charita Kyjov 

 

 Charita Kyjov je nestátní neziskovou organizací, která vykonává svou činnost 

v sociální, zdravotní a humanitární oblasti. Poskytuje pomoc potřebným lidem 

v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání a národní či sociální příslušnosti. 

 Charita Kyjov je církevní právnickou osobou podle Kodexu kanonického 

práva16, která byla zaloţena dne 31. 5. 1991 a je registrovaná v Rejstříku 

evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR od 30. 10.1996 

 Charita Kyjov poskytuje své sluţby uţivatelům ve 23 obcích, které jsou 

začleněny do kyjovského děkanátu. Kyjovský děkanát představuje územní část 

                                                             
14

 Slovo odvozeno z řeckého filanthropos, coţ znamená láska k člověku, lidumil. 
15

 REKTOŘÍK, J.; a koletiv. Organizace neziskového sektoru. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2007..25 s. 
16

 Jde o soubor vnitřních právních předpisů a norem římskokatolické církve, který je závazný 
pro všechny římské katolíky.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
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Arcidiecéze Olomouc a je tvořen 12 farnostmi (viz. Příloha č. 1: Teritoriální mapa 

působnosti Charity Kyjov). 

 

Arcidiecézní charita Olomouc17 

 Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen ACHO) začala vykonávat svou činnost 

po roce 1920. Její činnost pak byla násilně přerušena válkou a poté totalitním 

komunistickým reţimem, po jehoţ pádu roku 1990 byla znovu zahájena její nová éra 

takříkajíc od nuly, protoţe neexistovala ţádná sluţba, ţádné zařízení a nebyl ani 

jeden zaměstnanec. ACHO tak prošla aţ do současnosti velmi dynamickým 

rozvojem. Dnes působí v olomoucké arcidiecézi jiţ 49 farních a oblastních charit, 

které zřizují či provozují přes 100 charitních zařízení a sluţeb, v nichţ pracuje více 

neţ pět set pracovníků pro téměř čtyři tisíce klientů denně. Dalším mnoha tisícům 

pomáhají charity jednorázově či opakovaně, a to jak profesionálové, tak více neţ 

tisíc dobrovolníků. 

Diecézní středisko ACHO je koordinačním centrem, které má za úkol být 

odpovědným za charitu v celé arcidiecézi podle církevního práva a přitom 

respektovat právní subjektivitu i dobrovolnou činnost jednotlivých sloţek – farních 

a oblastních charit. 

 

3.2. Organizační struktura Charity Kyjov18 

 

 Nezisková organizace Charita České republiky je humanitární organizace 

zaloţená římskokatolickou církví (přesněji řečeno Českou biskupskou konferencí, jeţ 

je tvořena stálým sborem katolických biskupů České republiky).  

 Charita v ČR představuje největšího a nejdůleţitějšího nestátního 

poskytovatele zdravotnických a sociálních sluţeb. Tak jak to vychází z jejího 

prioritního poslání, pomáhá všem lidem, kteří jsou v nouzi, aniţ by někoho 

diskriminovala.  

 Kromě svého poslání vyvíjí i další činnosti v oblastech humanitární pomoci. 

Je členem organizace Caritas Internationalis, která je celosvětovým sdruţením 

katolických charit a díky tomu můţe vytvářet charitativní programy pro zahraničí 

                                                             
17

 Arcidiecézní charita Olomouc. Dostupné z http://www.acho.caritas.cz/ [2011-01-10] 

18
 Charita Kyjov. Dostupné z: http://www.kyjov.caritas.cz [2011-01-10] 

http://www.acho.caritas.cz/
http://www.kyjov.caritas.cz/
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v podobě veřejných sbírek na pomoc lidem zasaţeným ţivelnou pohromou, dálkové 

adopce nebo na zvýšení zdravotní pomoci lidem zasaţeným válkou, atd. 

 Organizační struktura Charity ČR je zobrazena v schématu č. 3.1 a struktura 

Charity Kyjov v schématu č. 3.2. Charita Kyjov je řízena a zastupována ředitelem, 

který je do své funkce jmenován olomouckým arcibiskupem. Veškerá významná 

rozhodnutí ředitele mohou být vykonána aţ se souhlasem Rady charity, která je 

jmenována prezidentem Arcidiecézní charity Olomouc na dvouleté období. Rada 

charity také na dvouleté období ustanovuje Revizní komisi Charity Kyjov. 

  

Schéma 3.1: Organizační struktura charity v České republice 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

CHARITA ČR 
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Arcidiecézní charita Praha 

 

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC 
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Schéma 3.2: Organizační struktura Charity Kyjov 

 

 

Zdroj:Charita Kyjov – výroční zpráva 2009 + vlastní doplnění 
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3.3. Poslání a cíle 

 

 Veškeré poslání a cíle, které musí mít kaţdá charita, vyplývají z tzv. Kodexu 

Charity ČR. Tento kodex je závazný jak pro charitní dobrovolníky, tak pro její interní 

zaměstnance. Uţivatelé v kodexu naleznou veškeré potřebné informace k výkonu 

své práce, zásady a hodnoty charitních sluţeb. Zásady a hodnoty spolu úzce 

souvisí, a tak napomáhají charitě při hledání řešení nastalých skutečností. Ačkoli 

jsou si tyto pojmy velmi blízké, je nutné je od sebe diferencovat.  

 Pojem zásada je zde brán jako prioritní měřítko pro posuzování sociálních 

jevů a sluţeb, které poskytuje charita. Mezi zásady patří: důstojnost lidské osoby, 

společné dobro, solidarita, subsidiarita a kvalita; jako hodnoty jsou uvedeny: pravda, 

svoboda, spravedlnost a láska.19  

 

3.4. Sluţby poskytované Charitou Kyjov20 

 

 Kaţdá charita, nejen v rámci České republiky, se vyznačuje svou různorodostí 

a mnoţstvím poskytovaných sluţeb. Všechny charity mají sice základní sluţby 

vesměs stejné (např. ošetřovatelské a pečovatelské sluţby, půjčovny 

kompenzačních pomůcek, domovy pro důchodce a občanské poradny), ale dokáţou 

se také od sebe velmi lišit (např. vytváří různé chráněné dílny, sociálně terapeutické 

dílny, domovy pro matky a děti, programy pro handicapované a jinak postiţené atd.).  

 Veškeré odlišnosti sluţeb závisí hlavně na velikosti organizace, na velikosti 

regionu, v němţ působí, dále je to dáno vývojem společnosti a štědrostí dárců. 

Dalších takovýchto aspektů je nespočet, záleţí především na samotné charitě a její 

troufalosti, kterým směrem je třeba se ubírat a v jaké oblasti je třeba podat 

pomocnou ruku. 

V níţe uvedených odstavcích je věnována pozornost stručné charakteristice 

jednotlivých sluţeb, které Charita Kyjov poskytuje na území regionu Kyjovska 

a v tabulkách jsou uvedeny základní statistické údaje o těchto sluţbách v letech 

2005 aţ 2009. 

                                                             
19

 Kodex Charity ČR. Dostupný z: http://www.charita.cz/res/data/000077.pdf  
20

 Zdroj: Charita Kyjov – Výroční zpráva 2005 – 2009. 

http://www.charita.cz/res/data/000077.pdf
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Od 1. ledna 2007 vyšel v platnost zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních 

sluţbách, ve kterém je zaručen kaţdému nárok na poskytnutí sociálního poradenství 

a nárok na posouzení jeho nepříznivé sociální situace. Zákon také v § 88 vytváří 

a vyjmenovává povinnosti poskytovatelů sociálních sluţeb, mezi nimiţ je také 

povinnost zajišťovat dostupnost informací o poskytovaných sluţbách a vést evidenci 

uţivatelů, výkonů, návštěv, apod. Proto jsou políčka v níţe uvedených tabulkách 

v letech 2005 a 2006 prázdná, jelikoţ nebyla zákonem stanovena povinnost vést 

evidence a v následujících letech (tj. 2007 a dál) se sledovala evidence neustáleným 

způsobem. 

 

Charitní pečovatelská sluţba Kyjov 

 Charitní pečovatelská sluţba vznikla v roce 1992, a je poskytována 

uţivatelům přímo v jejich přirozeném domácím prostředí v případech, kdy si sami 

nevystačí a potřebují pomocnou ruku druhých. Jedná se o zajištění obvyklých 

kaţdodenních činností jako je péče a chod domácnosti, péče o samotnou osobu, 

zajištění stravy, kontakt se společenským prostředím, různá poradenství a další 

fakultativní sluţby podobného charakteru. 

 Cílem pečovatelské sluţby je, aby lidé dosáhli, zlepšili nebo udrţeli své 

fyzické a duševní zdraví. Pečovatelská sluţba se snaţí individuálním přístupem 

a úctou k uţivatelům, aby lidé neztratili společenský kontakt, udrţeli si nebo zlepšili 

svůj ţivotní styl, byli aktivní v co největší moţné míře a měli postaráno o základní 

ţivotní potřeby, na které jejich síly nestačí. 

 

Tab. č. 3.1: Základní statistická data – Charitní pečovatelská sluţba Kyjov 

 2005 2006 2007* 2008 2009 

Počet uživatelů - 159 284 120 130 

Počet návštěv - 14 599 28 702 17 320 11 389 

Počet výkonů - 26 281 33 555 26 851 32 796 

Počet hodin 

poskytnuté služby 
- - 27 156 4 273 12 654 

* Data jsou uvedena sumarizačně za všechna střediska Pečovatelské služby Kyjova, 

Vracova a Svatobořic-Mistřína 

Zdroj:Vlastní zpracování výročních zpráv Charity Kyjov z roku 2005 – 2009 
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Charitní ošetřovatelská sluţba Kyjov 

 Ošetřovatelská sluţba vznikla v roce 1992 a je vyuţívána především seniory 

a zdravotně postiţenými, kteří si přejí zůstat ve svém domově a sami nestačí 

na zajištění svých základních ţivotních potřeb. Jedná se převáţně o osobní hygienu, 

stravování, zajištění chodu domácnosti a kontakt se společností. 

 Rehabilitační pracovnice a zdravotní sestry zajišťují tyto sluţby individuálně 

a podle aktuálních potřeb zájemců. Sluţby lze různě kombinovat s jinými nabízenými 

sluţbami sedm dní v týdnu. 

 

Tab. č. 3.2: Základní statistická data – Charitní ošetřovatelská sluţba Kyjov 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet uživatelů 311 296 326 358 357 

Počet návštěv 5 979 6 328 5 420 7 152 8 261 

Počet výkonů - - 11 527 14 424 17 207 

Počet zdravotních 

sester 
5 5 5 - 6 

Zdroj:Vlastní zpracování výročních zpráv Charity Kyjov z roku 2005 – 2009 

 

Domácí hospicová sluţba  

 Domácí hospicová sluţba začala svou činnost v dubnu roku 2005 a je určena 

zejména onkologicky nemocným osobám, aby doţili svůj ţivot v důvěrně známém 

prostředí a v pohodlí svého domova. Sluţba pomáhá nejen pacientům, ale i jejich 

rodinám odbornými radami o péči, ošetřování, tlumení bolesti a také duševní oporou. 

 Sluţba je poskytována prostřednictvím odborného týmu, který tvoří lékař 

z ambulance léčby bolesti, psycholog a speciálně vyškolené zdravotní sestry. 

Ošetřovatelské výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Neodmyslitelnou 

součástí této sluţby je i moţnost vyuţívání zapůjčených kompenzačních pomůcek 

pro zajištění „skutečného pohodlí“ pacienta. 

 Domácí hospicová sluţba je finančně podpořena převáţně Tříkrálovými 

sbírkami, Jihomoravským krajem, městem Kyjov a popřípadě dalšími městy 

a obcemi regionu. 
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Tab. č. 3.3: Základní statistická data – Domácí hospicová sluţba 

 2005* 2006 2007 2008 2009 

Počet ošetřených 

pacientů 
14 27 25 41 44 

Počet 

ošetřovatelských 

návštěv 

v domácnosti 

79 101 141 185 418 

Počet rad po telefonu 81 - 173 206 374 

Pomoc pozůstalým - - 16 24 18 

* V roce 2005 byly služby poskytnuté pouze devět měsíců. 

Zdroj:Vlastní zpracování výročních zpráv Charity Kyjov z roku 2005 – 2009 

 

Osobní asistence Kyjov 

 V roce 1999 byla zaloţena osobní asistence, která představuje souhrn sluţeb 

osobám majícím zdravotní nebo sociální problém a jsou vyčleněny ze společnosti. 

Jedná se především o osoby, které si sami v běţném ţivotě jiţ nevystačí, zdravotně 

postiţené, ve vyšším věku, chronicky nemocné, apod. 

 Osobní asistence zahrnuje sluţby jak pro dospělé osoby, tak i pro děti. 

Osobní asistent pomáhá těmto lidem podle aktuálních potřeb v jejich přirozeném 

domácím prostředí, aby neztratili kontakt se svým sociálním prostředím, posílili 

sebevědomí a seberealizaci. Hlavní rozsah poskytované sluţby asistenta je pomoc 

dané osobě v situacích běţného ţivota, pomoc při osobní hygieně, zajištění 

stravování a běţného fungování domácnosti, vzdělávání, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím a dalších potřebných sluţeb. 

 Pokud klienti nemají blízké příbuzné, kteří by tyto sluţby zajistili sami, mohou 

si zaţádat o sluţby osobní asistence na základě ţádosti a následné uzavření 

dohody o rozsahu a frekvenci poskytovaných sluţeb, a také o výši a způsobu platby. 

Klient se na náklady těchto sluţeb částečně podílí spolu s Ministerstvem práce 

a sociálních věcí, Jihomoravským krajem popřípadě městy a obcemi regionu.  
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Tab. č. 3.4.: Základní statistická data – Osobní asistence Kyjov 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet uživatelů - 3 5 4 4 

Počet návštěv - - 931 960 1 098 

Počet výkonů - - 3 351 - 3 057 

Počet hodin 

poskytnuté služby 
- - 2 614 2 672 1 118 

Zdroj:Vlastní zpracování výročních zpráv Charity Kyjov z roku 2005 – 2009 

 

Kompenzační pomůcky Kyjov 

 Kompenzační pomůcky jsou velmi důleţitým prostředkem ke zlepšení nebo 

zpohodlnění ţivota nejen uţivatelů, ale i jejich okolí. Mají schopnost uţivatelům 

navrátit mobilitu, nezávislost a usnadnění běţného kaţdodenního pohybu. Jejich 

činnost je provozována od roku 1993, kdy tyto pomůcky mohli vyuţívat pouze 

uţivatelé sociálních a zdravotních sluţeb, dnes je můţe vyuţívat i neklient. 

 Půjčovna nabízí zájemcům moţnost vybrat si ze široké škály kompenzačních 

pomůcek. Jedná se především o speciální matrace, polohovací postele, mechanické 

vozíky, různá chodítka, křesla do sprchy, a další speciální pomůcky, které se podle 

finančních prostředků neustále rozšiřují a modernizují. 

 Kvanta nově pořízených pomůcek jsou financována z příjmů plynoucích 

ze zapůjčení pomůcek, Tříkrálové sbírky a velkorysosti dárců. 

 

Charitní pečovatelská sluţba Svatobořice-Mistřín 

 Projekt pečovatelské sluţby ve Svatobořicích-Mistříně začal fungovat 

od ledna roku 2004. Sluţby jsou poskytovány klientům v jejich domově i přímo 

v domě pro seniory tak, aby zajistili jejich základní ţivotní potřeby kvalifikovanými 

pracovníky. 

 Pečovatelská sluţba také organizuje různé zájmové činnosti, kulturní 

a doprovodné akce s místními i cizími organizacemi (př. základní školy, zájmové 

a jiné spolky), které obyvatele domu udrţují v kontaktu se společností a rozvíjí jejich 

zájem o aktivní ţivot.  
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Tab. č. 3.5: Základní statistická data – Charitní pečovatelská sluţba 

Svatobořice-Mistřín 

 2005 2006 2007x 2008 2009 

Počet uživatelů - 39 - 38 40 

Počet návštěv - 3 565 - 4 466 2 300 

Počet hodin 

poskytnuté služby 
- - - 1 732 1 920 

Počet výkonů - 3 278 - 8 223 - 

Kapacita zařízení 28 28 28 30 - 

Zdroj:Vlastní zpracování výročních zpráv Charity Kyjov z roku 2005 – 2009 

 

Charitní dům pokojného stáří Čeloţnice 

 V roce 1993 byl zaloţen dům pokojného stáří, jedná se o bydlení určené 

výhradně pro seniory.  Lidé jsou zde většinou z důvodu, ţe nemohou ze zdravotních 

nebo jiných příčin být doma, anebo o ně nemá kdo pečovat a ošetřovat je. Z toho 

také vyplývají poskytované sluţby a snaha o zajištění klidného domácího prostředí, 

ve kterém mohou pohodlně doţít.  Zařízení tedy zajišťuje ubytování, celodenní 

stravování, různé aktivity, vzdělávací, duchovní a jiné činnosti vhodné 

dle individuálních potřeb (např. rehabilitace, pomoc při uplatňování práv 

a obstarávání osobních záleţitostí). Jelikoţ zařízení můţe pojmout celkem malý 

počet uţivatelů (okolo 26), je tak poskytnut osobní přístup ke kaţdému uţivateli. 

 

Tab. č. 3.6: Základní statistická data – Charitní dům pokojného stáří Čeloţnice 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet uživatelů - 29 36 41 33 

Průměrný věk 

uživatelů (roky) 
- 78 81,8 83,9 83,5 

Kapacita zařízení 24 25 26 26 26 

Zdroj:Vlastní zpracování výročních zpráv Charity Kyjov z roku 2005 – 2009 
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Charitní pečovatelská sluţba Vracov 

 Pečovatelská sluţba ve Vracově vznikla v roce 2007 a nabízí, stejně jako 

pečovatelská sluţba v Kyjově, potřebné sociální sluţby osobám, které nechtějí 

opustit své přirozené domácí prostředí. Sluţbu lze poskytovat přímo u klienta nebo 

i v pečovatelském domě. Důleţité je sjednání písemné smlouvy, na jejímţ základě 

jsou jim poskytnuty sluţby ve smluveném časovém schématu, místě a ve sjednaném 

rozsahu.  

 

Tab. č. 3.7: Základní statistická data – Charitní pečovatelská sluţba Vracov 

 2005 2006 2007x 2008 2009 

Počet uživatelů - - - 91 104 

Rozvoz jídla - - - - 11 309 

Praní prádla (kg) - - - - 1 189 

Počet výkonů 

u klienta 
- - - 11 881 18 542 

Počet návštěv 

u klientů 
- - - 10 537 11 269 

Zdroj:Vlastní zpracování výročních zpráv Charity Kyjov z roku 2008 a 2009 

 

Občanská poradna Kyjov 

 Od roku 2007 přicházejí do občanské poradny lidé, kteří jsou zkoušeni 

nepřízní osudu a dostávají se do krizových situací, ze kterých si sami neumí nebo 

nemohou pomoci. Poradna poskytuje bezplatnou, diskrétní, nestrannou a nezávislou 

pomoc, radu a potřebné informace. Není specializována jen na konkrétní sociální 

problémy, ale dokáţe pomoci i v jiných směrech. 

 Poradna sice nezastupuje přímou funkci kvalifikovaných právníků, ale dokáţe 

poradit a informovat o potřebných kontaktech na koho se obracet. V některých 

případech lze nalézt vhodné řešení přímo v poradně.  

 V posledních letech se nejčastěji na pomoc Občanské poradny obracejí lidé 

s problémy v oblastech dluhů a exekuce, rodiny a mezilidských vztahů, sociálních 

dávek, sluţeb a bydlení. 
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Tab. č. 3.8: Základní statistická data – Občanská poradna Kyjov 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet uživatelů - - 28 57 177 

Počet kontaktů - - - 67 135 

Poskytnutá přímá 

sociální výpomoc 
- - 6 9 17 

Zdroj:Vlastní zpracování výročních zpráv Charity Kyjov z roku 2005 – 2009 

 

Kontaktní centrum – víceúčelová drogová sluţba Kyjov 

 Tento projekt vypukl v roce 1997 a je také znám jako K – centrum 

s ambulantním zařízením. Centrum je určeno pro dlouhodobé uţivatele drog, 

ke kterým je nutné přistupovat individuálně. V podstatě je tento program určen 

i pro široké okolí uţivatelů drog a všem zájemcům tohoto problému. Program je 

zaměřen na vyhodnocování drogové situace v rámci kyjovského regionu a tomu také 

přizpůsoben svými sluţbami zahrnujícími např. program následné péče, program 

primárně preventivní, program práce s veřejností a poradenství. 

 Hlavním cílem je sníţení rizik spojených s uţíváním drog, zajištění léčby 

závislých osob, začlenění vyléčených jedinců zpátky do společnosti, také prevence 

a odrazování potencionálních uţivatelů drog. 

 

Tab. č. 3.9: Základní statistická data – Kontaktní centrum – víceúčelová 

drogová sluţba Kyjov 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet klientů 347 333 158 155 127 

Počet kontaktů 2 505 3 210 2 327 2 287 1 806 

Počet vyměněných 

injekčních stříkaček 
31 435 43 330 32 649 40 484 26 902 

Počet referencí do 

léčby 
69 28 24 34 22 

Poradenství  680 916 468 304 239 

Zdroj:Vlastní zpracování výročních zpráv Charity Kyjov z roku 2005 – 2009 
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Terénní program Kyjov a okolí 

 Terénní program je od roku 2007 samostatným programem, do té doby byl 

součástí projektu K – centra. Představuje terénní práce, které jsou zaměřeny 

na vyhledávání uţivatelů drog, navázání a udrţení kontaktu s nimi, motivovat je 

k přeměně svého hazardního stylu ţivota, pokračovat v ovlivňování do doby ustálení 

ţivotního stylu a sníţení všech moţných rizik, jelikoţ uţívání drog způsobuje 

problémy v oblasti zdravotní, sociální a psychické.  

 Program je určen nejen pro uţivatele drog, ale také pro jejich rodiny, přátele 

a širokou veřejnost, která má zájem nebo potřebu konzultace a získání informací 

týkajících se problému drog. 

 

Tab. č. 3.10: Základní statistická data – Terénní program Kyjov a okolí 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet klientů - - 67 74 65 

Počet nových klientů - - 9 17 10 

Počet kontaktů - - 393 599 485 

Počet vyměněných 

injekčních stříkaček 
- - 3 443 5 842 9 603 

Počet referencí 

do léčby 
- - 8 7 4 

Počet vydaných 

želatinových tobolek 
- - 762 726 966 

Zdroj:Vlastní zpracování výročních zpráv Charity Kyjov z roku 2007 – 2009 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ – Nízkoprahový klub Wu-Wej Kyjov 

 Jde o specializovaný projekt orientovaný na práci s mládeţí, který byl v roce 

1999 součástí Centra prevence, ale v roce 2003 se osamostatnil a dnes funguje 

pod názvem Nízkoprahový klub Wu-Wej.  

 Místo toho, aby se skupiny mládeţe bezcílně potulovali ulicemi a prováděli 

různou trestnou nebo nebezpečnou rádoby zábavu, ve Wu-Wej klubu mají moţnost 
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se rozumněji zabavit a realizovat, mohou provádět volnočasové aktivity, které 

nikomu neškodí a mohou si s někým popovídat o svých problémech. 

 Cílem projektu je tedy vytvořit harmonický prostor, kde se můţe kdokoli 

ve věku 13 – 20 let rozvíjet, seberealizovat a mít bezpečné místo, informovat se 

o moţnostech lepšího ţivotního stylu, předcházet vzniku nebo zmírňovat projevy 

různých sociálně-patologických jevů, moţnost rozumněji a kreativněji vyplnit svůj 

volný čas u keramiky, výtvarné dílny, přednášek, koncertů, sportů. Uţivatelé si také 

mohou vytvářet vlastní programy činností, do nichţ se mohou zapojit i ostatní, např. 

taneční skupina, šerm, disko-party apod. 

 

Tab. č. 3.11: Základní statistická data – Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládeţ – Nízkoprahový klub Wu-wej Kyjov 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet uživatelů 4 283 4 104 2 908 - 1 437 

Počet kontaktů 3 284 3 463 - 1 028 2 445 

Denní kapacita - 40 30 30 30 

Zdroj:Vlastní zpracování výročních zpráv Charity Kyjov z roku 2005 – 2009 

 

C – klub Kyjov 

 Jedná se o skupinu, která je tvořena lidmi zasaţenými onkologickým 

nemocněním. Tito lidé se jednou týdně scházejí na skupinovém sezení, nebo si 

mohou domluvit i individuální sezení probíhající za přítomnosti psychologa. 

Podstatou těchto sezení je nalezení vnitřní rovnávány, smíření se s nemocí 

a nalezení odpovědí na nespočetné otázky pacientů. Setkání probíhají od roku 2004 

a účast na nich je nezávazná a ničím nepodmíněná. 

 Většina takto nemocných se vyhýbá společnosti a díky těmto sezením se 

mohou svěřit podobně zasaţeným lidem. Při sezeních se provádějí různé techniky 

relaxačního cvičení, hledání východisek z modelových situací a prostřednictvím 

debat si mohou o problémech popovídat, poradit si a předat zkušenosti mezi sebou. 
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Tab. č. 3.12: Základní statistická data – C – klub Kyjov 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet uživatelů - 12 20 14 15 

Frekvence setkání 

(týdně) 
1x 1x 1x 1x 1x 

Počet pracovníků 1 1 1 1 1 

Zdroj:Vlastní zpracování výročních zpráv Charity Kyjov z roku 2005 – 2009 

 

Tříkrálová sbírka – Kyjovský děkanát 

 Kaţdý rok se kolem 6. ledna uskutečňuje tradiční Tříkrálová sbírka, kdy jsou 

tři malí koledníci převlečeni za krále, obcházejí obydlí a hledají štědré dárce. 

Na oplátku je dárcům nad dveře napsána svěcenou křídou zkratka K † M † B † jako 

poţehnání za učiněnou dobrotu. Jednotlivá písmena představují zkratku počátečních 

jmen králů (Kašpar, Melichar, Baltazar) a kříţky znázorňují Nejsvětější Trojici, tzv. 

Otce, Syna a Ducha Svatého. Původní význam těchto zkratek zní: Christus 

mansionem benedicat – ať Kristus poţehná tomuto příbytku.  

 Tříkrálovou sbírku organizuje Charita České republiky prostřednictvím 

oblastních charit. Ve 23 obcích kyjovského děkanátu sbírku pořádá Charita Kyjov. 

Výtěţek je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, 

seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.21 

 Podle předem stanoveného klíče obdrţí Charita Kyjov z celkově vybrané 

částky určitou sumu, ze které financuje svou činnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

 Charita Kyjov – výroční zpráva 2009. 
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Tab. č. 3.13: Základní statistická data – Tříkrálová sbírka 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková 

hodnota sbírky 

Charita ČR * 

57 475 552,- 52 411 995,- 57 237 527,- 58 775 881,- 63 598 649,- 

Celková 

hodnota sbírky 

Charita ČR** 

62 268 543,- 54 676 842,- 58 145 878,- 60 213 905,- 65 017 310,- 

Celková 

hodnota sbírky 

Charita Kyjov 

796 487,- 780 383,- 816 569,- 842 295,- 874 190,- 

Přidělená část 

sbírky 
463 151,- 452 622,- 449 113,- 488 532,- 507 030,- 

Procentní podíl 

přidělené 

částky z celku 

58 % 58 % 55 % 58 % 58 % 

* Celkové hodnoty sbírek Charity Kyjov a Charity ČR jsou celkové součty výnosů 

pouze z koledování a neobsahují ostatní dary.  

** Celková hodnota sbírky Charity ČR jsou celkové součty výnosů ze všech přijatých 

darů, tzn. z koledování a ostatní dary v podobě sloţenky, převodů, přímých darů, 

charitních koncertů apod. 

Zdroj: Charita Kyjov a Charita ČR – Výroční zpráva 2005 – 2009; Výsledky 

Tříkrálové sbírky [2011-03-09]. Dostupné z: http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/; 

vlastní zpracování 

 

Humanitární pomoc: 

a) u nás 

V České republice je humanitární pomoc poskytována lidem v nouzi a potřebným, 

kdy se jim formou různých sbírek snaţí zajistit základní potřeby. 

V posledních letech je kaţdoročně humanitární pomoc směřována převáţně lidem 

zasaţených ţivelnou katastrofou - povodněmi. Do zasaţených oblastí pak charity 

individuálně přiváţejí potřebný materiál, potraviny a případné dobrovolníky. 

http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
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b) v zahraničí 

Jak vyplývá z schéma č. 3.2: Organizační struktury, Charita Kyjov spadá pod Charitu 

České republiky, která je členem celosvětového sdruţení katolických charit. 

Na základě tohoto členství začala roku 1995 vyvíjet humanitární činnost 

a rozvojovou spoluprácí také do zahraničí (v poslední době směřuje pomoc 

do Indonésie, Mongolska, Indie, Zimbabwe, Běloruska nebo na Haiti a dalších zemí). 

 Nejčastěji se poskytuje pomoc lidem zasaţeným válečnými konflikty, 

ţivelnými pohromami a lidem v rozvojových zemích. Mezi nedávno poskytnutou 

pomoc do zahraničí vydala Charita Kyjov následující finanční prostředky: 

- v roce 2009: na podporu projektu humanitární pomoci v zahraničí 20 000,- Kč, 

- v roce 2008: obětem zasaţených zemětřesením na Haiti 40 000,- Kč, 

- v roce 2005: obětem postiţeným úderem vln tsunami v Indickém oceánu 

46 351,- Kč. 

 

3.5. Shrnutí kapitoly 

 Tato kapitola nám přiblíţila činnost neziskové organizace Charity Kyjov, která 

poskytuje své sluţby po celém regionu Kyjovska. Charita Kyjov má za sebou jiţ řadu 

let a během nich své sluţby neustále rozšiřovala a přizpůsobovala potřebám občanů 

tohoto regionu. 

 Charita se snaţí dosáhnout poslání a cílů, které si stanovila. Pomocí 

vyobrazené přehledné organizační struktury neziskové organizace Charity Kyjov 

zjistíme její jednotlivé sluţby, a také, ţe spadá pod působnost Charity České 

republiky. 

 Výrazná část kapitoly je věnována poskytovaným sluţbám, které jsou stručně 

charakterizovány. Ke kaţdé charakteristice sluţby je připojena tabulka se 

statistickými daty, která dotváří četnost vyuţívání těchto sluţeb, návštěvnost charity 

u klientů, popřípadě kapacitu některých zařízení, apod. Poslední část této kapitoly 

představuje příjmy z Tříkrálových sbírek a dalších darů, které charita dostává 

od druhých a druhým také poskytuje.  
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4. ANALÝZA HOSPODAŘENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE CHARITA 

KYJOV 

 

 K tomu, aby neziskové organizace mohly zajišťovat bezpečný chod své 

činnosti, musí veškeré své aktivity a finance dopředu naplánovat. Proces plánování je 

veden jak z dlouhodobého hlediska k dosaţení stanovených cílů a poslání, tak 

z krátkodobého hlediska, tj. zajištění financí na příští rok. Při plánování je také nutná 

kooperace všech vedoucích pracovníků jednotlivých středisek. K plánování 

a sestavování rozpočtů na následující období je pověřen ekonom charity. 

 Plánování financí má čtyři fáze: První fází je sestavení finančních plánů 

(rozpočtů) na následující období pro jednotlivá střediska. V druhé fázi následuje 

získávání finančních prostředků pro naplnění rozpočtu (př. státní dotace, sbírky, 

fundraising). Třetí fáze je hospodaření s finančními prostředky, tzn. realizace 

stanovených činností a aktivit, které vedou k dosaţení poslání a cílů organizace. 

A poslední fází je posouzení hospodaření za celé období, sestavení účetních 

a finančních výkazů a provedení kontrol. 

 Při sestavování rozpočtů se vychází z očekávaných skutečností, které jsou 

uvedeny v první fázi a z výsledků jednání na operativních poradách. Ekonomem 

sestavené a vedením schválené rozpočty se posílají ke schválení Ministerstvu práce 

a sociálních věcí, platí to pro sluţby se sociálním charakterem. Ostatní sluţby, jako 

jsou drogové programy, musí svůj rozpočet posílat na Ministerstvo vnitra.  

 Ţádosti o dotace na různé charitní projekty zasílá charita příslušným orgánům 

v období srpna aţ září. 

 Po schválení rozpočtů a ţádostech o dotacích, které přichází před začátkem 

roku, mohou organizace začít naplňovat své finanční plány. 

 

Vedení účetnictví 

 Charita jako církevní právnická osoba se řídí tak, jako kaţdá účetní jednotka 

zákonem č. 561/1991 Sb. o účetnictví. Týká se jich především § 9, přechodná 

ustanovení a § 38a, ve kterém je uvedeno, ţe tyto právnické osoby mohou vést 

od roku 2004 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud jejich příjmy nepřesáhly 

3 mil. Kč.  
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 Toto ustanovení se Charity Kyjov jiţ řadu let netýká – proto musí vést podvojné 

účetnictví, které sleduje a zobrazuje stav majetku a závazků, toků peněţních 

prostředků a výsledků podnikatelské činnosti v peněţních jednotkách. Následně musí 

dodrţovat vyhlášku č. 504/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o účetnictví, české účetní standardy č. 401 – 414 a jiné právní předpisy podle vniklých 

skutečností22. 

 Charita Kyjov pracuje v účetním softwaru VEMA, účtuje podle své vlastní 

účtové směrnice a vede účetnictví za všechna jednotlivá střediska. 

 Mezi hlavní povinnosti Charity Kyjov vyplývající ze stanov patří předloţit 

Arcidiecézní charitě Olomouc výkaz o hospodaření za předcházející účetní období. 

Účetní výkazy musí být také předloţeny auditorovi jako nezávislé osobě vyjadřující 

svůj názor na věrohodnost těchto zveřejňovaných výkazů. 

 Charita Kyjov rozděluje svou činnost na činnost hlavní a hospodářskou. 

Do hlavní činnosti patří veškeré sluţby poskytované v rámci sociální a zdravotnické 

oblasti. Do hospodářské činnosti spadají sluţby půjčovny kompenzačních pomůcek, 

které jsou poskytovány cizím osobám. Pokud však sluţeb kompenzačních pomůcek 

vyuţívá osoba, která je léčená v rámci ošetřovatelské nebo pečovatelské sluţby a tato 

pomůcka má pomoci k léčbě či zpohodlnění ţivota, jedná se o činnost hlavní. 

 Jako kaţdá osoba, má-li zdanitelné příjmy, i Charita Kyjov musí podávat 

za příslušné zdaňovací období daňové přiznání za daň z příjmů právnických osob, 

daň z nemovitosti, daň darovací. Poněvadţ má charita zřízenou ošetřovatelskou 

sluţbu, je pro ni výhodnější se stát poplatníkem silniční daně. Díky tomu se všechny 

střediska sluţeb započítávají dohromady a vznikne-li za tento celek úspora, musí být 

pouţita pouze pro zdravotnické zařízení. Z této úspory jsou následně financovány 

především zdravotnické materiály. 

 Pro analýzu hospodaření neziskové organizace Charity Kyjov jsem si vybrala 

roky 2005 aţ 2009. Data pouţitá pro jednotlivou analýzu jsou čerpány z účetních 

výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty), které mi byly organizací poskytnuty.  

 Pomocí srovnání a posouzení situací v jednotlivých letech sledovaného období 

je moţné analyzovat vývoj činnosti organizace a zjištění jejího moţného budoucího 

vývoje. 

                                                             
22

 Zákon o daních z příjmů, zákon o silniční dani, zákon o dani dědické, zákon o dani z přidané hodnoty apod. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
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Účetní období 2005 

 Od roku 2003 začala rekonstrukce Domova pokojného stáří v Čeloţnicích, 

kdy se v jednotlivých etapách realizovala investiční výstavba. V roce 2005 byly 

dokončeny stavební práce na rekonstrukci potřebných místností a zvýšení kapacity 

zařízení. V tomto roce byly také jako kaţdý rok nakoupeny potřebné kompenzační 

pomůcky. Začátkem dubna zahájila svou činnost Domácí hospicová sluţba. 

Účetní období 2006 

 Jiţ čtvrtým rokem pokračovala celková rekonstrukce Domova v Čeloţnicích tak, 

aby vyhovovala všem hygienickým a provozním poţadavkům. V tomto roce bylo 

vytvořeno poţární schodiště, společenské prostory a přístavba dvoulůţkového pokoje. 

Účetní období 2007 

 Dokončena rozsáhlá rekonstrukce Domova pokojného stáří v Čeloţnicích. 

Dále vznikla Charitní pečovatelská sluţba Vracov. Oddělení a osamostatnění 

Terénního programu od projektu K-centra. Prodány dva starší automobily a následně 

nakoupeny dva nové (pro rozvoz obědů a pro převoz uţivatelů pečovatelského domu 

v Čeloţnicích). 

Účetní období 2008 a 2009 

 V roce 2008 byla vybudována půdní vestavba domu správy charity. V roce 

2009 bylo provedeno technické zhodnocení na pozemku charity. V těchto letech 

nevznikla ţádná další významná událost, která by se výrazně projevila ve výkazech. 

Probíhaly běţné činnosti a nákupy potřebných kompenzačních pomůcek a jiných 

nezbytností. 

Účetní období 2010 

 Potřebné údaje nebyly v době zpracování diplomové práce k dispozici.  

 

4.1. Analýza majetkové a kapitálové struktury 

 

 Podnik ke své činnosti potřebuje mít jistou ekonomickou vybavenost, tzn. mít 

budovu, ve které bude mít sídlo nebo bude provozovat své sluţby, zaměstnanci musí 

mít k dispozici nějaké stroje, nářadí a výrobní materiál, aby vytvářel nějaké předměty 

(zásoby, výrobky, zboţí). To vše a mnoho dalšího představuje majetková struktura 

podniku. Tato majetková struktura zahrnuje veškeré hmotné, nehmotné a finanční 
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statky, které daná organizace vlastní a vyuţívá je ke své činnosti. Majetek organizace 

můţeme rozdělit do dvou základních skupin dle doby vyuţívání v podniku 

na dlouhodobý a oběţný majetek. Majetková struktura je zachycena v účetní rozvaze 

na straně aktiv. 

 Na druhé straně je kapitálová struktura podniku, která vyjadřuje, z čeho byl 

majetek dané organizace pořízen a z čeho je financována její činnost. I kapitálovou 

strukturu nalezneme v rozvaze – na straně pasiv. Pasiva dělíme podle vzniku 

na vlastní zdroje a cizí zdroje. 

 Skladba kapitálové a majetkové struktury je v jednotlivých podnicích velmi 

individuální. Záleţí především na odvětví působení, předmětu činnosti, velikosti 

podniku a dalších méně či více významných aspektech.  

 Hodnota aktiv a pasiv se musí vţdy rovnat, jelikoţ se jedná o stejný majetek, 

na který pohlíţíme ze dvou stran – ze strany sloţení majetku a ze strany krytí tohoto 

majetku. 

 

Tab. č. 4.1: Majetková struktura Charity Kyjov v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč.)23 

                    Rok  

Poloţky 
2005 2006 2007 2008 2009 

AKTIVA CELKEM 8 703 8 981 9 602 10 709 10 405 

DM celkem 6 031 6 450 7 041 7 650 7 778 

Oběžná aktiva 2 672 2 531 2 561 3 059 2 627 

Zásoby 115 47 18 42 52 

Pohledávky 

celkem 
524 498 303 194 438 

KFM 1 971 1 905 2 145 2 795 2 108 

Náklady příštích 

období 
62 81 95 28 29 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat Charity Kyjov 
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 Údaje z účetního období 2010 nebyly v době zpracování diplomové práce k dispozici.  
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 Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, majetková struktura v průběhu 

sledovaného období rostla aţ do roku 2008 a v roce 2009 o něco klesla. Růst byl 

způsoben přírůstkem dalšího majetku, který byl pořízen nákupem nového drobného 

DM a výstavbou nových prostorů pro činnost charitních sluţeb. V roce 2008 byl tedy 

nejvyšší roční nárůstu majetku v hodnotě 10 709 tis. Kč. 

 Dlouhodobý majetek zahrnuje stavby, pozemky, samostatné movité věci 

a soubory movitých věcí a drobný dlouhodobý majetek.  Mezi dlouhodobý majetek 

patří především 17 automobilů, 2 přívěsy a budova pečovatelského domu 

v Čeloţnicích a budova správy charity, která čítá dvě čísla popisného. Ostatní 

prostory, které charita vyuţívá, jako zázemí k poskytovaným sluţbám jsou pouze 

v nájmu. 

 Hodnota dlouhodobého majetku představuje průměrně 6 990 tis. Kč a hodnota 

DM na celkových aktivech je průměrně okolo 72%. 

 Nutno podotknout, ţe organizace nevlastní ţádný dlouhodobý finanční majetek. 

 Oběţná aktiva zahrnují především pohledávky, pokladnu, bankovní účet 

a zásoby v podobě materiálu na skladě, poskytnuté provozní zálohy a náklady příštích 

období. 

 Nejvyšší hodnotu oběţného majetku zastupuje krátkodobý finanční majetek, 

který byl nejvyšší v roce 2008 v hodnotě 2 795 tis. Kč; následující rok mírně poklesla. 

Průměrná hodnota oběţného majetku se pohybuje okolo 2 690 tis. Kč a na celkových 

aktivech tvoří její podíl průměrně 28%. 

Poslední poloţkou oběţného majetku jsou náklady příštích období s kolísavou 

tendencí, kdy se platí nájemné dopředu. 
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Tab. č. 4.2: Kapitálová struktura Charity Kyjov v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč.)24 

                    Rok  

Poloţky 
2005 2006 2007 2008 2009 

PASIVA CELKEM 8 703 8 981 9 602 10 709 10 405 

Vlastní zdroje  7 594 7 969 8 692 9 235 9 671 

Jmění celkem 7 090 7 681 7 851 8 428 8 412 

Výsledek 

hospodaření 
504 288 841 807 1 259 

Cizí zdroje 

celkem 
1 109 1 012 910 1 474 734 

Krátkodobé 

závazky celkem 
1 097 468 398 1281 481 

Výnosy příštích 

období 
12 544 511 193 253 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat Charity Kyjov 

 

 I v kapitálové struktuře převládají vlastní zdroje nad cizími. Důleţité je se řídit 

zlatým bilančním pravidlem, kdy by měl být DM a část oběţného majetku kryt 

dlouhodobými zdroji (vlastní i cizí), coţ v tomto případě souhlasí. Při nerovnoměrném 

krytí majetku můţe dojít k neefektivní činnosti podniku, tzn. k překapitalizování nebo 

odkapitalizování.  

 Mezi vlastní zdroje patří vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření 

a nerozdělený zisk/ztráta minulých let. Průměrně tvoří jeho hodnota 8 632 tis. Kč 

a na celkových pasivech se podílí průměrně v 89%. 

 Cizí zdroje zahrnují krátkodobé závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, 

k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění, k rozpočtu 

státu, orgánů územních samosprávných celků a dohadné účty pasivní. 

U cizích zdrojů je jejich vývoj velmi různorodý. Největší zastoupení cizích zdrojů 

pocházelo v roce 2008 z ostatních závazků vůči zaměstnancům ve výši 691 tis. Kč 

a v roce 2005 ze závazků k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 

zdravotního pojištění ve výši 297 tis. Kč. 

                                                             
24

 Údaje z účetního období 2010 nebyly v době zpracování diplomové práce k dispozici. 
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 Dlouhodobé zdroje v podobě úvěru Charita Kyjov v průběhu sledovaného 

období neměla. 

 

Graf č. 4.1: Vývoj hlavních poloţek rozvahy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Z grafu č. 4.1 je viditelné, ţe dlouhodobá aktiva a vlastní zdroje mají rostoucí 

charakter, kdeţto vlastní zdroje a krátkodobý majetek jsou velmi proměnlivé poloţky, 

které se mění velmi individuálně a záleţí na ekonomické situaci daného roku.  

 

4.1.1. Horizontální analýza aktiv a pasiv 

 Horizontální analýza, spolu s vertikální analýzou, patří k nejjednodušším 

nástrojům hodnocení ekonomické situace podniku. Obě metody umoţňují vidět 

absolutní údaje z účetních výkazů v určitých souvislostech. Pomocí horizontální 

analýzy lze zjistit meziroční změny absolutních a relativních ukazatelů majetkové 

a kapitálové struktury organizace ve sledovaném období.  

 Ze zjištěných změn lze následně dedukovat jejich předpokládaný budoucí 

vývoj. Při zjišťování budoucího vývoje se vychází z předpokladu stejného chování 

organizace jako dosud. Nelze se tímto stanoveným vývojem striktně drţet, jelikoţ 

mohou nastat nečekané skutečnosti, které organizace nemůţe předpokládat 
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nebo ovlivnit a zjištěný předpokládaný vývoj organizace se můţe ubírat zcela 

odlišným směrem. 

 Pro níţe uvedené tabulky s horizontální analýzou bylo vyuţito následujících 

vzorců: 

Absolutní změna (v Kč) = hodnota položky t – hodnota položky t-1            (4.1) 

- vyjadřuje, o kolik jednotek se změnila příslušná poloţka v čase 

Relativní změna (v %) = (absolutní změna / hodnota položky t-1) x 100            (4.2) 

- vyjadřuje, o kolik procent se změnila příslušná poloţka oproti minulému roku 

 

Tab. č. 4.3.: Horizontální analýza majetkové struktury Charity Kyjov 25 

                  
                 Rok  
 
 
Poloţky  

2006 2007 2008 2009 

změna oproti 

r. 2005 

změna oproti 

r. 2006 

změna oproti r. 

2007 

změna oproti 

r. 2008 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

AKTIVA CELKEM + 278 + 3,2 + 621 + 6,9 + 1 107 + 11,5 - 304 - 2,8 

DM celkem + 419 + 6,9 + 591 + 9,1 + 609 + 8,6 + 128 + 1,6 

Oběžná aktiva - 141 - 5,3 + 30 + 1,2 + 498 + 19,4 - 432 - 14,1 

Zásoby - 68 - 59,1 - 29 - 61,7 + 24 + 133,3 + 10 + 23,8 

Pohledávky 

celkem 
- 26 - 4,9 - 195 - 39,1 - 109 - 35,9 + 244 + 125 

KFM - 66 - 3,3 + 240 + 12,6 + 650 + 30,3 - 687 - 24,5 

Náklady příštích 

období 
+ 19 + 30,6 + 14 + 17,2 - 67 - 70,5 + 1 + 3,5 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat Charity Kyjov 

 

 Tabulka přehledně znázorňuje jednotlivé meziroční měny všech poloţek aktiv. 

Lze si povšimnout rostoucího vývoje dlouhodobých aktiv po celou dobu sledovaného 

období, nejvyšší hodnoty bylo dosaţeno v roce 2007 ve výši nárůstu o 9,1 %. Je to 

způsobeno nárůstem počtu samostatných movitých věcí a drobného dlouhodobého 

                                                             
25

 Údaje z účetního období 2010 nebyly v době zpracování diplomové práce k dispozici. 
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majetku v podobě kompenzačních a zdravotnických pomůcek. Nejmenší nárůst aktiv 

byl v roce 2009 a to jen o 1,6 %. 

 Tak jako oběţná aktiva nemají stálý charakter v organizaci, i jejich meziroční 

změny jsou u kaţdé poloţky velmi proměnlivé. Zásoby v letech 2006 a 2007 výrazně 

poklesly aţ o 60 %. Následně v roce 2008 vzrostly na své maximum ve výši 133,3 % 

a nadále vzrostly o 23,8 %. Pohledávky měly stejnou tendenci, klesaly však aţ do roku 

2008. Prudký výkyv pohledávek vznikl v roce 2007 a 2008 nedostatečnou výší 

poskytnutých provozních záloh.  Opačný výkyv byl v roce 2009, kdy došlo k nárůstu aţ 

o 125 %. Změny na finančním majetku nebyly výrazné, v roce 2007 došlo 

k nevýraznému poklesu o 3,3 % a následující dva roky opět k nárůstu přesahujícího 

12 % a 30 %. Rok 2009 se vyznačoval poklesem majetku o čtvrtinu, ale lze to 

zdůvodňovat běţnými výdaji organizace. 

 U nákladů příštích období se jedná o celkový nárůst, vyjma roku 2008 kdy 

výrazný pokles přesáhl 70 %. 

 

Tab. č. 4.4: Horizontální analýza kapitálové struktury Charity Kyjov 26 

                  
                 Rok  
 
Poloţky 

2006 2007 2008 2009 

změna oproti 

r. 2005 

změna oproti 

r. 2006 

změna oproti r. 

2007 

změna oproti 

r. 2008 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

PASIVA CELKEM + 278 + 3,2 + 621 + 6,9 + 1 107 + 11,5 - 304 - 2,8 

Vlastní zdroje + 375 + 4,9 + 723 + 9,1 + 543 + 6,2 + 436 + 4,7 

Jmění celkem + 591 + 8,3 + 170 + 2,2 + 577 + 7,3 - 16 - 0,2 

Výsledek 

hospodaření 
- 216 - 42,8  + 553 + 192 - 34 - 4,0 + 452 + 56,0 

Cizí zdroje 

celkem 
- 97 - 8,7 - 102 - 10,0 + 564 + 61,9 - 740 - 50,2 

Krátkodobé 

závazky celkem 
- 629 - 57,3 - 70 - 14,9 + 883 + 221 - 800 - 62,4 

Výnosy příštích 

období 
+ 532 + 4433 - 33 - 6,1 - 318 - 62,3 + 60 + 31,0 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat Charity Kyjov 
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 Údaje z účetního období 2010 nebyly v době zpracování diplomové práce k dispozici. 
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 I tato tabulka se věnuje horizontální analýze, především analýze kapitálové 

struktury. Celková pasiva v průběhu let rostla, nejvýraznější růst byl v roce 2008 a to 

o 11,5 %. Následný mírný pokles celkových pasiv o 2,8 % v roce 2009 byl způsoben 

výrazným poklesem cizích zdrojů, které nevykazovaly ţádné úvěry. Tak jako 

dlouhodobá aktiva, i vlastní zdroje se vyznačují meziročními nárůsty a také v roce 

2007 byla nejvyšší hodnota nárůstu jmění o 9,1 %.  

 Výsledek hospodaření v tabulce představuje celkovou hodnotu zahrnující účet 

výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení i účet nerozděleného zisku či 

neuhrazené ztráty minulých let. 

 Celkové cizí zdroje kopírují vývoj celkových krátkodobých závazků, tzn., ţe byl 

po celé období klesající. Výjimkou byl roku 2008, kdy razantně vzrostl aţ o 221 %. 

Výkyvy byly způsobeny poklesem a nárůstem závazků za zaměstnance a s nimi 

spojených závazků za sociální zdravotní pojištění. 

 

4.2. Struktura výnosů a nákladů 

 

 Charita Kyjov provozuje vedle své hlavní činnosti, kterou je poskytování 

sociálních a zdravotních sluţeb, také činnost hospodářskou – půjčovna 

kompenzačních pomůcek. Tyto dvě činnosti jsou ve výkazu zisků a ztrát od sebe 

odděleny. Pro jednodušší výpočty byly započítány dohromady, jelikoţ se jedná 

o zanedbatelnou částku na celkových nákladech a výnosech, 

 

Tab. č. 4.5: Struktura výnosů Charity Kyjov v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč)27 

                    Rok  

Poloţky 
2005 2006 2007 2008 2009 

Trţby z prodeje 

sluţeb 
3 436 3 733 5 805 7 347 10 285 

Přijaté příspěvky  72 161 309 305 229 

Provozní dotace 8 023 8 810 9 976 9 973 9 450 

Ostatní výnosy 354 364 403 643 612 

VÝNOSY 

CELKEM 
11 885 13 068 16 493 18 268 20 576 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat Charity Kyjov 
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 Údaje z účetního období 2010 nebyly v době zpracování diplomové práce k dispozici. 
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 Struktura celkových výnosů ve sledovaném období má rostoucí tendenci. Lze 

tedy předpokládat v dalších letech i nadále jejich růst. Nárůst lze zdůvodnit zvýšením 

počtu poskytovaných sluţeb a nárůstem jejich uţivatelů, případně rostoucí cenou 

poskytovaných sluţeb. 

 Trţby z prodeje sluţeb představují veškeré sluţby, které Charita Kyjov poskytla 

svým uţivatelům ve sledovaném období. Největší podíl na trţbách mají pečovatelské 

sluţby. Průměrná hodnota trţeb se pohybuje ve výši 6 121 tis. Kč a na celkových 

výnosech má podíl průměrně 36 %. 

Přijaté příspěvky jsou v podobě darů, které organizace získala od sponzorů či dárců. 

Jejich hodnota je kolísavá a stěţí lze předvídat jejich budoucí vývoj. 

Provozní dotace jsou získávány jak od státu, tak v rámci jednotlivých obcí leţících 

v oblasti působení charity. Dotace představují nejvyšší poloţku výnosů. Průměrná 

výše dotace byla 9 246 tis. Kč a průměrný podíl dotací na celkové výnosy se pohybuje 

v hodnotě 60%. 

Ostatní výnosy zahrnují připsané úroky, trţby z prodeje DM a jiné výnosy. Tyto výnosy 

jsou ve sledovaném období stále rostoucí. 

 

Tab. č. 4.6: Struktura nákladů Charity Kyjov v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč)28 

                    Rok  
Poloţky 

2005 2006 2007 2008 2009 

Spotřebované 

nákupy 
2 634 2 805 3 288 3 173 3 463 

Provozní reţie 1 274 1 341 1 428 1 504 2 000 

Osobní náklady 7 573 8 653 10 692 12 334 13 691 

Odpisy DM 243 351 470 611 681 

Ostatní náklady 119 135 195 178 255 

NÁKLADY 

CELKEM 
11 843 13 284 16 073 17 800 20 090 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat Charity Kyjov 

 

 Vývoj celkových nákladů je také rostoucího charakteru. Nejvyšší hodnota 

připadá osobním nákladům (náklady na mzdy, sociální a zdravotní pojištění), které 
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v průměru tvoří aţ 66,6 % na celkových nákladech a jejich průměrná výše se pohybuje 

okolo 10 588 tis. Kč. Druhou nejvyšší poloţkou jsou spotřebované nákupy, především 

spotřeba materiálu v podobě zdravotnického materiálu a dalších věcí potřebných 

při poskytování sluţeb. Průměrná hodnota se pohybuje okolo 3 072 tis. Kč 

a na celkových nákladech má průměrný podíl 20 %. 

Odpisy zahrnují odpisy veškerého dlouhodobého majetku a v roce 2005 zůstatkové 

ceny majetku, který byl prodán. Obecně mají odpisy rovnoměrný charakter. 

Poloţka ostatní náklady v sobě obsahuje veškeré daně a poplatky, manka a škody 

pouze v roce 2007 a jiné ostatní náklady. 

 

4.2.1. Horizontální analýza výnosů a nákladů 

 Jedná se o poslední horizontální analýzu zaměřenou na výnosy a náklady 

vzniklé v průběhu sledovaného období. Celková skladba výnosů a nákladu má 

z dlouhodobého hlediska rostoucí charakter. 

 

Tab. č. 4.7: Horizontální analýza výnosů Charity Kyjov 29 

                  
                 Rok  
 
 
Poloţky 

2006 2007 2008 2009 

změna oproti 

r. 2005 

změna oproti 

r. 2006 

změna oproti r. 

2007 

změna oproti 

r. 2008 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Trţby z prodeje 

sluţeb 
+ 297 + 8,6 + 2 072 + 55,5 + 1 542 + 26,5 +2 938 + 39,9 

Přijaté příspěvky  + 89 + 123 + 148 + 91,9 - 4 - 1,2 - 76 - 24,9 

Provozní dotace + 787 + 9,8 + 1 166 + 13,2 - 3 - 0,03 - 523 - 5,2 

Ostatní výnosy + 10 +2,8 + 39 + 10,7 + 240 + 59,5 - 31 - 4,8 

VÝNOSY 

CELKEM 
+ 1 182 + 9,9 + 3 425 + 26,2 + 1 775 + 10,7 +2 308 + 12,6 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat Charity Kyjov 

 

 Celkový objem realizovaných trţeb se do roku 2006 projevoval jen malým 

nárůstem do 10 %. Poté začala charita poskytovat nové sluţby a zvýšila kapacity 
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některých svých zařízení a následný růst trţeb na sebe nenechal dlouho čekat. 

Zvýšení bylo v roce 2007 v úrovni 55 % a nadále si meziročně zachovává nárůst 

přesahující 26%. Přijaté příspěvky a provodní dotace měly tendenci růst do roku 2007, 

rok 2008 můţeme brát jako srovnatelný s rokem 2007 poněvadţ pokles obou poloţek 

je velmi zanedbatelný, a to o 3 a 4 tis. Kč. Následující rok byl jiţ zřetelným poklesem 

příspěvků o 25 % a dotací o 5 %.  Ostatní výnosy byly do roku 2008 rostoucí a v tomto 

roce také dosáhly svého maxima nárůstu ve výši 59,5%. V následujícím roce 2009 

došlo k mírnému poklesu o 4,8 % a není nutné tomu věnovat výraznou pozornost. 

 

Tab. č. 4.8: Horizontální analýza nákladů Charity Kyjov30 

                  
                 Rok  
 
 
Poloţky 

2006 2007 2008 2009 

změna oproti 

r. 2005 

změna oproti 

r. 2006 

změna oproti r. 

2007 

změna oproti 

r. 2008 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Spotřebované 

nákupy 
+ 171 + 6,5 + 483 + 17,2 - 115 - 3,5 + 290 + 9,1 

Provozní reţie + 67 + 5,2 + 87 + 6,4 + 76 + 5,3 + 496 + 32,9 

Osobní náklady + 1 080 + 14,2 + 2 039 + 23,5 + 1 642 + 15,3 + 1 357 + 11,0 

Odpisy DM + 108 + 44,4 + 119 + 33,9 + 141 + 30,0 + 70 + 11,4 

Ostatní náklady + 16 + 13,4 + 60 + 44,4 - 17 - 8,7 + 77 + 43,2 

NÁKLADY 

CELKEM 
+ 1 441 + 12,1 + 2 789 + 20,9 + 1 727 + 10,7 + 2 290 + 12,8 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat Charity Kyjov 

 

 S rostoucím počtem sluţeb roste i mnoţství spotřebovaných nákupů. Tento 

nárůst se pohybuje okolo 10 %, v roce 2007 klesla spotřeba o pouhé 3,5% coţ bylo 

způsobeno niţší spotřebou energie. Následující tři poloţky se vyznačují rostoucí 

tendencí. Do provozní reţie spadají opravy a údrţby, cestovné, náklady 

na reprezentaci a ostatní sluţby a jsou spojovány s výdaji na běţnou činnost 

organizace, průměrný nárůst je 9 %. Osobní náklady představují hlavní sloţku nákladů 

s průměrným meziročním nárůstem 12 %. Důvodem nárůstu osobních nákladů je 
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zvýšení počtu uţivatelů a sluţeb, stávající pracovníci by nebyli schopni pokrýt 

veškerou klientelu. To platí i o odpisech, jelikoţ majetek charity za sledované období 

značně vzrostl, rostla i hodnota odpisů. 

 

4.3. Analýza výsledků hospodaření 

 

 Tato část kapitoly je věnována pozornost celkovým nákladům a celkovým 

výnosům, kdy je jejich porovnáním zjištěn celkový výsledek hospodaření a jak si 

organizace vedla během sledovaného období 2005 – 2006. V níţe uvedené tabulce 

č. 4.9 jsou rozepsané jednotlivé poloţky tak, jak se v jednotlivých letech vyvíjely. 

  

Tab. č. 4.9: Analýza výsledků hospodaření Charity Kyjov (v tis. Kč)31 

                    Rok  
Poloţky 

2005 2006 2007 2008 2009 

Výnosy celkem 11 885 13 067 16 493 18 268 20 576 

Náklady celkem 11 843 13 284 16 073 17 800 20 090 

VH před 

zdaněním 
+ 42 - 217 + 420 + 468 + 486 

Míra zdanění 

(výše daně) 

26 % 

- 

24 % 

- 

24 % 

(84) 

21 % 

(73) 

20 % 

(35) 

VH po zdanění + 42 - 217 + 336 + 395 + 451 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat Charity Kyjov 

 

 Ačkoliv jsou rostoucí celkové výnosy i celkové náklady z tabulky č. 4.9, jejich 

porovnáním vnikly velké rozdíly v první půlce sledovaného období, kdy byl nejdříve 

v roce 2006 dosaţen zisk 42 tis. Kč, následně se sníţil na ztrátu – 217 tis. Kč 

a poslední velký převrat v roce 2007 byl opět zisk, tentokrát ve výši 420 tis. Kč. 

Následující roky tento zisk mírně převyšují nárůstem 50 a 18 tis. Kč oproti 

předchozímu roku. 

 Za hlavní příčinu tohoto velkého propadu a následného velkého zisku je 

připisováno výstavbě a rekonstrukci pečovatelského domu v Čeloţnicích 

a následnému zavedení nových sluţeb v roce 2007, které zvýšily přijaté trţby. 
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 Graf č. 4.2 znázorňuje vývoj jednotlivých nákladů, výnosů a hospodářského 

výsledku, který byl za celé sledované období ziskový, vyjma roku 2006, kdy bylo 

dosaţeno ztráty. Z grafu je také patrný prudký kaţdoroční nárůst výnosů i nákladů, 

ale přitom je dosaţeno jen mírného zisku. 

 

Graf č. 4.2: Vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.4. Finanční analýza32 

  

 Finanční analýza slouţí k rozboru finanční situace, nalezení silných a slabých 

stránek organizace, vyměření efektivnosti a takto dosaţené informace vyhodnotit 

a interpretovat tak, aby mohlo dojít ke zlepšení celkového hospodaření organizace. 

K tomu, abychom mohli učinit daný finanční rozbor, musíme mít k dispozici účetní 

výkazy, ze kterých budeme potřebná data čerpat33. Nutná je také znalost potřebných 

vzorců a jejich správná interpretace. Mezi nákladní ukazatele finanční analýzy patří 

ukazatelé likvidity, rentability, aktivity a zadluţenosti. 

 

 

                                                             
32

 LANDA, M. Jak číst finanční výkazy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 78 s. 
33

 Potřebné data k výpočtům jednotlivých ukazatelů finanční analýzy jsou uvedeny v příloze č. 2 – 5. 
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Ukazatel likvidity 

Likvidita je obecně definována jako momentální schopnost organizace získat peněţní 

prostředky na úhradu svých závazků přeměnou jednotlivých poloţek majetku. 

Platí zde pravidlo, ţe čím je hodnota ukazatele likvidity větší, tím je riziko platebních 

neschopnosti niţší a pro organizaci lepší situace. Existují tři stupně posuzování 

likvidity: 

- 1. stupeň: Peněžní likvidita = KFM/kr. závazky                                    (4.3) 

 Vhodné rozmezí ukazatele je min. 0,2, vhodné je 1,1.  

- 2. stupeň: Pohotová likvidita = (KFM + pohledávky)/kr. závazky  (4.4) 

Mezi rizikové intervaly patří 0,4 aţ 0,7 a mezi příznivé 1,1 – 1,5. 

- 3. stupeň: Běžná likvidita = (zásoby + pohledávky + KFM)/kr. závazky  (4.5) 

Vyhovující ukazatel je ve výši 1,5 – 2,5. 

Čistý pracovní kapitál = oběžný majetek – kr. závazky                                   (4.6) 

Vyjadřuje přebytek oběţného majetku nad kr. závazky. Zajišťuje poměrně dostačující 

velikost čistých finančních prostředků pro krytí budoucích kr. závazků.  

 

Tab. č. 4.10: Ukazatelé likvidity34 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Peněžní likvidita  1,8 4,1 5,4 2,2 4,4 

Pohotová likvidita  2,3 5,1 6,1 2,3 5,3 

Běžná likvidita  2,4 5,2 6,2 2,4 5,4 

Čistý pracovní kapitál  1 575 2 063 2 163 1 778 2 146 

Zdroj:Vlastní zpracování výročních zpráv Charity Kyjov z roku 2005 – 2009 

 

 Jak vyplývá z tabulky č. 4.10 a výše uvedených vhodných intervalů, jsou 

hodnoty ukazatele likvidity převáţné kolísající povahy. Lze si také povšimnout 

přesahující optimální hodnoty u všech stupňů likvidity, které jsou na nadprůměrné 

úrovni. Nejvyšší hodnoty likvidity vykazuje rok 2007.  

 Znamená to, ţe je organizace vysoce likvidní a je schopna své závazky 

kdykoliv uhradit. 
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 Čistý pracovní kapitál má také kolísavou tendenci. S kaţdým nárůstem má 

organizace vyšší schopnost splácet své závazky, coţ je pro ni uţitečné. 

 

Ukazatel zadluţenosti 

Ukazatelé zadluţenosti slouţí ke zjištění poměru zdrojů pouţitých k financování 

organizace. Zásadní je, aby majetek nebyl kryt pouze z vlastních nebo pouze cizích 

zdrojů. 

Ukazatel celkové zadluženosti = (cizí zdroje/aktiva celkem) x 100             (4.7) 

Koeficient samofinancování = (vlastní zdroje/aktiva celkem) x 100    (4.8) 

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu = (cizí zdroje/vlastní zdroje) x 100    (4.9) 

Krátkodobá zadluženost = (kr. závazky/aktiva celkem) x 100            (4.10) 

 

Tab. č. 4.11: Ukazatelé zadluţenosti35 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková zadluženost 12,7 % 11,3 % 9,5 % 13,8 % 7,1 % 

Koeficient 

samofinancování 
87,2 % 88,7 % 90,5 % 86,2 % 92,9 % 

Poměr dluhu 

k vlastnímu kapitálu 
14,6 % 12,6 % 10,4 % 15,9 % 7,5 % 

Krátkodobá 

zadluženost 
12,6 % 5,2 % 4,1 % 11,9 % 4,6 % 

Zdroj:Vlastní zpracování výročních zpráv Charity Kyjov z roku 2005 – 2009 

 

 Vývoj celkové zadluţenosti je příznivý, jsou-li hodnoty menší neţ 50 % a to 

organizace zcela splňuje. Nízká zadluţenost je způsobena tím, ţe organizace 

nevlastní ţádné úvěry ani půjčky. Koeficient samofinancování se pohybuje kolem 

90 %, tzn., ţe je schopen z 90 % pokrýt financování své činnosti z vlastních zdrojů. 

Sečtením celkové zadluţenosti a koeficientu samofinancování musíme dostat 100 %. 

Poměr cizích zdrojů k vlastní je celkově nízký a nevyznačuje se jen mírnými výkyvy. 

Krátkodobá zadluţenost byla nejvyšší v roce 2005 (12,6 %) a následující roky klesla 

aţ do svého min. na 4,1 % v roce 2007 a opět se výrazně navýšila a klesla. 
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Ukazatel rentability 

Ukazatelé rentability (výnosnosti vloţeného kapitálu) představují schopnost 

organizace vytvářet nové zdroje – vyuţitím investovaného kapitálu dosáhnout zisk. 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu = (zisk po zdanění/vlastní kapitál) x 100        (4.11) 

Určuje, jestli kapitál přináší dostatečný výnos. Ukazatel má být vyšší neţ úroky, které 

by podnik obdrţel při jiné formě investování. 

ROA – rentabilita aktiv = [(zisk před zdaněním + nákladové úroky)]/celková aktiva x 

x100       (4.12) 

Ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byla 

činnost organizace financována. 

ROS – rentabilita tržeb = (zisk po zdanění/tržby) x 100      (4.13) 

Ukazatel nazývaný také jako zisková marţe, znázorňuje procentuelní podíl výsledku 

hospodaření na trţbách za prodané výrobky, zboţí a sluţby. Obecně také kolik % 

podílu na zisku připadá na 1 Kč trţeb. 

 

Tab. č. 4.12: Ukazatel rentability 36 

 2005 2006 2007 2008 2009 

ROE 0,55 % - 3,86 % 4,26 % 4,66 % 

ROA 0,48 % - 4,37 % 4,37 % 4,67 % 

ROS 1,22 % - 5,78 % 5,36 % 4,38 % 

Zdroj:Vlastní zpracování výročních zpráv Charity Kyjov z roku 2005 – 2009 

 

Rentabilita není počítána za rok 2006 z důvodu vykazované ztráty. Vývoj hodnot 

rentability vlastního kapitálu v roce 2005 byl dobrý, ale od roku 2007 se hodnota 

rentability výrazně zvýšila aţ na 3,96 % a nadále má rostoucí tendenci. To samé platí 

i pro rentabilitu aktiv. Rentabilita trţeb se pohybuje takřka ve stejných hodnotách, 

okolo 5 % a má spíše klesající tendenci, která je způsobena velmi mírným nárůstem 

zisků oproti výrazným nárůstům trţeb. 
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Ukazatel aktivity (obratu) 

Ukazatel aktivity měří schopnost organizace vyuţívat investované finanční prostředky 

a měří vázanost jednotlivých poloţek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. 

Obecně platí, ţe s rostoucí hodnotou ukazatele se má organizace lépe.  

Obrat aktiv = tržby/aktiva celkem    (4.14) 

Obrat celkového kapitálu = aktiva celkem/tržby    (4.15) 

Obrat vlastního kapitálu = vlastní zdroje/tržby    (4.16) 

 

Tab. č. 4.13: Ukazatelé aktivity37 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Obrat aktiv 0,39 0,41 0,60 0,68 0,98 

Obrat celkového 

kapitálu 
2,53 2,40 1,65 1,45 1,01 

Obrat vlastního 

kapitálu 
2,21 2,13 1,49 1,25 0,9 

Zdroj:Vlastní zpracování výročních zpráv Charity Kyjov z roku 2005 – 2009 

 

Obrat aktiv má rostoucí charakter ukazatelů, coţ je příznivý jev. Tento ukazatel má 

význam pro určování směru dalšího vývoje aktiv organizace. Obrat celkového kapitálu 

a vlastního kapitálu má v tomto případě klesající charakter. Vyjadřuje souvislost mezi 

rentabilitou trţeb a rentabilitou celkového kapitálu, a mezi rentabilitou vlastního 

kapitálu. 

 

4.5. Shrnutí kapitoly 

 

 Tato kapitola byla zaměřená zhodnocení situace zvolené organizace 

porovnáním účetních výkazů a provedení analýzy ve sledovaném období 2005 – 

2009. Byla provedena analýza majetkové a kapitálové struktury organizace i analýzy 

nákladů, výnosů a hospodářský výsledek. Následně byla provedena horizontální 

analýza všech výše jmenovaných poloţek. Jejich meziroční změny jsou vyjádřeny 

nejen v absolutních změnách, ale i v procentuálních. Bylo zaznamenáno, ţe všechny 
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celkové poloţky mají tendenci meziročně růst. Přestoţe byly náklady i výnosy vysoké, 

bylo dosaţeno ztráty pouze v roce 2006, jinak si organizace po dobu udrţuje rostoucí 

tempo svých zisků. 

 Poslední část této kapitoly byla věnovaná finanční analýze a jejich ukazatelům: 

rentabilitě, zadluţenosti, likviditě a aktivity. Zjištěné hodnoty jsou doprovázeny vzorci 

a komentářem výsledků. Je nutné brát zřetel na rozdílnost výsledků zjištěných 

provedením finanční analýzy u neziskových organizací oproti organizacím ziskového 

sektoru. Z výsledků zjištěných finanční analýzou je moţnou soudit, ţe hospodaření 

zvolené organizace je vcelku efektivní. 

K této efektivitě přispívá i vhodná aplikace přijatých dotací ze státního rozpočtu, 

rozpočtů územních samosprávních celků a darů.  

 Organizace si svou činnost financuje z 90 % sama, jelikoţ se nepodílí na takřka 

na ţádném úvěru či půjčce. Likvidita vykazuje vysoce nadprůměrných pozitivních 

hodnot. Rentabilita, vyjma roku 2006, se vyznačuje vysoce rostoucích hodnot.  

 Všechny tyto ukazatele vykazují nejvyšších pozitivních hodnot aţ od roku 2007. 

Bylo to způsobeno výstavbou nového zařízení, zvýšení kapacity dalších zařízení 

i nárůstem cen sluţeb.  

 Jednou z hlavních moţností k posílení dosavadního hospodaření organizace je 

vhodné naloţení s dostatečným pracovním kapitálem, jenţ je uloţen zejména 

na běţném účtu. Bylo by vhodné část těchto prostředků převést na spořicí účet a také 

přispět na zviditelnění organizace v regionálním tisku či rozhlasu.  

 

 



56 

 

5. ZÁVĚR 

 

 Cílem diplomové práce byla základní charakteristika neziskových organizací, 

charakteristika neziskové organizace Charita Kyjov a analýza hospodaření 

neziskové organizace Charita Kyjov v letech 2005 – 2009. K posouzení současného 

a minulého hospodaření této organizace byla pouţita metoda porovnávání účetních 

výkazů, metoda finanční analýzy, horizontální analýzy a komparace v čase. Zjištěné 

výsledky v tabulkách jsou doplněny jednotlivými pouţitými vzorci a komentáři. 

 Úvodní části práce jsou zaměřeny na teoretické informace, které se vztahují 

k pojmům národní hospodářství a neziskové organizace. Tyto pojmy byly rozebrány 

a následně bylo vysvětleno, jak vlastně funguje národní hospodářství a v něm 

neziskové organizace. Neziskové organizace v podstatě vyplňují mezeru trhu, které 

se soukromé ani státní subjekty nerady věnují. Tato sféra je tvořena občany, kteří se 

potřebují realizovat a zajistit si své potřeby sami, popřípadě pomoci druhým. Jejich 

cílem není zisk, nýbrţ uţitek, který jim plyne z této činnosti.  

 Prostřední část práce se věnuje Charitě Kyjov, která je nestátní neziskovou 

organizací, působící jako církevní právnická osoba pod Arcidiecézní charitou 

Olomouc. Tato organizace poskytuje celou řadu kvalitních sluţeb, které jsou 

zaměřeny především na sociální a zdravotní pomoc. Četnost uţivatelů, návštěvníků 

a poskytnutých sluţeb vyplývají ze statistických dat uvedených pod charakteristikou 

konkrétní sluţby. 

 Stěţejní částí diplomové práce je čtvrtá kapitola. Pro zpracování této část 

jsem vyhodnotila veškeré informace týkající se hospodářské situace, které by 

pomohly při analýze sledovaného období. Veškeré data potřebná pro analýzu byly 

čerpány z účetních závěrek (rozvaha, výkaz zisku a ztráty), který byly organizací 

poskytnuty. 

 Analýzu doprovázejí komentáře, které vysvětlují příčiny vedoucí k daným 

změnám. Analýzou výnosů, nákladů a výsledků hospodaření bylo zjištěno, ţe 

hospodaření neziskové organizace Charity Kyjov je od roku 2007 ziskové. Velmi 

nízký zisk byl vykazován v roce 2005 a následná ztráta v roce 2006 byla způsobena 

investicí do rekonstrukce a přístavby pečovatelského domu v Čeloţnicích. Tato 
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investice se vyplatila spolu s rozšířením dalších poskytovaných sluţeb, díky čemuţ 

se zisky razantně zvýšily. 

 Finanční analýza provedená u neziskové organizace je rozdílná od analýzy, 

která se provádí u organizací ziskového sektoru. Z výsledků finanční analýzy lze 

usuzovat, ţe organizace hospodaří se svými zdroji vcelku efektivně. K této efektivitě 

přispívá i vhodná aplikace přijatých dotací ze státního rozpočtu, rozpočtů územních 

samosprávních celků a darů.  

 Svou činnost si charita financuje převáţné z vlastních zdrojů, cizí zdroje 

nevyuţívá takřka vůbec nebo jen v malém procentu. Má to své výhody i nevýhody – 

na jednu stranu nemá dlouhodobé závazky vůči třetím osobám a na druhou stranu 

hodnota vyuţívání vlastních zdrojů v porovnání s cizími je vysoká. Co se týče 

likvidity u neziskových organizací, je velmi vysoká během celého sledovaného 

období tzn., ţe je velmi platebně schopná dostát svým závazkům. Zpočátku byla 

rentabilita mírná, v roce 2006 bylo dosaţeno ztráty a následující roky byla rentabilita 

skutečně výrazná a přesahující aţ 350 %. Tento převrat byl způsoben výstavbou 

nového zařízení, zvýšení kapacity dalších zařízení i nárůstem cen sluţeb. Také je 

nutné podotknou, ţe má dostatečný pracovní kapitál, jenţ je uloţen zejména 

na běţném účtu. 

  Prostřednictvím všech propočtů a informací, které mi byly získány 

od samotné organizace a z odborné literatury, bych závěrem doporučila následující 

postup, jak můţe organizace posílit své dosavadní pozitivní hospodaření: 

- zváţení přesunutí svých vysokých finančních prostředků, které jsou dosud 

drţených na běţném účtu, na účet spořící, 

- zvýšení různých kvalifikací pracovníků a zapojení většího počtu dobrovolníků 

do různých programů, 

- vyuţití volných ploch budovy na umístění reklamy, 

- zvýšení počtu ţádostí o dotace z Evropské unie a jejich fondů 

- a především zvýšení propagace pomocí měsíčníku „Kyjovské noviny“, které 

by více upozorňovaly na potřebu darů k zachování své činnosti. 

 Činnost charity je nejen velmi zásluţná, ale také hlavně potřebná, především 

ze strany těch, kteří ji vyuţívají a jsou na ni více či méně závislí. Způsob získávání 

dotací na základě ţádostí a jejich následné schvalování nezajišťuje ţádanou výši 

dotace. Jedná se o nezaručený zdroj příjmů, který můţe vyvolat řadu problémů se 
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zajištěním hospodaření, proto je nutné zefektivnit legislativu týkající se neziskových 

organizací.
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Příloha č. 1: Teritoriální mapa působnosti Charity Kyjov 

 

 



Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty – Náklady 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Spotřebované nákupy celkem 2 634 2 805 3 288 3 173 3 463 

Spotřeba materiálu 2 118 2 171 3 288 2 267 2 551 

Spotřeba energie  339  432 2 531  620  600 

Spotřeba ost. neskladovatelných dodávek  177  202  248  286  312 

Služby celkem 1 274 1 341 1 428 1 504 2 000 

Opravy a udržování  578  602  584  575  893 

Cestovné  74  89  68  76  76 

Náklady na reprezentaci  6  2  6  14  10 

Ostatní služby  616  648  770  839 1 021 

Ostatní náklady celkem 7 573 8 653 10 692 12 334 13 691 

mzdové náklady 5 419 6 250 7 704 8 921 10 140 

Zákonné sociální pojištění 1 872 2 142 2 634 3 052 3 151 

Zákonné sociální náklady  22  211  272  319  341 

Ostatní sociální náklady  48  50  82  42  59 

Daně a poplatky celkem  18  13  14  6  27 

Silniční daň  0  0  0 0  21 

Ostatní daně a poplatky  18  13  14  6  6 

Ostatní náklady celkem  101  122  181  172  228 

Manka a škody  0  0  6  0  0 

Jiné ostatní náklady  101  122  175  172  228 

Odpisy, prodaný majetek  243  351  470  611  681 

Odpisy DHNM  236  351  470  611  681 

Zůstatková cena prodaného DHNM  7  0  0  0  0 

NÁKLADY CELKEM 11 843 13 285 16 073 17 800 20 090 



Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty – Výnosy 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 3 436 3 733 5 805 7 347 10 285 

Tržby z prodeje služeb 3 436 3 733 5 805 7 347 10 285 

Ostatní výnosy celkem  290  364  386  638  612 

Úroky  22  21  29  25  32 

Jiné ostatní výnosy  268  343  357  613  580 

Tržby z prodeje majetku  64  0  17  5  0 

Tržby z prodeje DHNM  64  0  17  5  0 

Přijaté příspěvky celkem  72  161  309  305  229 

Přijaté příspěvky (dary)  72  161  309  305  229 

Provozní dotace celkem 8 023 8 810 9 976 9 973 9 450 

Provozní dotace 8 023 8 810 9 976 9 973 9 450 

VÝNOSY CELKEM 11 885 13 068 16 493 18 268 20 576 

      výsledek hospodaření před zdaněním 42 -217 420 468 486 

Daň z příjmu 0 0 84 74 35 

Výsledek hospodaření po zdanění 42 -217 336 394 451 



Příloha č. 4: Rozvaha – Aktiva  

  2005 2006 2007 2008 2009 

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 6 031 6 450 7 041 7 650 7 778 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 995 12 265 13 391 15 058 16 178 

Pozemky  455  455  455  455  455 

Stavby 5 914 6342 6 585 7 635 7 686 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 476 1 817 2281 2 451 3 144 

Drobný dlouhodobý majetek 3 150 3 651 4 070 4 517 4 893 

Oprávky k DM celkem -4 964 -5 815 -6 350 -7 408 -8 400 

Oprávky ke stavbám - 643 - 841 -1 053 -1 272 -1 527 

Oprávky k samostatným movitým věcem a 
souborů movitých věcí 

-1 171 -1 323 -1 227 -1 619 -1 980 

Oprávky k drobnému DHM -3 150 -3 651 -4 070 -4 517 -4 893 

KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 2 672 2 531 2 561 3 059 2 627 

Zásoby celkem  115  47  18  42  52 

Materiál na skladě  115  47  18  42  52 

Pohledávky celkem  524  498  303  194  438 

Odběratelé  276  186  278  141  379 

Poskytnuté provozní zálohy  244  301  25  53  59 

Jiné pohledávky  4  11  0  0  0 

Krátkodobý finanční majetek 1 971 1 905 2 145 2 795 2 108 

Pokladna  26  19  12  13  9 

Ceniny  0  0  0  0  4 

Účty v bankách 1 945 1 886 2 133 2 782 2 095 

Jiná aktiva celkem  62  81  95  28  29 

Náklady příštích období  62  81  95  28  29 

AKTIVA CELKEM 8 703 8 981 9 602 10 709 10 405 



Příloha č. 5: Rozvaha – Pasiva  

  2005 2006 2007 2008 2009 

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 7 594 7 969 8 692 9 235 9 671 

Jmění celkem 7 090 7 681 7 851 8 428 8 412 

Vlastní jmění 6 878 7 432 7 851 8 419 8 383 

Fondy  212  249  0  9  29 

Výsledek hospodaření celkem  504  288  841  807 1 259 

Účet výsledku hospodaření  42 - 217  336  394  451 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  0  0  0  0  0 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých 
let 

 462  505  505  413  808 

CIZÍ ZDROJE CELKEM 1 109 1 012  910 1 474  734 

Krátkodobé závazky celkem 1 097  468  398 1 281  481 

Dodavatelé  29  86  114  28  45 

Daň z příjmů  0  0  84  5 - 23 

Zaměstnanci  15  0  0  10  0 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům  450  0  0  692  0 

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištění 

 261  0  0  303  0 

Ostatní přímé daně  49  0  0  30  0 

Ostatní daně a poplatky  0  0  0  0  2 

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu - 6  0  8 - 11  297 

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územních 
samosprávných celků 

 34  0  5  0  0 

Jiné závazky  8  81  162  195  24 

Dohadné účty pasivní  257  301  25  29  28 

Jiná pasiva celkem  12  544  511  193  253 

Výnosy příštích období  12  544  511  193  253 

PASIVA CELKEM 8 703 8 981 9 602 10 709 10 405 

 

 


