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1. Úvod

Úvodem bych chtěla seznámit čtenáře s náplní této bakalářské práce, která se bude

zabývat problematikou vybraných neziskových organizací s cílem provést analýzu účetních

výkazů a výroční zprávy u vybraných nevýdělečných organizací.

Pro svou práci jsem si vybrala pouze organizace nestátní – nadace a nadační fondy,

obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a to z důvodů, aby bylo možné

porovnat rozdíly, jelikož tyto vybrané nestátní organizace se výrazně liší.

V první části, která je teoretická, se budu soustředit na charakteristiku

nevýdělečných organizací a dále přiblížím právní úpravu, vznik, zrušení a zánik vybraných

nevýdělečných organizací uvedených výše.

V části druhé se budu věnovat účetním výkazům, zaměřím se na zásady a předpisy,

které by měly dodržovat účetní jednotky při vedení účetnictví a dále přiblížím problematiku

spojenou s rozsahem a způsobem vedení účetnictví. Poté se budu soustředit na účetní závěrku,

která obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu. V závěru této kapitoly přiblížím

problematiku spojenou s výročními zprávami jednotlivých nevýdělečných organizací

a podmínky pro audit výročních zpráv.

V další části, která bude převážně praktická, provedu vertikální a horizontální analýzu

rozvahy, výkazu zisku a ztrát za rok 2008, 2009; analýzu přílohy a výročních zpráv organizací

Charita Ostrava, Nadace Naše dítě a obecně prospěšné společnosti La Strada, které jsem si

pro řešení této problematiky vybrala. Budu se soustředit, zda složení aktiv a pasiv v rozvaze

těchto organizací je optimální. Dále se zaměřím na složení výnosů, nákladů těchto společností

a jakého zisku či ztráty vybrané účetní jednotky dosáhly. V příloze se zaměřím, zdali je v ní

obsaženo vše, co uvádí příslušná vyhláška. V závěru této kapitoly provedu dílčí srovnání

zjištěných hodnot a skutečností, aby bylo možno lépe porovnat mnou vybrané nevýdělečné

organizace a konkrétní rozdíly mezi nimi. V následující kapitole zhodnotím praktickou část a

provedu celkové shrnutí bakalářské práce.

Tato bakalářská práce by tedy měla být přínosem pro neziskové organizace, které jsem

si vybrala pro mou praktickou část, v níž budu provádět analýzu jejich účetních výkazů,

výročních zpráv a hodnocení zjištění skutečností. Měla by také zaujmout čtenáře, kteří se

zaobírají problematikou těchto vybraných nestátních nevýdělečných organizací, protože je

zajímavé sledovat, jak se tyto organizace vzájemně liší, o čemž se můžou přesvědčit

v jednotlivých následujících kapitolách.
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2. evýdělečné organizace

Organizace, které jsou zakládány pro jiné účely než k podnikání, jsou nazývány

neziskovými organizacemi. Problematikou organizací, které nebyly založeny nebo zřízeny

za účelem podnikání, se zabývá zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Jejich zvláštnost spočívá v tom, že se zabývají něčím, co nesouvisí s prodejem

výrobků a služeb. Nečiní si nárok na přímou účast při rozhodování o politických otázkách.

V podstatě se dost výrazným způsobem liší od tradičního podnikání. Tyto organizace jsou

zakládány v oblasti ekologie, humanitární pomoci, sociální péče, zdravotnictví, vzdělávání,

kultury, vědy, výzkumu tělovýchovy, ochrany životního prostředí, ochrany lidských práv,

práce s dětmi a mládeží. Vznik, činnost, hospodaření i případný zánik jednotlivých

neziskových organizací je legislativně upraven zvláštními zákony.

U neziskových organizací je kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního

poslání, přičemž výše příjmů je až na druhém místě. Tyto organizace nemusí být nutně

neziskové, i když nejsou zřízeny proto, aby zisku dosahovaly. 1

Mezi neziskové organizace, které nebyly založeny státem ani územními

samosprávnými celky, a vznikly na základě zvláštních zákonů, patří zejména:

a) občanská sdružení,

b) politické strany, politická hnutí,

c) církve, náboženské společnosti,

d) obecně prospěšně organizace,

e) zájmová sdružení právnických osob,

f) organizace s mezinárodním prvkem,

g) nadace, nadační fondy,

h) společenství vlastníků jednotek,

i) veřejné vysoké školy,

j) jiné organizace, které jsou založeny i k jiným účelům než k podnikání,

k) veřejné výzkumné organizace.

1 RUŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně: určeno zejména pro:
územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace.10. aktualiz.
vyd. Olomouc: ANAG, 2009. str. 6 a 7. ISBN 978-80-7263-538-2.
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V mé bakalářské práci, jak jsem již zmínila v úvodu, se tedy budu zabývat pouze

nadacemi a nadačními fondy, obecně prospěšnými společnostmi, církvemi a náboženskými

společnostmi.

2.1 adace a nadační fond

Právní úpravou nadace a nadačního fondu byl do roku 1992 Hospodářský zákoník,

poté ho nahradil Občanský zákoník a od roku 1997 jsou nadace a nadační fondy upravovány

zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Nadací nebo nadačním fondem se rozumí účelová sdružení majetku. Jejich vznik je

za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, mezi které patří rozvoj duchovních hodnot,

ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí,

kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. Nadace nebo

nadační fond je právnickou osobou.

Součástí názvu nadace musí být označení "nadace"; součástí názvu nadačního fondu

musí být označení "nadační fond"; jiné osoby nesmějí toto označení používat.

2.1.1 Vznik nadace nebo nadačního fondu

Pokud se nadace nebo nadační fond zřizuje písemnou smlouvou v případě, že je více

zřizovatelů, musí být pravost podpisů zřizovatelů ověřena úředně. Je-li zřizovatel jediný,

nadace nebo nadační fond se zřizuje zakládací listinou či závětí. adační listina (písemná

smlouva nebo zakládací listina) musí být pořízena ve formě notářského zápisu a musí

obsahovat:

 název a sídlo nadace nebo nadačního fondu,

 název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo zřizovatele (zřizovatelů), jde-li

o právnickou osobu doklad o právní subjektivitě zahraničního zřizovatele; nebo

jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, popřípadě datum narození,

a trvalý pobyt zřizovatele (zřizovatelů), jde-li o osobu fyzickou,

 vymezení účelu, pro něhož se nadace nebo nadační fond zřizuje a tento účel musí být

ve shodě s obecně prospěšným cílem,
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 výši, popřípadě hodnotu majetkového vkladu, který se každý zřizovatel zavazuje

vložit do nadace nebo nadačního fondu; jde-li o vklad nepeněžitý, musí být určen

předmět vkladu a oceněn znalcem,

 počet členů správní rady, jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození,

a trvalý pobyt členů první správní rady s uvedením způsobu jejich jednání jménem

nadace nebo nadačního fondu,

 počet členů dozorčí rady, jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození,

a trvalý pobyt členů první dozorčí rady anebo jméno, příjmení, rodné číslo, popřípadě

datum narození, a trvalý pobyt prvního revizora, vykonává-li působnost dozorčí rady

revizor,

 stanovení pravidla, které bude omezovat náklady nadace nebo nadačního fondu nebo

určení, že pravidlo má být stanoveno statutem nadace nebo nadačního fondu,

 určení osoby, která spravuje majetkové vklady zřizovatele (zřizovatelů) do vzniku

nadace nebo nadačního fondu,

 podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh osob, kterým je lze

poskytnout, nebo určení, že tyto náležitosti mají být stanoveny statutem nadace nebo

nadačního fondu. 2

Nadace nebo nadační fond vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku, což je

veřejný seznam, který vede rejstříkový soud. Návrh na zápis nadace nebo nadačního fondu

do rejstříku podává zřizovatel, popřípadě vykonavatel závěti nebo osoba k tomu jimi písemně

zmocněná. Pravost podpisu zmocnitele musí být úředně ověřena. Na stránkách Ministerstva

spravedlnosti existuje formulář návrhu na tento zápis. K návrhu na zápis nadace nebo

nadačního fondu do rejstříku se přikládá:

 nadační listina,

 doklad o splacení peněžitého vkladu, u nadací doklad o zřízení zvláštního účtu,

na kterém je peněžitý vklad uložen,

 smlouva o správě cenných papírů, jsou-li součástí nadačního jmění cenné papíry, jež

budou na základě této smlouvy spravovány k tomu oprávněnou osobou

2 § 3 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
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 výpis z rejstříku trestů členů správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora, přičemž

tento výpis nesmí být starší šesti měsíců; a pokud členové správní rady, dozorčí rady,

popřípadě revizoři nemají trvalý pobyt v České republice, přikládá se příslušný doklad

státu jejich trvalého pobytu, který osvědčuje, že nebyli pravomocně odsouzeni

za úmyslný trestný čin; doklad nesmí být starší šesti měsíců.3

2.1.2 Zrušení a zánik nadace nebo nadačního fondu

Nadace nebo nadační fond se zrušují:

 dosažením účelu, pro který byly zřízeny, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady

o dosažení účelu nadace nebo nadačního fondu,

 rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem dnem

uvedeným ve smlouvě o sloučení,

 rozhodnutím soudu o zrušení nadace nebo nadačního fondu dnem uvedeným v tomto

rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

 prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek

majetku.4

Nadace nebo nadační fond se zrušuje s likvidací nebo bez likvidace, je-li zamítnut

návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení

konkursního řízení nadaci nebo nadačnímu fondu žádný majetek.

Podle § 9 zákona č. 227/1997 Sb. likvidační zůstatek je převeden na jinou nadaci

nebo nadační fond s obdobným nebo shodným účelem. Pokud není taková nadace nebo

nadační fond, nabídne likvidátor likvidační zůstatek oznámením v celostátně rozšiřovaném

deníku ostatním nadacím, poté nadačním fondům. Nepřijme-li likvidační zůstatek žádná

nadace ani nadační fond, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci, v níž má nadace nebo

nadační fond sídlo. Pokud obec nabídku do 60 dnů od doručení nepřijme, přechází likvidační

zůstatek po uplynutí této lhůty na stát. LZ musí nabyvatel použít pro plnění obecně

prospěšných cílů.

3 KOČÍ, P. a kol. evýdělečné organizace 2010. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010. str. 65
a 66. ISBN 978-80-7357-532-8.
4 § 7 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
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Nadace nebo nadační fond zaniká ke dni výmazu z rejstříku nadací nebo

nadačních fondů.

2.2. Obecně prospěšná společnost

Právní úpravu obecně prospěšné společnosti zabezpečuje zákon č. 248/1995 Sb.,

o obecně prospěšných společnostech. Obecně prospěšná společnost se zakládá zakládací

smlouvou, je-li zakladatelů více, přičemž pravost jejich podpisů musí být úředně ověřena.

Pokud je zakladatel jediný, nahrazuje zakládací smlouvu zakládací listina vyhotovená

ve formě notářského zápisu, která obsahuje:

 název a sídlo obecně prospěšné společnosti,

 název, sídlo a identifikační číslo zakladatele, pokud jde o právnickou osobu, nebo

jméno, rodné číslo a trvalý pobyt zakladatele, jde-li o fyzickou osobu,

 druh obecně prospěšných služeb, které má obecně prospěšná společnost poskytovat

a podmínky pro poskytování těchto služeb,

 dobu, na kterou se obecně prospěšná společnost zakládá, pokud není založena

na dobu neurčitou,

 jméno, rodné číslo a trvalý pobyt členů správní rady a způsob jejího jednání

 jméno, rodné číslo a trvalý pobyt členů dozorčí rady, je-li zřízena,

 hodnotu a označení majetkových vkladů jednotlivých zakladatelů, u nepeněžitého

vkladu určení jeho předmětu a ocenění odborným odhadem,

 způsob zveřejňování výroční zprávy o činnosti a hospodaření obecně prospěšné

společnosti.5

Název obecně prospěšné společnosti musí obsahovat označení "obecně prospěšná

společnost" nebo jeho zkratku "o. p. s.". Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo

obchodním jménu toto označení používat.

5 § 4 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
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2.2.1 Vznik obecně prospěšné společnosti

Obecně prospěšná společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných

společností, který vede příslušný rejstříkový soud.

Návrh na zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku podává zakladatel nebo

osoba k tomu zakladatelem písemně zmocněná. K návrhu na zápis musí být přiložena

zakládací listina a musí být podán do 90 dnů od založení obecně prospěšné společnosti.

2.2.2 Zrušení a zánik obecně prospěšné společnosti

Obecně pospěšná společnost se zrušuje:

 uplynutím doby, na kterou byla založena,

 dosažením účelu, pro něhož byla založena,

 dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti,

 sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením

na dvě či více obecně prospěšné společnosti,

 dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, jinak

dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,

 prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek

majetku.6

Obecně prospěšná společnost se zrušuje s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se

nevyžaduje, jde-li o zrušení obecně prospěšné společnosti sloučením, splynutím či

rozdělením. Podle § 9 odst. 6 a 7 zákona 248/1995 Sb. nabídne likvidátor likvidační zůstatek

k převodu obci, ve které obecně prospěšná společnost sídlí. Pokud obec do 30 dnů

od doručení nabídky písemně nepotvrdí úmysl převzít nabízený majetek, převede jej

likvidátor okresnímu úřadu příslušnému podle sídla obecně prospěšné společnosti. Okresní

úřad jej použije k poskytování obecně prospěšných služeb. Do 30 dnů po skončení

6 § 8 odst. 1 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
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likvidace podá likvidátor rejstříkovému soudu návrh na výmaz obecně prospěšné

společnosti z rejstříku.7

Výmazem z rejstříku obecně prospěšných společností obecně prospěšně společnost

zaniká.

2.3 Církve a náboženské společnosti

Církve a náboženské společnosti jsou upraveny zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, a představují

dobrovolná společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými

obřady a projevy víry, která jsou založená za účelem vyznání náboženské víry, ať už veřejně

nebo soukromě. Církve a náboženské společnosti mohou vznikat a rozvíjet svou činnost

pouze v souladu s právními předpisy. Její učení nebo činnost nesmí ohrožovat práva, svobody

a rovnoprávnost osob a jejich sdružení, demokratické základy státu, jeho suverenitu,

nezávislost a uzemní celistvost.

Název církve nebo náboženské společnosti nesmí být zaměnitelný s jinou

registrovanou církví nebo náboženskou společnosti, avšak nemusí obsahovat označení

„církve nebo náboženské společnosti“.

2.3.1 Vznik církve a náboženské společnosti

Církev a náboženská společnost se stává právnickou osobou registrací. Návrh

na registraci církve a náboženské společnosti podávají Ministerstvu kultury nejméně tři

fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, mají způsobilost k právním úkonům a jsou

občany České republiky nebo cizinci s trvalým pobytem v České republice. Zakládající

podepíší návrh a uvedou své osobní údaje. Podpisy musí být úředně ověřeny. Povinnou

náležitostí návrhu je základní dokument, který zejména obsahuje:

 název církve a náboženské společnosti nezaměnitelný s názvem jiné existující

právnické osoby, která již působí na území ČR nebo která již o registraci požádala,

7 KOČÍ, P. a kol. evýdělečné organizace 2010. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010. str.62
ISBN 978-80-7357-532-8.
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 poslání církve a náboženské společnosti a základní články její víry,

 sídlo církve a náboženské společnosti na území České republiky,

 statutární orgán s působností na území České republiky, způsob jeho jednání a

ustanovování a další zmocněné orgány, případně osobní údaje členů těchto orgánů,

 organizační strukturu církve a náboženské společnosti,

 způsob ustanovování a odvolávání duchovních,

 způsob schvalování změn v tomto základním dokumentu, v jeho přílohách a v údajích

v něm obsažených,

 začlenění církve a náboženské společnosti do struktur církve a náboženské společnosti

mimo území České republiky,

 zásady hospodaření náboženské společnosti, získávání finančních prostředků,

oprávnění k hospodaření, způsob naložení s likvidačním zůstatkem,

 práva a povinnosti osob hlásících se k církvi a náboženské společnosti.8

Návrh na registraci církve nebo náboženské společnosti musí kromě základního

dokumentu, jehož náležitosti jsou uvedené výše, obsahovat:

 základní charakteristiku církve a náboženské společnosti, jejího učení a poslání,

 zápis o založení církve a náboženské společnosti na území České republiky,

 v originále podpisy 300 zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým

pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti.9

2.3.2 Zrušení a zánik církve nebo náboženské společnosti

Zrušení registrace církve a náboženské společnosti zahajuje Ministerstvo kultury:

 na základě žádosti registrované církve a náboženské společnosti o zrušení její

registrace

 dojde-li ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením

konkursu z důvodu, že majetek církve a náboženské společnosti nepostačuje k úhradě

8 § 10 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
9 § 10 odst. 2 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
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nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek

majetku,

 vyvíjí-li registrovaná církev a náboženská společnost činnost v rozporu s právním

řádem,

 pokud nebyly po dobu delší než 2 roky ustanoveny orgány registrované církve

a náboženské společnosti.10

Registrace církve a náboženské společnosti se zrušuje nabytím právní moci rozhodnutí

o zrušení jejich registrace. Po tomto zrušení se provádí likvidace, přičemž podle § 24 odst. 6

zákona č. 3/2002 Sb. likvidační zůstatek přechází na jinou církev, náboženskou společnost

určenou v jejím základním dokumentu nebo na stát, který jej musí využít ve prospěch

registrovaných církví a náboženských společností. Zrušení bez likvidace proběhne pouze

tehdy, v případě, že církev nebo náboženská společnost podá návrh o zrušení registrace sama

a přechod jejích práv a závazků je písemně doložen o převzetí těchto práv a závazků jinou

registrovanou církví nebo náboženskou společností.

Do 5 pracovních dnů od skončení likvidace oznámí tuto skutečnost likvidátor

Ministerstvu kultury a Ministerstvo provede výmaz z rejstříku církví a náboženských

společností do 5 pracovních dnů od oznámení skončení likvidace likvidátorem. Pokud

k likvidaci, nedochází výmaz se provádí ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení

registrace.

Registrovaná církev a náboženská společnost zaniká jako právnická osoba dnem

jejího výmazu z rejstříku církví a náboženských společností.11

2.4 Dílčí srovnání vybraných nevýdělečných organizací

Jak jsme se tedy mohli přesvědčit nadace, nadační fondy, obecně prospěšné

společnosti, církve a náboženské společnosti se tedy zejména liší svou právní úpravou,

protože každá s vybraných nestátních organizací se řídí odlišným zákonem.

Dále u obecně prospěšně společnosti, nadací a nadačních fondů musí název

nevýdělečné organizace obsahovat označení, že se jedná o OPS, nadaci nebo NF. Narozdíl

10 § 22 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
11 KOČÍ, P. a kol. evýdělečné organizace 2010. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010. str. 77
a 66. ISBN 978-80-7357-532-8.
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název církve a náboženské společnosti, pod kterým tyto organizace plní svá poslání, není

zákonem blíže definován.

V případě registrace se každá z vybraných nestátních nevýdělečných organizací

zapisuje do odlišného rejstříku, přičemž listina, kterou k zápisu přikládají, nese jiný název.

Vznik a zánik NO proběhne zápisem a výmazem z jejich příslušného rejstříku.

Tab. 2.1. Dílčí srovnání vybraných nevýdělečných organizací
adace a nadační

fond

Obecně prospěšná

společnost

Církev a náboženská

společnost

Právní úprava
Zákon č. 227/1997

Sb.
Zákon č. 248/1995 Sb. Zákon č. 3/2002 Sb.

ázev PO
Musí obsahovat

označení nadace nebo
nadačního fondu

Musí obsahovat
označení obecně

prospěšné společnosti
Název není definován

Registrace Rejstřík nadací a
nadačních fondů

Rejstřík obecně
prospěšných
společností

Ministerstvo kultury

Listina

přikládaná

k návrhu
Nadační listina Zakládací listina Základní dokument

Vznik Dnem zápisu do
nadačního rejstříku

Dnem zápisu do
rejstříku obecně

prospěšných
společností

Dnem zápisu do
rejstříku církví a
náboženských

společností

Zrušení S likvidací nebo bez likvidace

Zánik Výmaz z příslušného rejstříku

Likvidační
zůstatek
přechází na

- jinou nadaci nebo
nadační fond

- obec
- stát

- jinou OPS
- obec
- Úřad pro zastupování

státu ve věcech
majetkových

- jinou církev nebo
náboženskou spol.

- stát

Zdroj: vlastní tvorba

Další odlišností je přechod likvidačního zůstatku, který je jako první nabídnut jiné

obecně prospěšné společnosti, pokud se jedná o likvidační zůstatek OPS; jiné nadaci nebo

nadačnímu fondu, jde-li o likvidační zůstatek nadace nebo NF. V případě odmítnutí převzetí

je likvidační zůstatek OPS, nadací a NF dále nabídnut obcím, v níž mají tyto NO sídlo.

A pokud si ani obec nepřevezme LZ, přechází dále na stát, jde-li o likvidační zůstatek nadací
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nebo NF. V případě, že se jedná o OPS, nabídne likvidátor LZ Úřadu pro zastupování státu ve

věcech majetkových. U církví a náboženských společností existují pouze dvě varianty.

Likvidační zůstatek je poprvé nabídnut jiné církví nebo náboženské společnosti. V případě

odmítnutí převzetí přechází poté tento LZ na stát.
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3. Účetní výkazy, výroční zprávy a audit O

3.1. Účetnictví nestátních neziskových organizací

Nevýdělečné organizace jsou právnickými osobami, čili účetními jednotkami a musí

respektovat zákon o účetnictví. Povinně účtují prostřednictvím zápisů o stavu a pohybu

majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a výsledku

hospodaření.12

Účetní jednotky jsou povinny dodržovat zejména směrnou účtovou osnovu,

uspořádání a obsahové vymezení položek rozvahy, výkazů zisku a ztrát, vysvětlujících

a doplňujících informací v příloze účetní závěrky a uspořádání a označování položek samotné

účetní závěrky.

Organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání, musí vést účetnictví

především podle těchto předpisů:

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

 vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

č. 563/19991 Sb. o účetnictví,

 české účetní standardy: č. 401 – 414,

 vyhláška č. 507/2002 Sb., o účetnictví, kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

jednotky, které účtují v soustavě jednoduchého účetnictví.

3.1.1 Rozsah a způsob vedení účetnictví

Od roku 2004 zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám přednostně vést účetnictví

v plném rozsahu. Nicméně některé vybrané účetní jednotky, uvedené v § 9 odst. 3 zákona

o účetnictví, mohou vést jednoduché účetnictví.

12 RUŽIČKOVÁ, R. eziskové organizac : vznik, účetnictví, daně: určeno zejména pro:
územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace.10. aktualiz.
vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 84 a 85 s. ISBN 978-80-7263-538-2.
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Pokud účetní jednotky vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, znamená to, že

podle § 13a zákona o účetnictví zejména:

 sestavují účtový rozvrh členěný jen na účtové skupiny, nevyžaduje-li právní předpis

členění podrobnější,

 mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize – americký deník,

 neúčtují o časovém rozlišení, opravných položkách, rezervách, o odpisech však

účtují,

 rozsah a vedení účetní závěrky pro jednotlivé skupiny účetních jednotek určí

prováděcí předpis,

 účetní jednotka nemusí využívat analytické ani podrozvahové účty.

Účetní jednotky mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jen pokud nemusí

mít účetní závěrkou ověřenou auditorem, v opačném případě vedou účetnictví v plném

rozsahu.

Obecně prospěšné společnosti mohly od roku 2003 účtovat v soustavě jednoduchého

účetnictví, pokud neprovozovaly doplňkovou činnost a pokud její příjmy nebyly vyšší

3 000 000 Kč. V opačném případě účtovaly v soustavě podvojného účetnictví. Novelou v roce

2005 vedou obecně prospěšné společnosti účetnictví pouze ve zjednodušeném rozsahu.

Nadace a nadační fondy od roku 2003 mohly účtovat v soustavě podvojného

účetnictví. V soustavě jednoduchého účetnictví účtují pouze nadační fondy, jejichž příjmy

nedosáhly 6 000 000 Kč. Od roku 2005 vedou nadace účetnictví v plném rozsahu, avšak

nadační fondy vedou účetnictví v rozsahu zjednodušeném.

Církve a náboženské společnosti účtují od roku 2003 v soustavě jednoduchého

účetnictví, pokud její příjmy nedosáhly výše 6 000 000 Kč, v opačném případě použijí

soustavu podvojného účetnictví. Od roku 2005 mohly církve a náboženské společnosti

používat jak jednoduché účetnictví, tak účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. To se změnilo

novelou v roce 2008, která uvádí, že církve a náboženské společnosti mohou účtovat

v soustavě jednoduchého účetnictví jenom, pokud její příjmy nepřesáhly 3 000 000 Kč, jinak

vedou účetnictví v rozsahu zjednodušeném.
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V současnosti tedy existuje odlišný rozsah vedení účetnictví nebo odlišná účetní

soustava u nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností, církví a náboženských

společností. Pro srovnání slouží tabulka č. 3.1.

Tabulka 3.1. Dílčí shrnutí rozsahu vedení účetnictví v současnosti (2011)

evýdělečná organizace Rozsah vedení účetnictví nebo soustava

účetnictví v současnosti

Obecně prospěšná společnost Zjednodušený rozsah

adace Plný rozsah

adační fond Zjednodušený rozsah

Církev a náboženská společnost

Zjednodušený rozsah nebo jednoduché

účetnictví s podmínkou příjmů

< 3 000 000 Kč

Zdroj: vlastní tvorba

3.2. Směrná účtová osnova

Směrná účtová osnova nevýdělečných organizací je přílohou vyhlášky č. 504/2002

Sb. Účetní jednotky musí vycházet z označování a uspořádání účtových skupin této směrné

účtové osnovy, které je členěno na účtové třídy a účtové skupiny. Při vedení účetnictví

v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu uspořádání a obsah syntetických

účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy. Při zjednodušeném účetnictví mohou

účetní jednotky ve svém účtovém rozvrhu uvést pouze účtové skupiny.

Směrná účtová osnova nevýdělečných společností se liší od směrné účtové osnovy

podnikatelů.

3.3 Účetní závěrka

Účetní závěrka neziskových organizací je upravena zákonem č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 18. Ve své podstatě je účetní závěrka,

která je nedílným celkem, soubor tří účetních výkazů:
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 rozvaha (bilance),

 výkaz zisku a ztrát (výsledovka),

 příloha.

Účetní výkazy podávají přehled o hospodaření a chodu podniku. Jsou zdrojem

informací pro obchodní partnery, manažery, zaměstnance, věřitele, investory, banky, stát,

veřejnost a konkurenci.

3.3.1 Rozvaha

Rozvaha neboli bilance podává přehled aktiv a pasiv v peněžním vyjádření

k určitému okamžiku a informuje o stavu a složení majetku. Jednotlivé položky aktiv a pasiv

jsou rozvahové položky a peněžní částky jsou rozvahové stavy. Rozvaha se sestavuje

na podkladě údajů z účetnictví. Den, ke kterému se rozvaha sestavuje, se nazývá rozvahový

den.

Rozvaha nevýdělečných organizací se řídí vyhláškou č. 504/2002 Sb. § 5 této

vyhlášky uvádí, že položky v rozvaze se uvádějí v hodnotě neupravené o opravné položky

a oprávky – v hodnotě brutto. Opravné položky a oprávky se uvádějí v hodnotě záporné.

Každá položka rozvahy obsahuje též informaci o výši této položky i za předcházející

období.

Položky, jejichž konečný zůstatek vykázaný jak za minulé období, tak za období

běžné je nulový, se v rozvaze neuvádějí.

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu obsahuje pouze položky označené velkými

římskými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi. Uspořádání a označování položek

rozvahy nevýdělečných organizací nalezneme v příloze č. 1 vyhlášky 504/2002 Sb.

3.3.2 Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát neboli výsledovka poskytuje informace o finanční výkonnosti

(efektivitě) účetní jednotky, podrobně rozvádí rozvahovou položku, kterou je dosažený zisk,

popřípadě ztráta za běžný rok. A v neposlední řadě ukazuje, jakého hospodářského výsledku

společnost dosáhla za sledované a minulé období, kdy můžeme zjistit, které náklady a výnosy
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ovlivnily výsledek hospodaření za dané účetní období. Výkaz zisku a ztrát se tedy skládá

ze dvou základních prvků: náklady a výnosy.

Výkaz zisku a ztrát nevýdělečných organizací upravuje § 6 vyhlášky 504/2002 Sb.,

podle kterého se v tomto výkazu uvádějí k rozvahovému dni konečné zůstatky syntetických

účtů nákladů a výnosů, rozdělené na hlavní a hospodářskou činnost. Výsledek hospodaření

se tak uvádí samostatně za hlavní činnost a za činnost hospodářskou.

Obecně prospěšná společnost je povinna důsledně oddělit náklady a výnosy spojené

s obecně prospěšnými službami, s doplňkovými službami a náklady správy.13

Nadace nebo nadační fondy ve svém účetnictví oddělují náklady a výnosy spojené

s jejich správou, především:

 náklady na udržení a zhodnocení majetku nadace nebo nadačního fondu,

 náklady na propagaci účelu nadace nebo nadačního fondu,

 náklady související s provozem nadace nebo nadačního fondu, včetně odměn za výkon

funkce člena správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora.14

Ve výsledovce se neuvádějí informace za minulé účetní období. Položky výkazu

zisku a ztrát stejně jako položky rozvahy se v nulové výši neuvádějí.

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu obsahuje pouze položky označené

velkými latinskými písmeny nebo římskými číslicemi. Uspořádání a označování položek

výkazu zisku a ztráty NO nalezneme v příloze č. 2 vyhlášky 504/2002 Sb.

Hlavní činností se rozumí veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena

zvláštním právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem.

Hospodářská činnost je například činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo

jiná činnost.

Činnost doplňkovou mohou provozovat obecně prospěšné společnosti za podmínky,

že touto doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím

nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.

13 § 19 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
14 § 21 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
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Nadace nebo nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu

nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských,

sportovních a vzdělávacích akcí.15

3.3.3 Příloha

Příloha je velice důležitou a nedílnou součásti účetní závěrky. Objasňují se zde

skutečnosti, které by mohly mít vliv na úsudek všech oprávněných uživatelů a tento úsudek

by mohl být změněn či ovlivněn v případě nesprávného uvedení nebo vynechání této

skutečnosti. Příloha obsahuje obecné údaje, které vysvětlují a doplňují skutečnosti obsažené

v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Jsou to údaje o podniku, jejím sídle a názvu,

o zakladatelích, vkladech o účetním období, údaje o používaných účetních metodách a další

údaje uvedené v § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Smyslem přílohy je tedy podat takový rozsah

vysvětlujících informací, aby uživatelé vždy pochopili podstatu vykazovaných položek

a mohli činit tak potřebná rozhodnutí.

Příloha nevýdělečných organizací se sestavuje popisným způsobem nebo ve formě

tabulek, aby byla zajištěna přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací.

3.4. Výroční zpráva neziskových organizací

Ve většině společností je výroční zpráva základním prezentačním a propagačním

materiálem, ve kterém jsou komplexní informace o společnosti. Jedná se oficiální dokument

vydávaný ze zákona jednou ročně, většinou formou brožury, obsahující zákonem dané údaje

a další důležité informace o společnosti. Výroční zpráva by měla splňovat především dva

účely:

a) zákonný účel

V oblasti neziskových organizací se zákonným účelem rozumí povinné zpracování

a zveřejnění výroční zprávy, které je stanoveno platnými právními předpisy pro nadace

a nadační fondy (zákonem č. 227/1997 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zákonem č.

248/1995 Sb.), registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu

zvláštních práv dle §7 zákona č. 3/2002 Sb. Zmíněné zákony také stanovují minimální

požadavky na obsah výroční zprávy.

15 § 23 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
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b) informační a prezentační účel

Aby výroční zpráva plnila informační a prezentační účel, musí obsahovat

srozumitelné, přehledné a komplexní informace o činnosti a hospodaření organizace. Je nutné,

aby tyto informace byly předloženy veřejnosti v poutavé a zajímavé formě. U výroční zprávy

je důležité, abychom na její zpracování kladli velkou pozornost, protože se může stát

komunikačním nástrojem vůči třetím subjektům.

Výroční zpráva obsahuje především informace o:

 činnostech a poslání organizace,

 historii organizace, zejména dosažených úspěších,

 lidech zajišťujících chod organizace (statutární orgány, zaměstnanci),

 činnostech a jejich výsledcích v uplynulém roce,

 plnění plánu, rozpočtu,

 majetku a závazcích,

 výnosech a nákladech.

Zdali účetní jednotky mají povinnost zveřejnit výroční zprávu stanoví zvláštní

předpis. Zveřejněním se rozumí uložení výroční zprávy do sbírky listin jiných rejstříků nebo

zveřejnění jiným způsobem, který však musí být uvedený v zakládací nebo zřizovací listině,

stanovách či smlouvách.

Výroční zpráva se skládá ze tří základních částí:

Úvodní slovo

Úvodnímu slovu, které by nemělo být delší než jedna strana, klademe nemalou

pozornost, protože jeho hlavním cílem je upoutat čtenáře výroční zprávy. Můžeme zde

zahrnout zhodnocení naplňování cílů organizace, poděkování významným partnerům,

komentář k výsledkům nebo vývoji organizace v příslušném roce se zdůrazněním

výjimečných výsledků, které stojí za povšimnutí veřejnosti.

Informace o organizaci

Tyto informace jsou většinou stejné v delším časovém horizontu, ale i přesto je

potřebné jejich zmínění. Můžeme zde zahrnout základní údaje o organizaci, např. datum
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jejího vzniku, údaje o zřizovateli či zakladateli, její poslání, vize, cíle, přehled neziskových

(hlavních) činností, přehled doplňkových komerčních (hospodářských) činností, údaje

o statutárních orgánech a o zaměstnancích organizace. Nutností je též stručné shrnutí

dosavadního vývoje organizace s případným zdůrazněním hlavních mezníků.

Informace o aktivitách v příslušném roce

Tyto tvoří klíčovou část výroční zprávy. Jsou to především informace o projektech a

aktivitách, kterým se organizace v příslušném roce věnovala a na které vynakládala finanční

prostředky a své úsilí. Dále zde mohou být obsaženy informace o zdrojích financování,

zejména o přijatých a poskytnutých darech, pokud byly; dotacích a grantech.

Může zde také patřit poděkování zaměstnancům nebo partnerům, kteří přispěli

významně k úspěchu projektu. Zdůrazňují se zde zejména dosažené úspěchy. U části týkající

se přijatých finančních prostředků se uvádí zejména účel poskytnutí prostředků, stanovené

podmínky, případně konkrétní využití prostředků. Pokud organizace poskytuje dary, uvádí se

komu a za jakým účelem organizace dar poskytla.

Finanční a ekonomické údaje

Mezi základní finanční informace patří zejména základní údaje z účetních výkazů

organizace, tj. z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Tyto účetní výkazy je samozřejmě možné

zařadit do výroční zprávy v jejich plném znění. Údaje z účetních výkazů by se měly nejen

za příslušný rok, ale i za rok předchozí, aby bylo možné srovnání. K základním údajům

z účetní závěrky lze přidat informaci o rozpočtu a jeho plnění.

Ostatní

Jedná se především o grafický doprovod, a to jak ve formě fotografií

dokumentujících vývoj a činnosti organizace, tak i samotné grafické úpravy celého

dokumentu. Při přípravě výroční zprávy je nutné dodržovat dlouhodobě obdobnou

strukturu i vzhled.

Vhodný čas pro přípravu výroční zprávy přichází, jakmile je hotova účetní závěrka

příslušného roku a jsou již známy výsledky hospodaření organizace.
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3.4.1 Výroční zpráva nadace a nadačního fondu

Výroční zpráva nadace a nadačního fondu se řídí § 25 a § 26 Zákona č. 227/1999 Sb.,

ve kterém, je uvedeno, že nadace nebo nadační fond vypracovává výroční zprávu ve lhůtě,

kterou stanoví správní rada, popřípadě statut nadace nebo nadačního fondu, nejpozději však

do šesti měsíců po skončení hodnoceného období.

Výroční zpráva nadace a nadačního fondu obsahuje přehled o jejich veškerých

činnostech a to především:

 přehled o majetku a jeho použití,

 přehled o závazcích,

 přehled o osobách, které poskytly dar v hodnotě nad 10 000 Kč nadaci nebo

nadačnímu fondu; v případě, že dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho

anonymita zachována,

 přehled o osobách, kterým byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byly

nadace nebo nadační fondy zřízeny, v částce nad 10 000 Kč, a zhodnocení, zda

a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity; pokud byl nadační příspěvek

poskytnut fyzické osobě ke zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato

fyzická osoba požaduje zachování anonymity, musí být její anonymita zachována,

 zhodnocení, zda nadace nebo nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo

stanovené pro omezení nákladů souvisejících s jejich správou,

 zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora

doplněný o závažnější informace.

adace a nadační fondy jsou povinny podle § 25 a § 26 zákona č. 227/1997 Sb.

zveřejnit výroční zprávu a tuto výroční zprávu doplnit o nové skutečnosti, které vyjdou

najevo po jejím zveřejnění.

Výroční zpráva, do níž má každý právo nahlížet a opisovat, se ukládá do 30 dnů

po schválení správní rady u rejstříkového soudu. Další způsob zveřejňování výroční zprávy

může být stanoven v nadační listině nebo ve statutu nadace nebo nadačního fondu.
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3.4.2 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti

Výroční zpráva obecně prospěšných společností se řídí § 21 a § 22 Zákona

č. 248/1995 Sb., podle kterého obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje

výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však

do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Z výše uvedeného § vyplývá, že obecně

prospěšná společnost je povinna zveřejnit výroční zprávu tak, aby byla veřejně přístupná.

Bližší požadavky (např. kam se výroční zpráva ukládá, jakým způsobem má být zveřejněna)

zákon neuvádí.

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti obsahuje:

 přehled činností, které jsou vykonávány v kalendářním roce a jejich vztah k účelu

založení obecně prospěšné společnosti,

 roční účetní závěrku a zhodnocení základních údajů, které jsou v této účetní závěrce

obsažené,

 výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována,

 přehled o peněžních příjmech a výdajích,

 přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů,

 vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti,

 stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti,

 úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně

prospěšných služeb, činností doplňkových a náklady na vlastní činnost obecně

prospěšné společnosti,

 změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku,

další údaje stanovené správní radou.

Obecně prospěšná společnost je povinna uveřejnit první výroční zprávu o své činnosti

a hospodaření nejpozději do 18 měsíců od svého vzniku. A výroční zpráva obecně prospěšné

společnosti musí být veřejně přístupná.
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3.4.3 Výroční zpráva církve a náboženské společnosti

Registrovaná církev a náboženská společnost každoročně zveřejňuje výroční zprávu

v případě, že plní své poslání a tím může získat oprávnění k výkonu zvláštních práv, která

jsou upravena §7 Zákona č. 3/2002 Sb. Mezi zvláštní práva církve a náboženské společnosti

patří zejména právo:

a) vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního právního předpisu,

b) pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby

v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí

svobody, ochranné léčení a ochranná výchova,

c) být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví

a náboženských společností,

d) konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního

předpisu,

e) zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu.

Zákon blíže nedefinuje, kde mají povinnost církve a náboženské společnosti

zveřejňovat výroční zprávu. Jakým způsobem tedy církve a náboženské společnosti provedou

zveřejnění výroční zprávy, je ponecháno pouze na nich. Nejvhodnějším způsobem je však

umístění výroční zprávy na internet, jelikož je veřejně přístupný.

3.5. Audit neziskových organizací

Audit neziskových organizací provádějí auditoři, kteří se řídí zákonem č. 93/2009 Sb.,

o auditorech. Provedený audit musí být v souladu s Auditorskou směrnicí č. 55, která je

v současné době (2011) platná, ale přestala již být účinná. Při auditu účetní závěrky nadací se

využívá Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací. Tato pomůcka není

pro auditory závazná, ale běžně se užívá. Byla vydána jako mimořádná příloha časopisu

Auditor č. 3/2007.

Posláním a smyslem auditu je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby

na věrohodnost účetních výkazů zveřejněných vedením účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda
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údaje v účetních výkazech věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek

hospodaření společnosti v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními

předpisy, často s Mezinárodními účetními standardy (IAS/IFRS).16

Auditor při provádění auditu je povinen podle § 14 zákona ověřit, zda:

 informace uvedené v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce podávají

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,

 výroční zpráva je v souladu s účetní závěrkou nebo konsolidovaná výroční zpráva je

v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou.

Cílem auditu účetní závěrky je umožnit auditorovi vyjádřit názor, zda účetní závěrka

je vyhotovena ve všech významných aspektech v souladu s používanými účetními zásadami.17

Součástí zprávy auditora je mimo jiné i výrok auditora, který může být:

 bez výhrad - udělí auditor tehdy, pokud je přesvědčen, že skutečnosti vykázané jsou v

souladu s realitou čili, že podávají věrný a poctivý obraz o výkonnosti a finanční

situaci podniku.

 s výhradou - se vyjadřuje slovy „s výhradou“ dopadu, který by na účetní závěrku

měly skutečnosti, jichž se výhrada týkala. Vyjadřuje určitý, nikoliv zásadní důvod

nesouhlasu. Tento výrok vydá auditor v případě, že došel k závěru, že výrok bez

výhrad nelze vyjádřit a současně důsledky rozporů nejsou tak zásadní, aby vyžadovaly

záporný výrok.

 odmítnutí výroku - auditor nebyl schopen získat dostatečné a vhodné důkazní

informace k ověření účetní závěrky, aby mohl vydat výrok.

 záporný výrok - auditor dojde k závěru, že důsledky rozporů s vedením účetní

závěrky jsou natolik zásadní, že by výhrada ve zprávě nebyla přiměřená k vystižení

zavádějících informací nebo neúplnosti účetní závěrky. Účetní závěrka tedy nepodává

věrný a poctivý obraz o výkonnosti a finanční situaci podniku.

16 http://www.kacr.cz/Article.asp?nDepartmentID=18&nArticleID=6&nLanguageID=1
17 Auditorská směrnice č. 1, KA ČR, 1998
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3.5.1 Audit účetní závěrky nadace a nadačního fondu

Podle § 25 zákona č. 227/1997Sb. musí nadace mít účetní závěrkou ověřenou

auditorem vždy.

Roční účetní závěrka nadačního fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok,

pokud:

 úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší

3 000 000 Kč v tomto roce,

 majetek nadačního fondu je vyšší než 3 000 000 Kč.18

3.5.2 Audit účetní závěrky obecně prospěšné společnosti

Účetní závěrku musí mít ověřenou auditorem obecně prospěšné společnosti, které:

 přijímají dotace nebo jiné příjmy ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně

z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem je

vyšší 1 000 000 Kč v roce, ve kterém se účetní závěrka sestavuje,

 nezřídily dozorčí radu,

 mají roční obrat vyšší 10 000 000 Kč.19

3.5.3 Audit účetní závěrky církve a náboženské společnosti

Ze zákona č. 3/2002 Sb. § 16a odst. 5 písm. c vyplývá, že církev a náboženská

společnost musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem, pokud jsou účelovým zařízením,

tzn. právnickými osobami, které jsou založené církví nebo náboženskou společností

pro poskytování zdravotních a sociálních služeb v případě že:

 byl do nich vložen majetek státu nebo obce,

 používají majetek státu nebo obce,

 jsou příjemci dotací z veřejného rozpočtu.

18 § 24, odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
19 § 19, odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
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Účetní jednotky, které jsou neziskovými organizacemi a které nemusí mít audit účetní

závěrky ze zákona, si ho mohou nechat udělat dobrovolně, např. v případě že chce nejen

současným, ale i budoucím sponzorům a dárcům prokázat, na co používá od nich získané

finanční prostředky.

Pro jednoduché srovnání vybraných druhů nestátní nevýdělečných organizací slouží

tabulka č. 3.2., ze které vyplývají patrné rozdíly při povinnosti mít audit a také rozdíly

způsobu zveřejnění výroční zprávy. Nadace a nadační fondy musí totiž výroční zprávu

předložit rejstříkovému soudu. Namísto obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské

společnosti nemají zákonem blíže definováno, jakým způsobem mají výroční zprávu

zveřejňovat ani kam ji musí ukládat.

Tab. Č. 3.2. Dílčí srovnání povinnosti auditu a zveřejnění výroční zprávy O

Účetní jednotka Povinnost auditu
Povinnost

podle

Zveřejnění

výroční

zprávy

adace ano, vždy

adační fond
ano, pokud výše nákladů,
výše výnosů nebo hodnota
majetku je > 3 000 000 Kč

Odst. 2 § 24
zákona č.
227/1997

Sb.

Rejstříkový
soud

Obecně
prospěšná
společnost

ano, pokud je příjemce
dotace (dotace > 1 000 000
Kč), není zřízena dozorčí
rada nebo roční obrat je vyšší
10 000 000 Kč

Odst. 3 § 19
zákona č.
248/1995

Sb.

Veřejně
přístupná

Církev a
náboženská
společnost

ano, pokud jsou účelová
zařízení a byl do nich vložen

majetek státu nebo obce,
používají majetek státu nebo

obce anebo jsou příjemci
dotací z veřejných rozpočtů.

§ 16a odst.
5 zákona č.
3/2002 Sb.

Veřejně
přístupná
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4. Analýza účetních výkazů, výroční zprávy a audit vybraných O

4.1. adace aše dítě

Nadace Naše dítě pomáhá dětem v tíživých životních situacích již od 1. října 1993.

Její zakladatelkou je Ing. Zuzana Baudyšová, která založila také mimo jiné Linku bezpečí.

Posláním nadace Naše dítě je pomoc týraným, handicapovaným, zneužívaným,

opuštěným a jinak znevýhodněným dětem. Pomáhá formou finanční podpory, právním

poradenstvím, osvětovou činností, prosazováním legislativních změn dalšími dostupnými

způsoby. Spolupracuje s řadou uznávaných mezinárodních organizací a podílí se

na programech ochrany dětí v rámci Evropské unie.

4.1.1 Analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát 2008 a 2009

Rozvaha a výkaz zisku a ztrát nadace Naše dítě byly sestaveny v plném rozsahu, tak

jak to ukládá zákon. Pro sestavení horizontální a vertikální analýzy jsem využila pouze

některé hodnoty (v tis. Kč) účetních výkazů 2008 a 2009. Rozvaha i výkaz zisku a ztrát jsou

uvedeny ve výroční zprávě, která je dostupná na stránkách společnosti Naše dítě.20

Horizontální analýze odpovídají hodnoty uvedené ve sloupci nazvaném „Změna v %

2009/2008“ v tabulkách 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. a 4.6. Naopak k vertikální analýze slouží

sloupce běžného a minulého období označení % ve výše uvedených tabulkách. Jelikož jsou

hodnoty rozvahy, výkazu zisku a ztrát uvedeny ve dvou po sobě jdoucích obdobích, je možné

porovnávat jejich vývoj a změnu v delším časovém horizontu.

V roce 2008 činil dlouhodobý hmotný majetek Nadace Naše dítě 1 433 000 Kč

a v roce 2009 se zvýšil o 16,61 % na hodnotu 1 671 000 Kč. Z tohoto důvodů se zvýšily

i oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku. Oběžná aktiva společnosti činila v roce 2009

69 110 000 Kč, kdy největší část tvoří krátkodobý finanční majetek, který dosahuje až 97,2%

z celkové hodnoty OA. Krátkodobý finanční majetek je představován převážně peněžními

prostředky uložených na běžných účtech. Podíl stálých aktiv na aktivech celkových

nedosahuje ani 0,5 % v obou letech.

20 http://www.nasedite.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=183
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Tab. č. 4.1. Horizontální a vertikální analýza rozvahy 2008 a 2009 adace aše dítě

Zdroj: vlastní výpočty dle přílohy č. 1

Vlastní zdroje Nadace Naše dítě dosahují v roce 2008 hodnoty 66 161 000 Kč a v roce

2009 vzrostly o 4 % a vykazují částku 68 800 000 Kč. Díky vertikální analýze je patrné, že

největší podíl vlastních zdrojů patří vlastnímu kapitálu a to jak v roce 2008 a tak v roce 2009.

V obou letech činí tento podíl přes 50 %. Složení vlastních zdrojů v letech 2008 a 2009 je

graficky znázorněno.

Cizí zdroje se na celkových pasivech podílejí nepatrně. Společnost je takřka

z absolutní části financována pouze vlastními zdroji, tzn., že zadluženost dosahuje v roce

2008 cca 2,2 % a v roce následujícím nepřesahuje ani 1 %.

Běžné období
(2009)

Minulé období
(2008)Položka

% tis. Kč % tis. Kč

Změna v
%

2009/2008
Stálá aktiva celkem 324 158 105,0
Dlouhodobý nehmotný
majetek 0 0 -

Oprávky k DNM 0 0 -
Dlouhodobý hmotný majetek 1 671 1 433 16,6
Oprávky k DHM -1 347 -1 275 -
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 -
Oběžná aktiva 100 % 69 110 100 % 67 433 2,5
Zásoby 0,8 % 520 0,7 % 465 11,8
Pohledávky 2,0 % 1 408 2,7 % 1 828 -23,0
Krátkodobý finanční majetek 97,2 % 67 161 96,5 % 65 100 3,2
Jiná aktiva 0,0 % 21 0,1 % 40 -47,5

AKTIVA CELKEM 69 434 67 591 2,7

Vlastní zdroje 100% 68 800 100 % 66 161 4,0
Vlastní kapitál 52,6 % 36 212 54,6 % 36 125 0,2
Fondy 40,2 % 27 619 35 % 23 131 19,4
Hospodářský výsledek 7,2 % 4 969 10,4 % 6 905 -28,0
Neuhrazená ztráta minulých
let 0 0 -

Cizí zdroje 100% 634 100 % 1 430 -55,7
Dlouhodobé závazky 0 0
Krátkodobé závazky 89,6 % 568 62,2 % 890 -36,2
Jiná pasiva 10,4 % 66 37,8 % 540 -87,8

PASIVA CELKEM 69 434 67 591 2,7
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Graf 4.1. Složení vlastních zdrojů společnosti adace aše dítě

Nadace Naše dítě uvádí výnosy a náklady jak z činnosti hlavní, tak z činnosti

hospodářské. Výsledek hospodaření je tedy uveden odděleně za hlavní činnost a za činnost

hospodářskou, jak uvádí § 6 vyhlášky 504/2002 Sb. Organizace Naše dítě dosáhla v roce

2009 z hospodářské činnosti hospodářského výsledku v podobě zisku ve výši 260 000 Kč

po zdanění, což je cca o 15 % více nežli v roce předcházejícím. Jediná položka této činnosti

v obou letech jsou „Tržby z prodeje služeb“.

Tab. 4.2. Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 2008 a 2009 adace aše dítě
Běžné období 2009 Minulé období 2008

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost Hlavní činnost Hospodářská

činnostPoložka

% tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč

Změna v
%

( hlavní
činnost)

Tržby za vlastní
výkony celkem 270 0 231 16,9

Tržby z prodeje
služeb 0 270 0 231 16,9

Ostatní výnosy
celkem 100 % 1 991 100 % 1 938 2,7

Úroky 96 % 1 909 91,8 % 1 780 7,2
Kurzové zisky 0 % 2 4,5 % 87 -97,7
Jiné ostatní
výnosy 4 % 80 3,7 % 71 12,7

Tržby z prodeje
majetku celkem 0 248 -

Tržby z prodeje
DM 0 248 -

Příspěvky, dary
celkem 10 214 15 300 33,2

Výnosy celkem 12 205 270 17 486 231 -30,2

Rok 2009
7%

53%40%

Vlastní kapitál
Fondy
Hospodářský výsledek

Rok 2008

55%35%

10%

Vlastní kapitál
Fondy
Hospodářský výsledek
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Běžné období 2009 Minulé období 2008
Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnostPoložka

% tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč

Změna v
%

( hlavní
činnost)

Spotřebované
nákupy celkem 100 % 292 100 % 249 17,3
Spotřeba
materiálu 90,8 % 265 90 % 224 18,3

Spotřeba energie 9,2, % 27 10 % 25 8,0
Služby celkem 100 % 2 999 100 % 2 762 8,6
Opravy a
udržování 2,0 % 63 0,3 % 10 530,0

Cestovné 3,9 % 116 5,2 % 143 -18,9
Náklady na
reprezentaci 4,9 % 146 5,0 % 138 5,8

Ostatní služby 89,2 % 2 674 89,5 % 2 471 8,2
Osobní náklady
celkem 100 % 3 107 100 % 4 702 -33,9

Mzdové náklady 76,1 % 2 364 74,9 % 3 521 -32,9
Zákonné sociální
pojištění 23,9 % 743 25,1% 1 181 -37,1

Daně a poplatky
celkem 6 4 50,0

Ostatní náklady
celkem 100 % 120 100 % 593 - 79,8

Smluvní pokuty a
úroky z prodlení 0 1,2 % 7 -

Kurzové ztráty 10,0% 12 31,4 % 186 -93,5
Dary 14,2% 17 37,8 % 224 -92,4
Manka a škody 0 7,8 % 47 -
Jiné ostatní
náklady 75,8% 91 21,8 % 129 -29,5

Odpisy celkem 88 37 137,8
Prodaný
materiál 0 51 -

Poskytnuté
příspěvky
celkem

884 2 343 -62,3

áklady 7 496 0 10741 0 -30,2

Hospodářský
výsledek před
zdaněním

4 709 270 6 745 231 -30,2

Daň z příjmů 0 10 0 49 -
Hospodářský
výsledek po
zdanění

4 709 260 6 745 182 -30,2

áklady Celkem 12 205 270 17 486 231 -30,2

Zdroj: Vlastní výpočty dle přílohy č. 2
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Celkové výnosy nadace Naše dítě dosahují v roce 2009 12 205 000 Kč, což

představuje hodnotu nižší o 30,2 % vzhledem k roku 2008. Největší podíl na výnosech mají

příspěvky a dary, které tvoří největší část celkových výnosů jak v roce 2008 tak roce 2008.

Podíl položek výnosů je znázorněn graficky.

Graf 4.2. Vyjádření podílů položek výnosů na celkových výnosech adace aše dítě

Tato organizace v roce 2009 vytvořila náklady v celkové hodnotě 7 496 000 Kč, což je

o 30,2 % méně nežli v roce předcházejícím. Hospodářský výsledek této společnost rovněž

v roce 2009 poklesl o 30,2 %, což bylo způsobeno poklesem celkových výnosů a nákladů

nadace. Podíl jednotlivých položek na celkových nákladech je vyjádřen graficky. Výrazným

způsobem a to o 62,3 % se snížila v celkových nákladech položka „Poskytnuté příspěvky

celkem“, kdy společnost v důsledku nižších výnosů zřejmě neposkytla tolik finanční pomoci

jako v roce předcházejícím.

Graf 4.3. Podíl jednotlivých položek nákladů na nákladech celkových adace aše dítě

Rok 2009

84%

16%

Příspěvky, dary celkem
Ostatní výnosy celkem

Rok 2009

2%
12% 4%

41%
40%

1%

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy celkem
Poskytnuté příspěvky celkem

Rok 2008

26%

44%

6%

0%

22% 2%

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy celkem
Poskytnuté příspěvky celkem

Rok 2008

88%

11% 1%

Příspěvky, dary celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku celkem
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4.1.2 Analýza přílohy

V úvodu této přílohy nalezneme popis společnosti, její cíl a poslání. Je zde uvedena

výše nadačního jmění (36 104 000 Kč), spolu s peněžním ústavem, kde je toto jmění uloženo.

Příloha dále doplňuje informace uvedené v rozvaze a výkazu zisku a ztrát. Z přílohy lze vyčíst

účetní metody a obecné účetní zásady, podle kterých Nadace Naše dítě účtovala. Najdeme zde

přehled o změnách vlastního kapitálu, informace o celkovém počtu zaměstnanců, který v roce

2009 činil 24, což je o 3 zaměstnance méně nežli v roce předcházejícím. Jsou zde vyjádřeny

hodnoty odvodů z mezd jak za prosinec 2009 tak za prosinec 2008. Příloha mimo jiné

obsahuje také podrobný rozpis poskytnutých a přijatých peněžních darů – hodnota daru, a

komu byl tento dar poskytnut (od koho byl přijat).

4.1.3 Analýza výroční zprávy 2009

Úvod výroční zprávy Nadace Naše dítě patří její zakladatelce, Ing. Zuzaně Baudyšové,

a jejímu poděkování. Navazují vybraní významní obchodní partneři, sponzoři a jejich

hodnocení spolupráce v roce 2009.

V další části nalezneme informace o Nadaci Naše dítě, její vznik, poslání, organizační

strukturu, jednotlivé kampaně a charitativní akce, včetně výtěžků a míst, kam tyto příspěvky

v uplynulém roce putovaly. Výroční zpráva nadace také obsahuje informace o aktivitách,

které nastaly během roku. Nadace Naše dítě mimo jiné podpořila 20 projektů z nadačního

investičního fondu. Jejich výčet, který je ve výroční zprávě k nalezení, obsahuje žadatelé, účel

poskytnutého příspěvku včetně hodnoty obdržených částek. Tato část je zakončena

poděkováním spolu se seznamem sponzorů.

Ekonomická a finanční část začíná přijatými příspěvky a výnosy v roce 2009 spolu

s jejich následným použitím. Jsou zde doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát a

v neposlední řadě také oba tyto účetní výkazy, jejichž hodnoty jednotlivých položek jsou

uvedeny za rok 2009 a za rok 2008. Čtenář může ve výroční zprávě nadace nalézt přehled

hmotného a nehmotného majetku, oceněného v zůstatkové ceně.

Výroční zpráva Nadace naše dítě pokračuje přílohou, grantovými pravidly a

v neposlední řadě také zprávou nezávislého auditora, který uvedl výrok bez výhrad. Závěr

patří poděkování sponzorům výroční zprávy.
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4.2 La Strada, o.p.s

Obecně prospěšná společnost La Strada Česká republika byla založena 30. března

1998 a je nevládní neziskovou organizací, která působí v oblasti řešení problematiky obchodu

s lidmi. Posláním této organizace je přispívat k odstranění obchodování s lidmi a jejich

vykořisťování. Dále přináší jako jediná specializovaná organizace v rámci ČR podporu

a ochranu ohroženým osobám postižených vykořisťováním nebo obchodováním.

4.2.1 Analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát 2008 a 2009

Tab. 4.3. Horizontální a vertikální analýza rozvahy 2008 a 2009 o.p.s. La Strada

Zdroj: vlastní výpočty dle přílohy č. 3

Položka Běžné období
(2009)

Minulé období
(2008)

Změna v %

Stálá aktiva 0 0 0,0
Dlouhodobý nehmotný
majetek 27 27

0,0
Dlouhodobý hmotný majetek 709 709 0,0
Oprávky k dlouhodobému
majetku celkem -736 -736

0,0
Oběžná aktiva 100 % 1 393 100 % 1 922 -27,3
Zásoby 0 0 0,0
Pohledávky 32,3 % 450 12 % 230 95,7
Krátkodobý finanční majetek 67,7 % 943 88 % 1 692 -44,3
Jiná aktiva 0 0 0,0

AKTIVA CELKEM 1 393 1 922 -27,5

Vlastní zdroje 100 % 1 125 100% 1 394 -12,1
Vlastní kapitál 97,2 % 1 093 98,9 % 1 378 -20,7
Hospodářský výsledek 2,8 % 32 1,1 % 16 200,0
Cizí zdroje 100 % 268 100 % 528 -49,2
Dlouhodobé závazky 44,8 % 120 20,3 % 107 12,1
Krátkodobé závazky 9,0 % 24 46,4 % 245 -90,2
Jiná pasiva 46,2 % 124 33,3 % 176 -29,5

PASIVA CELKEM 1 393 1 922 -27,5
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Rozvaha i výkaz zisku a ztrát obecně prospěšné společnosti La Strada jsou sestaveny

ve zjednodušeném rozsahu, tak jak to ukládá zákon. Pro sestavení horizontální a vertikální

analýzy jsem využila hodnoty (v tis. Kč), které jsou obsaženy v rozvaze a výkazu zisku a ztrát

2008 a 2009. Oba účetní výkazy jsou dostupné ve výroční zprávě, kterou nalezneme

na webových stránkách této organizace.21

La strada, o.p.s. v roce 2009 nepořídila žádná stálá a celková aktiva vytvořila ve výši

1 393 000 Kč, což znamená o 27,5 % méně nežli v roce 2008. V obou letech mají absolutní

podíl na celkových aktivech oběžná aktiva. Vlastní zdroje se vzhledem k roku 2008 snížily o

269 000 Kč a to na hodnotu 1 125 000 Kč.

V rozvaze 2009 ve sloupci „Stav k prvnímu dni účetního období 2009“ společnosti La

Strada jsou chybně sečtena „Aktiva celkem“, tzn., že zde neplatí bilanční rovnice (AKTIVA

= PASIVA). 22

Tab. 4.4. Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 2008 a 2009 o.p.s. La Strada
Běžné období

2009
Minulé období

2008Položka
% tis. Kč % tis. Kč

Změna v
%

Tržby za vlastní výkony a služby celkem 138 36 383,0
Tržby z prodeje služeb 138 36 383,0
Ostatní výnosy celkem 100 % 2 835 100 % 3 394 -16,5
Úroky 1 0,1 % 2 - 0,5
Zúčtování fondů 97,9 % 2 775 96,5 % 3 275 -15,3
Kurzové zisky 1,5 % 43 3,4 % 116 62,9
Jiné ostatní výnosy 0,6 % 16 0 -
Příspěvky, dary celkem 115 29 396,6
Dotace na provoz celkem 5 433 6 678 -18,6

Výnosy celkem 8 521 10 137 -15,9

Spotřebované nákupy celkem 100 % 592 100 % 596 -0,7
Spotřeba materiálu 82,4 % 488 85,1 % 507 -3,8
Spotřeba energie 17,6 % 104 14,9 % 89 116,9
Služby celkem 100 % 2 222 100 % 3 743 -40,6
Opravy a udržování 0,5 % 10 0,9 % 33 -30,3
Cestovné 7,5 % 166 3,3 % 123 35,0
Náklady na reprezentaci 1,6 % 35 1,6 % 60 -41,7
Ostatní služby 90,4 % 2 011 94,2 % 3 527 -42,3

21 http://www.strada.cz/cz/ke-stazeni/219.html
22 http://www.strada.cz/images/stories/Vyrocni_zpravy/2009.pdf, str. 24
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Běžné období
2009

Minulé období
2008Položka

% tis. Kč % tis. Kč

Změna v
%

Osobní náklady celkem 100 % 5 401 100 % 5 620 - 3,9
Mzdové náklady 77,4 % 4 178 76,2 % 4 283 -2,5
Zákonné sociální a zdravotní pojištění 22,6 % 1 223 23,8 % 1 337 -8,5
Ostatní daně a poplatky 11 3 366,7
Ostatní náklady celkem 100 % 263 100 % 159 65,4
Pokuty a penále 1,9 % 5 1,3 % 2 250,0
Odpis nedobytné pohledávky 0 0,6 % 1 -
Kurzové ztráty 1,2 % 3 4,4 % 7 -57,1
Manka a škody 0 2,5 % 4 -
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 3,0 % 8 0 -
Ostatní náklady 93,9 % 247 91,2 % 145 70,3
Odpisy celkem 0 0 -
áklady 8 489 10 121 -16,1
Hospodářský výsledek 32 16 200,0

áklady Celkem 8 521 10 137 -15,9

Zdroj: vlastní výpočty dle přílohy č. 4a a 4b

Výnosy a náklady o.p.s. La Strada jsou vykázány pouze za činnost hlavní. La Strada

tedy neprovozuje žádnou doplňkovou činnost a veškeré výnosy a náklady souvisí pouze

s poskytováním obecně prospěšných činností. Celkové výnosy této organizace dosáhly v roce

2009 hodnoty 8 521 00 Kč, což je o 1 616 000 Kč méně nežli v roce předcházejícím. Největší

podíl na výnosech činí dotace, které se podílejí na celkových výnosech okolo 66 % v roce

2008 a cca 64 % v roce 2009. Další významnou položkou jsou „Ostatní výnosy celkem“,

především tedy „Zúčtované fondy“. Podíl jednotlivých položek výnosů je vyjádřen graficky.

Graf 4.4. Podíl položek výnosů na výnosech celkových o.p.s. La Strada
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Hospodářský výsledek této účetní jednotky se v roce 2009 zdvojnásobil a dosáhl

32 000 Kč. Největší položkou v nákladech jsou osobní náklady. Ty tvoří převážně mzdové

náklady, které se v roce 2009 vyšplhaly na hodnotu 4 178 000 Kč, o 2,5 % méně oproti

roku 2008. O.p.s. La strada neposkytla žádné dary. Podíl nákladových položek na nákladech

celkových je vyjádřen graficky.

Graf 4.5. Podíl položek nákladů na nákladech celkových o.p.s. La Strada

4.2.2 Analýza přílohy 2009

Výroční zpráva společnosti La Strada obsahuje přílohu k účetní závěrce, ve které je

uvedeno název a sídlo společnosti, jména zakladatelek včetně jejich vkladu a datum, kdy byla

organizace zapsána do obchodního rejstříku. Dále je zde k nalezení, co je hlavním předmětem

obecně prospěšných činností, statutární orgány o.p.s. La Strada a účetní předpisy, kterými se

účetní jednotka řídí. Jsou zde uvedeny informace o zaměstnancích, jejich počtu a mzdových

nákladech. Společnost La Strada v roce 2009 evidovala 15 zaměstnanců, tedy o 6 méně než

v roce předcházejícím. Pokles mzdových nákladů však neodpovídá poklesu počtu

zaměstnanců, který se snížil o cca 30 %, avšak mzdové náklady poklesly o cca 2,5 %.

V příloze je dále k nalezení přehled rozsahu příjmů a výnosů, které jsou členěny dle zdrojů,

přehled ukončených projektů, vývoj a konečný stav fondů.
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4.2.3 Analýza výroční zprávy 2009

Úvod výroční zprávy nám poskytl informace o OPS La Strada, co je jejím cílem

a posláním. Dále se můžeme dočíst, jaké jsou cílové skupiny této obecně prospěšné

společnosti. Jsou zde uvedené telefonické linky, na které se v případě nouze můžeme obrátit

s telefonním číslem a provozní dobou těchto linek. V další části se můžeme dočíst o práci

v terénu a krizové pomoci včetně sociálních služeb, které La Strada poskytuje

pro vykořisťované a obchodované osoby a také o azylových domech.

V části finanční a ekonomické nalezneme jak rozvahu, tak výkaz zisku a ztrát, přičemž

oba tyto účetní výkazy jsou sestaveny ve zjednodušeném rozsahu. Jednotlivé položky rozvahy

jsou uvedeny za rok 2008 a 2009 tak, aby bylo možné porovnávat jejich vývoj a stav. Avšak

výkaz zisku a ztrát je ve výroční zprávě pouze za rok 2009. Na tuto část navazuje příloha. Je

zde také obsažena zpráva nezávislého auditora, který udělil za ověřenou účetní závěrku výrok

bez výhrad. Závěr výroční zprávy obecně prospěšné společnosti La Strada patří historii této

organizace.

4.3. Charita Ostrava

Charita Ostrava, která patří mezi církve a náboženské společnosti, byla ustanovena 26.

ledna 1991 arcibiskupem olomouckým jako účelové zařízení římskokatolické církve. Působí

už více jak 20 let a jejím posláním je poskytování sociální, zdravotní a humanitární

pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu či národnost.

4.3.1 Analýza rozvahy a výkazu zisku a ztrát 2008 a 2009

Rozvaha a výkaz zisku a ztrát jsou sestaveny ve zjednodušené podobě. Pro sestavení

horizontální a vertikální analýzy jsem využila hodnoty (v tis. Kč), které jsou obsaženy

v rozvaze a výkazu zisku a ztrát 2008 a 2009. Oba účetní výkazy jsou dostupné ve výroční

zprávě, kterou nalezneme na webových stránkách této organizace.23

Stalá aktiva Charity Ostrava za rok 2009 činila 141 717 000 Kč, což je o 3,89 % méně

než v roce 2008. Stála aktiva tvoří z převážné části především dlouhodobý hmotný majetek,

23 http://www.ostrava.caritas.cz/
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který představuje téměř 99 % celkového objemu aktiv (v netto hodnotě). Oběžná aktiva

Charity Ostrava dosáhla hodnoty 16 422 000 Kč v roce 2009, čili nárůstu o 37,6 % oproti

roku předcházejícímu. V obou letech tvoří největší část OA krátkodobý finanční majetek

Tab. 4.5. Horizontální a vertikální analýza rozvahy 2008 a 2009 Charity Ostrava

Zdroj: vlastní výpočty dle přílohy č. 5 č. 6

Podíl oběžných aktiv na celkových aktivech v roce 2009 činil 10 %. Organizace

splňuje jedno z pravidel financování tím, že jsou krátkodobé závazky kryty, navíc s ještě

velkou rezervou, oběžnými aktivy a to jak v roce 2008 tak i v roce 2009. Protože hodnota OA

převyšuje částku krátkodobých aktiv, je zřejmé, že jsou OA použita i na financování

Běžné období
(2009)

Minulé období
(2008)Položka

% tis. Kč % tis. Kč

Změna
v %

Stála aktiva 141 717 147 447 -3,9
Dlouhodobý nehmotný
majetek 289 289 0

Oprávky k DNM -289 -289 0
Dlouhodobý hmotný majetek 181 952 180 308 0,9
Oprávky k DHM -40 335 -32 961 22,4
Dlouhodobý finanční majetek 100 100 0
Oběžná aktiva 100 % 16 242 100 % 11 802 37,6
Zásoby 1,6 % 262 1,6 % 192 36,5
Pohledávky 32,7 % 5 310 19,2 % 2 263 134,6
Krátkodobý finanční majetek 59,3 % 9 629 76,1 % 8 976 7,3
Jiná aktiva 6,4 % 1 041 3,1 % 371 180,6

AKTIVA CELKEM 157 959 159 249 -0,8

Vlastní zdroje 147 254 151 572 -2,8
Vlastní kapitál 147 969 151 081 -2,1
Fondy 389 580 -32,9
Hospodářský výsledek -1 104 -89 -1 140,5
Neuhrazená ztráta minulých
let 0 0 -

Cizí zdroje 100 % 10 705 100 % 7 677 39,4
Dlouhodobé závazky 2,7 % 285 0,0 % 0 -
Krátkodobé závazky 94,6 % 10 134 95,7 % 7 347 37,9
Jiná pasiva 2,7 % 286 4,3 % 330 -13,3

PASIVA CELKEM 157 959 159 249 -0,8
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dlouhodobých potřeb společnosti. Tato skutečnost by měla být v následujících letech pomalu

odstraňována.

Charita Ostrava disponovala v roce 2009 VK, jehož hodnota činila 147 254 000 Kč,

což je o 2,85 % méně než v roce 2008. Největší část vlastních zdrojů této organizace tvoří její

vlastní kapitál. CK v roce 2009 vyhodnotila Charita Ostrava v částce 10 705 000 Kč, kdy tedy

došlo k nárůstu o 39,44 % vzhledem k roku 2008. Z rozvahy je patrné, že organizace své

krátkodobé i dlouhodobé potřeby financuje převážně vlastními zdroji.

Tab. 4.6. Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 2008 a 2009 Charity Ostrava

Běžné období
2009

Minulé období
2008Položka

% tis. Kč % tis. Kč

Změna
v %

Tržby za vlastní výkony celkem 47 744 39 680 20,3
Tržby z prodeje služeb 47 744 39 680 20,3
Ostatní výnosy celkem 100 % 4 489 100 % 5 530 -18,8
Úroky 0,8 % 34 1,1 % 64 -46,9
Zúčtování fondů 2,8 % 126 18,6 % 1 026 -87,7
Kurzové zisky 0,0 % 1 0,0 % -3 -
Jiné ostatní výnosy 96,4 % 4 328 80,3 % 4 443 -0,3
Příspěvky, dary celkem 100 % 2 040 100 % 1 141 78,8
Jednotliví dárci 22,1 % 450 22,8 % 260 73,1
Organizace 13,1 % 268 36,9 % 421 -36,3
Sbírky 32,1 % 654 4,7 % 54 1 111,1
Ostatní 32,7 % 668 35,6 % 406 64,5
Dotace na provoz celkem 100 % 36 296 100 % 37 790 -4,0
- ze státního rozpočtu – MPSV ČR 50,1 % 18 190 57,8 % 21 825 -16,7
- ze státního rozpočtu – MPSV ČR - EFS 2,6 % 945 0,5 % 190 397,4
- úřady práce 2,7 % 984 1,8 % 707 39,2
- z rozpočtu kraje 1,9 % 694 0,9 % 345 101,2
- z rozpočtu města 42,7 % 15 483 39,0 % 14 723 5,2

Výnosy celkem 90 569 84 141 7,6

Spotřebované nákupy celkem 100 % 17 872 100 % 15 227 17,4
Spotřeba materiálu 60,6 % 10 835 59,9 % 9 126 18,7
Spotřeba energie 36,4 % 6 511 36,5 % 5 559 17,1
Spotřeba ostatních neskladových dodávek 3,0 % 526 3,6 % 542 -3,0
Služby celkem 100 % 8 137 100 % 7 139 14,0
Opravy a udržování 10,8 % 875 4,7 % 338 158,9
Cestovné 3,0 % 244 1,9 % 136 79,4
Náklady na reprezentaci 2,6 % 214 3,9 % 280 23,6
Ostatní služby 83,6 % 6 804 89,4 % 6 385 6,6
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Běžné období
2009

Minulé období
2008Položka

% tis. Kč % tis. Kč

Změna
v %

Osobní náklady celkem 100 % 57 363 100 % 53 171 7,9
Mzdové náklady 74,3 % 42 618 72,2 % 38 403 11,0
Zákonné sociální pojištění 23,1 % 13 240 25,2 % 13 406 1,2
Zákonné sociální náklady 2,5 % 1 428 2,5 % 1 339 6,6
Ostatní sociální náklady 0,1 % 77 0,1 % 23 234,8
Ostatní náklady celkem 100 % 801 100 % 953 -15,9
Daně a poplatky 4,4 % 35 1,8 % 17 105,9
Daň z příjmu 0,0 % 0 34,1 % 325 -
Dary 16,7 % 134 2,8 % 27 396,3
Ostatní náklady 78,9 % 632 61,3 % 584 8,2
Odpisy celkem 7 479 7 724 -3,2
Poskytnuté příspěvky celkem 21 16 31,3
áklady 91 673 84 230 8,8
Hospodářský výsledek -1 104 -89 1 140,5

áklady Celkem 90 569 84 141 7,6

Zdroj: vlastní výpočty dle přílohy č. 5 a 6

Celkové výnosy Charity Ostrava v roce 2009 dosáhly hodnoty 90 569 000 Kč, což

znamenalo nárůst o 7,64 % vzhledem k roku 2008. Většinový podíl na výnosech v obou

letech, který dosahuje hodnoty okolo 50 %, tvoří „Tržby za vlastní výkony“. Dotace na

provoz dosahují také velkého podílu na celkových výnosech. V roce 2009 okolo 45 % a

v roce 2008 cca 40 %. Podíl tržeb z prodeje majetku, příspěvků a darů je velmi malý jak

v roce 2008, tak v roce 2009. Podíly jednotlivých položek jsou znázorněny graficky.

Graf 4.6. Podíl položek výnosů na výnosech celkových Charity Ostrava
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Celkové náklady společnosti Charita Ostrava v roce 2009 dosáhly hodnoty

90 569 000 Kč, což znamenalo nárůst o 7,6 % vzhledem k roku 2008. Markantní podíl na

nákladech jak v roce 2008 tak v roce 2009 tvoří náklady osobní, které dosahují více jak 60 %

celkového objemu nákladů v obou letech. Zhruba 20 % podílu na nákladech dosahují

spotřebované nákupy. Jednotlivé položky a jejich podíly jsou znázorněny graficky.

Hospodářsky výsledek společnosti představuje ztrátu. V roce 2009 se ztráta vyšplhala až na

1 104 000 Kč, což je o 1 015 000 Kč více vzhledem k roku 2008. Je jasné, že když se jedná o

nevýdělečnou organizaci, nebude tato společnost dosahovat zisku, ale takhle velká ztráta

může v budoucnu společnosti činit nemalé potíže.

Graf 4.7 Podíl nákladových položek na celkových nákladech Charity Ostrava

4.3.2 Analýza přílohy 2009

V příloze výroční zprávy Charity Ostrava nalezneme doplňující informace k rozvaze a

výkazu zisku a ztrát ve formě grafického zobrazení podílů jednotlivých složek nákladů na

nákladech celkových a jednotlivých složek výnosů na výnosech celkových. Dále je zde

vyjádřena spotřeba nákladů a počet zaměstnanců v jednotlivých střediscích. Počet

zaměstnanců Charity Ostrava v roce 2009 činil 246 zaměstnanců, což představuje nárůst o cca

7 % vzhledem k roku 2008. V příloze je možno najít i seznam dárců, ať už veřejné správy či

soukromých firem nebo jednotlivých osob, které poskytly dar ve výši 3000 Kč a více. Dle

mého názoru je příloha Charity Ostrava málo obsáhla, chybí zde informace o způsobu

oceňování majetku, účetních metodách a účetních předpisech, kterými se organizace řídí.
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4.3.3 Analýza výroční zprávy 2009

Charity Ostrava, jak je již výše uvedeno patří mezi církve a náboženské společnosti,

a proto je výroční zpráva upravena §7 Zákona č. 3/2002 Sb. a musí být zveřejněna

každoročně.

Výroční zpráva Charity Ostrava obsahuje 5 částí, které na sebe plynule navazují. První část -

úvod výroční zprávy obsahuje seznámení čtenáře s obsahem výroční zprávy a poděkování

zaměstnancům organizace. V části druhé jsou umístěny informace o organizaci, její vznik,

poslání, základní údaje, významné události za uplynulý rok (2009), hlavní cíle pro rok

následující (2010) a organizační strukturu. V části třetí, která je nejobsáhlejší, nalezneme

přehled Charitou Ostrava provozovaných sociálních a zdravotních služeb, jejich základní

údaje, poslání, zásady služby, významné události roku 2009 a cíle pro rok 2010. V části čtvrté

jsou obsaženy především ekonomické údaje. Je zde zveřejněna rozvaha i výkaz zisku a ztrát

za uplynulý rok, včetně grafického doprovodu. Jelikož organizace Charita Ostrava přijala

dotace z veřejných rozpočtů musel být proveden audit, který ověřil, zda je výroční zpráva

v souladu s účetní závěrkou sestavenou k 31. 12. 2009. Nedílnou součástí této výroční zprávy

je podle § 16a odst. 5 písm. c zákona č. 3/2002 tedy i zpráva nezávislého auditora.

V poslední části nalezneme poděkování všem dárcům včetně jejich seznamu.

Výroční zpráva ve formě brožury je přehledná a graficky takřka totožná s výročními

zprávami z let předcházejících, což představuje výhodu pro čtenáře, kteří se tak nemusí složitě

orientovat ve výročních zprávách organizace. Příloha Charity Ostrava je však málo obsáhla.

Rozvaha i výkaz zisku a ztrát jsou uvedeny pouze za období běžné. Nelze tedy rychle

a přehledně srovnávat jednotlivé položky těchto výkazů i za předcházející období.

4.4. Dílčí srovnání

Tabulka 4.7. slouží pro porovnání vybraných odlišností Nadace Naše dítě, obecně

prospěšné společnosti La Strada a Charity Ostrava, které jsem si vybrala pro svou praktickou

část. Jak se tedy můžeme přesvědčit tyto konkrétní nevýdělečné organizace se kromě jiného

výrazně liší z hlediska právní úpravy, registrace, poslání, rozsahu vedení účetnictví včetně

výroční zprávy, jejího zveřejnění i auditu.

Z níže uvedené tabulky tedy vyplývá že vybrané nevýdělečně organizace se především

liší kromě jiného v rozsahu a způsobu vedení účetnictví. Dle zákona o účetnictví musí každá
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z těchto uvedených vybraných organizací mít jiný rozsah a způsob vedení účetnictví.

Charita Ostrava vede účetnictví jednoduché, jelikož její příjmy převýšily hodnotu

3 000 000 Kč.

Podíl oběžných aktiv na aktivech celkových je u OPS La strada absolutní. Tato

společnost nevykazovala v roce 2009 žádná stálá aktiva, což bylo způsobeno velkou hodnotou

oprávek k dlouhodobému majetku. Naopak podíl OA Charity Ostrava na celkových aktivech

dosahuje pouhých 10,3 %.

Tab. 4. 7. Srovnání adace aše dítě, O.p.s. La strada a Charity Ostrava

adace aše dítě O.p.s. La Strada Charita Ostrava
Právní úprava Zákon č. 227/1997

Sb.
Zákon č. 248/1995

Sb.,
Zákon č. 3/2002

Sb.

Registrace Rejstřík nadací
Rejstřík obecně

prospěšných
společností

Rejstřík církví a
náboženských
společností u
Ministerstva

Kultury
Vznik 1993 1993 1991

Poslání

Pomoc týraným,
handicapovaným,

zneužívaným,
opuštěným a jinak
znevýhodněným

dětem.

Přispívat k
odstranění

obchodování s
lidmi a jejich

vykořisťování.

Poskytování
sociální,

zdravotní a
humanitární

pomoci lidem
v nouzi.

Rozsah vedení účetnictví Plný rozsah Zjednodušený
rozsah

Zjednodušený
rozsah nebo
jednoduché
účetnictví

s podmínkou
příjmů <

3 000 000 Kč
Stav k 31.12. 2009
Aktiva=Pasiva 69 434 000 Kč 1 393 000 Kč 157 959 000 Kč

Podíl OA na aktivech
celkových v roce 2009 99,5 % 100 % 10,3 %

Vlastní kapitál k 31.12 2009 36 212 000 Kč 1 093 000 Kč 147 969 000 Kč
Podíl vlastních zdrojů
na pasivech v roce 2009 99 % 99 % 93 %

Výnosy v roce 2009 z hlavní
činnosti 12 205 000 Kč 8 521 000 Kč 90 569 000 Kč

áklady v roce 2009
z hlavní činnosti 7 506 000 Kč 8 489 000 Kč 91 673 000 Kč
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adace aše dítě O.p.s. La Strada Charita Ostrava
Výsledek hospodaření
v roce 2009 z hlavní
činnosti

4 709 000 Kč 32 000 Kč -1 104 000 Kč

Výnosy v roce 2009
z hospodářské činnosti

270 000 Kč

áklady v roce 2009
z hospodářské činnosti 0 Kč

Výsledek hospodaření
z hospodářské činnosti 270 000 Kč

Neuskutečňuje
hospodářskou

činnost

Neuskutečňuje
hospodářskou

činnost

Počet zaměstnanců v roce
v roce 2009 24 15 246

Výroční zpráva

Povinnost
zveřejnit

dle § 25 a § 26
zákona č. 227/1997

Sb.

Povinnost
zveřejnit

dle § 21 a § 22
zákona č.

248/1995 Sb.

Povinnost
zveřejnit

v případě plnění
poslání (§ 7

Zákona č. 3/2002
Sb.)

Audit vždy

ano, pokud je
příjemce dotace

(dotace >
1 000 000 Kč),

není zřízena
dozorčí rada nebo
roční obrat je vyšší

10 000 000 Kč

ano, pokud jsou
ÚZ a byl do nich
vložen majetek
státu nebo obce,

používají majetek
státu nebo obce

anebo jsou
příjemci dotací

z veřejných
rozpočtů.

Zdroj : vlastní tvorba

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti v roce 2009 představuje zisk ve výši

4 709 000 Kč u Nadace naše dítě. V případě o.p.s. La Strada je tento zisk vykazován

v hodnotě 32 000 Kč, naopak Charita Ostrava dosáhla v roce 2009 ztráty, která činila

1 104 000 Kč.

Hospodářskou činnost provozovala pouze Nadace Naše dítě, jejíž výsledek

hospodaření z ní činí 270 000 Kč před zdaněním, což představuje 5,4 % celkového

hospodářského výsledku této nadace. Jedinou položkou jsou „Tržby z prodeje služeb“, které

jsou představovány příjmy, jež vyplývají ze smluv o reklamě sponzorů Nadace Naše dítě

na webu, ve výroční zprávě nebo zapůjčení loga k propagaci charitativní činnosti

sponzora. Charita Ostrava ani obecně prospěšná společnost La Strada nevykazovala náklady

a výnosy z hospodářské činnosti za období 2008 a 2009.
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Charita Ostrava je z vybraných účetních jednotek největší co do nejvyšší hodnoty

vykazovaných aktiv, vlastního kapitálu, nákladů i výnosů. Zaměstnává největší počet osob

z těchto tří vybraných nevýdělečných organizací.

Všechny vybrané nestátní organizace mají povinnost zveřejnit svou výroční zprávu,

avšak každá z nich musí při zveřejnění postupovat dle svého příslušného předpisu, který je

odlišný.

Nadace Naše dítě musí provádět audit každým rokem, kdežto obecně prospěšná

společnost La Strada a Charita Ostrava pouze v případě splnění určitých podmínek.
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5. Závěr

V této bakalářské práci jsem porovnávala neziskové organizace Nadace Naše dítě,

obecně prospěšnou společnost La Strada a Charita Ostrava s cílem provést analýzu jejich

účetních výkazů a výročních zpráv. Abych mohla porovnat náležitosti výroční zprávy,

auditu účetní závěrky včetně podmínek pro její zveřejnění, bylo nezbytné zmínit ve druhé

kapitole právní úpravu, vznik a zánik jednotlivých vybraných nestátních organizací.

Nadace Naše dítě, obecně prospěšná společnost La Strada a Charita Ostrava jsou

nestátní neziskové organizace, které existují na našem trhu již řadu let. Charita Ostrava

funguje nejdéle a to již 20 let. Nadace Naše dítě i o.p.s. La strada mají 18letou historii. Jsou to

tedy organizace s dlouholetou tradicí. I z tohoto důvodu jsem si je vybrala pro svou

bakalářskou práci.

Hlavní odlišností nevýdělečných organizací od podnikatelů je to, že nebyly založeny

nebo zřízeny za účelem podnikání. Jak jsme se ale mohli přesvědčit Nadace Naše dítě i

obecně prospěšná společnost vykazují zisk. U o.p.s. La Strada však musí být tento zisk použit

jako příděl do rezervních fondů, či zvýšení vlastního jmění organizací nebo k uhrazení ztráty

minulých let.

V praktické části jsem provedla analýzu rozvahy a výkazu zisku a ztrát za období

2008 a 2009 u všech vybraných organizací. K jejich vytvoření jsem použila vertikální a

horizontální analýzu. Pomocí analýzy horizontální jsem mohla sledovat % změnu 2009/2008

jednotlivých položek rozvahy i výkazu zisku a ztrát. Touto analýzou jsem zjistila, že

hospodářský výsledek za rok 2009 Nadace Naše dítě poklesl o cca 28 % oproti roku 2008.

Naopak hospodářský výsledek obecně prospěšné společnosti La Strada se v roce 2009

zdvojnásobil vzhledem k roku předcházejícímu. Charita Ostrava, která dosahovala v roce

2008 ještě zisk, v roce 2009 vykázala již však nemalou ztrátu a to ve výši 1 104 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že odpisy, které jsou součásti nákladů této organizace, dosahovaly v tomto

roce částky 7 479 000 Kč a jako takové nejsou skutečným výdajem peněz, nepředstavuje

ztráta Charity Ostrava problém. Hodnota odpisů je vysoká, jelikož je vysoká i hodnota stálých

aktiv, protože organizace vlastní velké množství budov, ve kterých poskytuje sociální,

zdravotní a humanitární pomoc lidem v nouzi.

Vertikální analýzou jsem sledovala podíl jednotlivých položek aktiv, pasiv, výnosů a

nákladů v letech 2008 a 2009.
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Nadace Naše dítě vykazovala zisk nejen z činnosti hlavní, ale také z činnosti

hospodářské. Jak je již zmíněno výše nadace nesmí podnikat kromě výjimek uvedených

v § 23 zákona č. 227/1997, o nadacích a nadačních fondech. Druh příjmů, které představují

jedinou položku ve výnosech z hospodářské činnosti v roce 2009 Nadace Naše dítě však do

těchto výjimek nepatří. V tomto případě bych zvážila, zda by tato činnost měla být nazvaná

hospodářskou. Auditor, který vyjádřil výrok bez výhrad, měl zřejmě tuto skutečnost

zdůraznit.

Všechny neziskové organizace financují své potřeby především z vlastních zdrojů.

Podíl cizího kapitálu na celkovém kapitálu jak u Nadace Naše dítě tak u obecně prospěšné

společnosti La Strada dosahuje cca 1 %, což představuje velmi malou míru zadluženosti.

Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech u organizace Charita Ostrava je o něco vyšší a

dosahuje cca 7 %, ale i to je velmi dobrý výsledek.

Vybrané nevýdělečné organizace jsou povinny zveřejnit výroční zprávu podle

příslušného předpisu. U všech organizací byl proveden audit se stejným výrokem – a to bez

výhrad. U nadace byl audit povinný podle odst. 2 § 24 zákona č. 227/1997 Sb. Charita

Ostrava provedla audit, protože je účelovým zařízením církve a je příjemcem dotací.

Obecně prospěšná společnost La Strada má účetní závěrku ověřenou auditorem, jelikož

dotace, které obdržela za uplynulé období, převýšily částku 1 000 000 Kč.
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