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Abstrakt 
 

Tato diplomová práce je zam��ena na využití informací ú�etnictví pro �ízení 

nevýd�le�né organizace. Práce je zam��ena na legislativu a využití ú�etnictví v ob�anském 

sdružení a aplikování poznatk� získaných tímto rozborem. Na základ� získaných informací 

z daného ú�etnictví budou podány konkrétní návrhy ke zm�n� �ízení ú�etní jednotky a její 

efektivity. 

 

 

Abstract 
 

This thesis focuses on the use of accounting information, non-profit organization. The 

work is focused on legislation and the use of accounting in public organization and 

application of konwledge gained in this analysis. Based on information gathered from the 

accounts will be made concrete proposals to change the entily´s management and its 

effectiveness. 
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Úvod 
 

Cílem této diplomové práce je využití informací ú�etnictví pro �ízení nevýd�le�né 

organizace. Práce je zam��ena na legislativu a využití ú�etnictví v ob�anském sdružení   

a aplikování poznatk� získané touto analýzou. Na základ� získaných informací z daného 

ú�etnictví budou podány konkrétní návrhy ke zm�n� �ízení ú�etní jednotky a její efektivity. 

Nevýd�le�né organizace jsou z�izovány za jiným ú�elem než podnikatelské 

organizace. Jejich cílem je  uspokojování ur�ité celospole�enské pot�eby. Oproti ziskovým 

organizacím nejsou zakládány za ú�elem vytvá�ení zisku, ale jejich ú�el je uspokojování 

ur�itých pot�eb lidí, které ziskový sektor ani stát nedokáže zabezpe�it. Nevýd�le�ná ú�etní 

jednotka, která dob�e plní své poslání, nemusí vykazovat p�ír�stky kapitálu. Ekonomický 

prosp�ch takové ú�etní jednotky se m��í velmi obtížn�. V rámci p�id�lování finan�ních zdroj� 

u této nevýd�le�né jednotky tvo�í výraznou položku ú�elové dotace, ty mají provozní 

a investi�ní charakter. Nevýd�le�né organizace mohou mít definovanou i dopl�kovou �innost, 

kterou zakládají za ú�elem zisku. P�íjmy z této �innosti mohou financovat hlavní �innost. 

V �eské republice došlo v roce 2002 k výrazným zm�nám 

v legislativ�.U nevýd�le�ných organizací se týkala ve zp�sobu regulace ú�etnictví. Zvýšila 

se odpov�dnost za hospoda�ení s majetkem v�etn� �ízení pen�žních tok�. Neziskové 

organizace jsou financovány z ve�ejných rozpo�t�, takže ve�ejnost má právo, na podrobn�jší 

informace než u podnikatelských subjekt�. Ú�etní systém je regulován Ministerstvem financí, 

tvo�í ho následující zákony, vyhlášky a p�edpisy : zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, 

vyhláška �. 504/2002 Sb., ve zn�ní posledních p�edpis�, kterou se provád�jí n�která 

ustanovení zákona �.563/1991 Sb., a �eské ú�etní standardy pro ú�etní jednotky, u nichž 

hlavním p�edm�tem �innosti není podnikání – �.401 až �. 414. Krom� zákon� a vyhlášek 

vztahujících se k ú�etnictví se musí �ídit stejn� jako ziskové subjekty zákonem o daních 

z p�íjm�. 

Diplomová práce je rozd�lena do šesti kapitol. První až t�etí kapitola se týká teoretické 

�ásti a její dané problematiky. Zabývá se vymezením na neziskové organizace, ob�anská 

sdružení a na jejich základní pojmy, proces zakládaní a zániku sdružení. Následující 

teoretická �ást je zam��ena na právní p�edpisy, základní p�edpoklady ú�etnictví a da�ovou 

legislativu neziskových organizací. 

�tvrtá až šestá kapitola se týká praktické �ásti konkrétní ú�etní jednotky. Úvodem 

je p�edstaven profil dané ú�etní jednotky v�etn� jejího poslání. Následující �ást obsahuje 
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analýzu daného ú�etnictví a využití informací o ú�etnictví pro �ízení ú�etní jednotky. 

V poslední �ásti jsou návrhy a doporu�ení na zm�ny v �ízení ú�etnictví.  

Záv�re�ná kapitola se zabývá shrnutím problematiky a zhodnocení zjišt�ných 

skute�ností z provedené analýzy. 

P�i zpracování této práce se v teoretické �ásti vycházelo z �ady publikací a uvedené 

literatury. Praktická �ást byla �erpána z interních doklad� ú�etní jednotky, ú�etního softwaru, 

osobních konzultací  a vlastních zkušeností. 
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1  DEFINICE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 
 

Neziskové neboli nevýd�le�né jsou organizace, které nebyly založeny nebo z�ízeny 

za ú�elem podnikání. Jestliže použijeme pojem „nezisková organizace“ nebo „nevýd�le�ná 

organizace“, je to jen spole�né ozna�ení pro ob� skupiny organizací. V ur�ité mí�e 

se o neziskové organizaci zmi�uje zákon �. 586/1992 Sb.,o daních z p�íjm�., na n�jž odkazují 

i ostatní da�ové zákony. Jsou to organizace, o jejichž �innost je jiný zájem, a� už státu, 

spole�nosti nebo ur�ité skupiny lidí. Jsou založeny za ú�elem provozování �innosti 

ve prosp�ch toho, kdo m�l zájem na jejich z�ízení. Je zde kladen v�tší d�raz na d�ležitost 

výsledk� hlavního poslání, p�i�emž výše p�íjm� z n�j stojí obvykle až na druhém míst�. Tyto 

organizace nemusí být vždy nutn� neziskové, i když nejsou z�ízeny proto, aby zisku 

dosahovaly. 

Komplexní a mezinárodní uznávanou charakteristiku nestátních neziskových 

organizací p�inesli ve svých studiích profeso�i Salomon a Anheier.1 Podle nich musí spl�ovat 

neziskové organizace alespo� p�t základní znak�, a to : 

• Institucionalizované – mají jistou organiza�ní skute�nost, bez ohledu na to, zda jsou 

formáln� nebo právn� registrovány. 

• Soukromé – jsou odd�leny od státní správy, nejsou jí �ízené, jsou nezávislé, p�esto 

mohou mít významnou státní podporu. 

• Neziskové – nerozd�lující zisk, p�ípadný zisk je možné použít jen pro �innost 

organizace, pro kterou byly založeny. 

• Samosprávné – organizace jsou schopné �ídit svoji �innost, nejsou ovládány zven�í. 

• Dobrovolné – tj. nepovinné, dobrovolnost se m�že projevovat jak výkonem neplacené 

práce k organizaci, tak i darem. 

Zákonem p�edpokládané typy neziskových organizací.  

• Ú�elová sdružení majetku – nadace. 

• Sdružení fyzických nebo právnických osob – ob�anská sdružení. 

• Územní samospráva – obce, kraje, stát. 

• Jiné, o nichž ur�í zvláštní zákon – �eská televize a rozhlas,Akademie v�d. 

Typologie neziskových organizací: 

• Neziskové soukromoprávní organizace vzájemn� prosp�šné – (nap�.ob�anská    

sdružení, zájmová sdružení právnických osob, sdružení bez právní subjektivity). 
 

1   Salomon, L. M., Anheier, H. K. In Search of the Nonprofit Sector.In TheQuestion or  Definitions [online]. 
Publikováno 2/1992 [cit.2011-02-05] Dostupné z: http://www.frotos.fs.cvut.cz/doc46.pdf  
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• Neziskové soukromoprávní organizace ve�ejn� prosp�šné – ( jedná se o obecn� 

prosp�šné spole�nosti, nadace a nada�ní fondy, politické strany a politické hnutí, 

církve a náboženské spole�nosti). 

• Neziskové ve�ejnoprávní organizace rozpo�tového a p�ísp�vkového typu – (nap�. 

organiza�ní složky státu a územn� správních celk�, obce, kraje, ústavní soud a nejvyšší 

kontrolní ú�ad). 

• Ostatní neziskové ve�ejnoprávní organizace ve�ejn� prosp�šné – (nap�.vysoké školy, 

�eský rozhlas, �eská televize, �NB). 

• Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních spole�ností.2 

�len�ní neziskových organizací dle kritéria poslání: 

• Organizace vzájemn� prosp�šné - jsou založeny za ú�elem vzájemné podpory ob�an� 

jsou vzájemn� spjaty spole�ným zájmem. Jejich posláním je uspokojování svých 

vlastních zájm�. (nap�. realizace aktivit v kultu�e, v t�lesné kultu�e a jiné). 

• Organizace ve�ejn� prosp�šné – jsou založeny za ú�elem poslání v produkci statk�, 

které uspokojují pot�eby ve�ejnosti – spole�nosti. (nap�. charita, zdravotnictví, 

ekologie, vzd�lávání). 

�len�ní neziskových organizací podle právní normy: 

• Zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu  

a nejsou z�ízena za ú�elem výd�le�né �innosti, 

• Ob�anská sdružení v�etn� odborových organizací, 

• Politické strany a politická hnutí, 

• Registrované církve a náboženské spole�nosti, 

• Nadace a nada�ní fondy, 

• Obecn� prosp�šné spole�nosti, 

• Ve�ejné vysoké školy, 

• Ve�ejné výzkumné instituce, 

• Školské právnické osoby podle zvláštního právního p�edpisu, 

• Obce, 

• Organiza�ní složky státu, 

• Kraje, 

• P�ísp�vkové organizace, 

 
2   Vojík,.V.Neziskové organizace, jejich �ízení, prosperita a spole�enský význam,   [online]. [cit. 2011-02-05]. 

Dostupné z:http://frotor.fs.cvut.cz/doc46.pdf 
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• Státní fondy, 

• Subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon.3 

 

1.1  Ob�anské sdružení 
 

Ob�anské sdružení (dále jen „o.s.“) je samostatnou právnickou osobou. Tato forma 

neziskového subjektu je velmi �asto využívána p�i �innosti sportovních klub�, zájmových 

sdružení, ekologických hnutí a dalších. �leny mohou být jak fyzické osoby (dále jen „FO“), 

tak i právnické osoby (dále jen „PO“). Ve stanovách sdružení se upravují jejich práva  

a povinnosti. Výhodou tohoto sdružení je nízká ekonomická náro�nost ke skute�nosti, že p�i 

jeho vzniku nejsou zákonem vyžadovány žádné majetkové vklady a registra�ní �ízení není 

zpoplatn�no. 

Orgány státní správy mohou zasáhnout do �innosti ob�anských sdružení jen v mezích 

zákona. Ob�anské sdružení se �ídí podle zákona �. 83/1990 Sb., o sdružování ob�an�, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „ZSO“). Ob�ané mají právo se svobodn� sdružovat bez 

povolení státního orgánu. Nikdo nesmí být nucen ke sdružování �i vstupu do �lenství, taktéž 

m�že každý svobodn� ze sdružení vystoupit.  

Tento zákon se nevztahuje na sdružování ob�an�:4

• v politických stranách a politických hnutích, 

• k výd�le�né �innosti nebo k zajišt�ní �ádného výkonu ur�itých povolání, 

• v církvích a náboženských spole�nostech. 

Dle ZSO § 4 nejsou dovolená sdružení: 

• jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva ob�an� pro 

jejich národnost, pohlaví, rasu, p�vod, politické nebo jiné smyšlení, podporovat násilí, 

anebo jinak porušovat ústavu a zákony; 

• která sledují dosahovat svého cíle zp�soby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony; 

• ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami; za taková se nepovažují sdružení, jejichž 

�lenové drží nebo užívají st�elné zbran� pro sportovní ú�ely nebo k výkonu práva 

myslivosti. 

 

 
3   Zákon o daních z p�íjm� 586/1991 Sb.,§ 18 odst.8 
4   Zákon o sdružování ob�an� 83/1990 Sb., §1,odst.3 
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1.1.1  Registrace, vznik sdružení a jeho odmítnutí 
 

Ob�anské sdružení vzniká registrací na Ministerstvu vnitra se sou�asnou evidencí 

na �eském statistickém ú�ad� (dále jen „�SÚ“), který vede evidenci sdružení.  

Návrh5 na registraci podávají nejmén� t�i ob�ané, alespo� jeden z nich musí být starší 

18 let. Návrh podepíší �lenové p�ípravného výboru a uvedou svoje jména a p�íjmení, data 

narození a bydlišt�. Dále zde uvedou �lena staršího 18 let, který je oprávn�ný jednat jejich 

jménem. K návrhu p�ipojují stanovy ve dvojím vyhotovení, které musí obsahovat6 název 

sdružení, sídlo, cíl jeho �innosti, orgány sdružení, ustanovení o organiza�ních jednotkách, 

pokud budou z�ízeny a zásady hospoda�ení. 

Název ob�anského sdružení se musí výrazn� lišit od názvu jiné právnické osoby, která 

již na území �eské republiky svoji �innost vyvíjí, musí se rovn�ž lišit i od názvu ve�ejné moci 

v naší republice, od názv� mezinárodních orgán�, jakož i jejich institucí, a od názvu Evropské 

unie a jejích orgán�.V sou�asné dob� je již zrušena povinnost ozna�ení o.s. do názvu 

organizace. Zákon na ní již netrvá, pokud to nebude v zájmu samotného ob�anského sdružení. 

Návrh na registraci se podává Ministerstvu vnitra (dále jen „MV“) �eské republiky 

(dále jen „�R“).Nemá-li návrh náležitosti podle §6 ZSO odst. 2 a 4, anebo jsou-li v n�m údaje 

neúplné a nep�esné, ministerstvo na to do 5 dn� od doru�ení návrhu upozorn�ní p�ípravný 

výbor. Pokud tyto nedostatky nebudou odstran�ny, �ízení o registraci nebude zahájeno. 

	ízení o registraci je zahájeno dnem, kdy MV došel návrh, který nemá vady. O dni 

zahájení MV vyrozumí zmocn�nce p�ípravného výboru. 

Ministerstvo vnitra odmítne registraci, jestliže z p�edložených stanov vyplývá, že: 

• jde o organizaci uvedenou v § 1 odst.3, (zákon se nevztahuje na sdružování ob�an�),  

• stanovy nejsou v souladu § 3 odst. 1 a 2, (nikdo nesmí být nucen do �lenství-sdružení, 

taktéž m�že dobrovoln� vystoupit); 

• jde o sdružení nedovolené (§ 4), (dosahování cíl� s rozpory se zákonem, ozbrojené 

složky,..), 

• cíle sdružení jsou v rozporu s požadavky uvedenými § 5, (sdružení nesm�jí vykonávat 

funkci státních orgán�,nesm�jí �ídit státní orgány a ukládat povinnosti ob�an�m, kte�í 

nejsou jejich �leny). 

O odmítnutí registrace rozhodne MV do 10 dn� ode dne zahájení �ízení registrace. 

Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou �lenové p�ípravného výboru podat do 60 dn� 

ode dne doru�ení opravný prost�edek k nejvyššímu soudu republiky. Soud rozhodnutí MV 
 

5   P�íloha  � 1: Vzor - Návrh na registraci ob�anského sdružení. 
6   Zákon 83/1990 Sb. o sdružování ob�an�., §6 až §9 
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zruší, pokud nebyly dány d�vody k odmítnutí registrace. Dnem právní moci takového 

rozhodnutí soudu, je dnem registrace sdružení. 

Nebylo-li zmocn�nci p�ípravného výboru do 40 dn� od zahájení �ízení doru�eno 

rozhodnutí MV o odmítnutí registrace, sdružení vzniká dnem následujícím po uplynutí této 

lh�ty. Vznik sdružení, jeho název , adresu sídla a jejich zm�ny oznámí MV do 7 dn� 

po registraci �eskému statistickému ú�adu, který vede evidenci sdružení. 

 

1.1.2 Orgány ob�anského sdružení 
 

Ob�anské sdružení si libovoln� ve svých stanovách zvolí nejvyšší orgán sdružení, a to 

bu
 bude valná hromada �len� sdružení (dále jen „valná hromada“) anebo �lenská sch�ze 

sdružení (dále jen „�lenská sch�ze“), která se schází minimáln� 1x za rok a svolává 

ji p�edsednictvo o.s.. Je složená ze všech �len� sdružení. Valná hromada je schopná usnášení 

p�i ú�asti nejmén� nadpolovi�ní v�tšiny všech �len� s hlasovacím právem.Do p�sobnosti 

valné hromady pat�í schvalování zm�n stanov sdružení, jmenování, odvolání a odm��ování 

prezidenta sdružení, rozpoušt�ní sdružení nebo slou�ení s jiným sdružením, rozhodování  

o vylou�ení �lena sdružení, schvalování programu �innosti sdružení,výro�ní zprávy, rozpo�ty 

a ro�ní záv�rky. 

P�edsednictvo je dalším orgánem ob�anského sdružení. Je to výkonný orgán, který 

je složen p�evážn� ze t�í �len�. V �ele výkonného orgánu je p�edseda, který je zvolen 

ze svého st�edu. Jménem ob�anského sdružení p�edseda vystupuje navenek o.s.. Valná 

hromada (nebo-li �lenská sch�ze) p�enáší na výkonný orgán n�které pravomoci vymezené 

zákonem  

a stanovami, zajiš�uje b�žný chod sdružení a za svou �innost se odpovídá nejvyššímu orgánu. 

Kontrolní orgán dohlíží p�edevším na to, zda-li jsou prost�edky užity v souladu  

s posláním a cíly ob�anského sdružení. 

 

1.1.3  Hospoda�ení sdružení 
 

Ob�anská sdružení jsou z�izována za jiným ú�elem. Jejich cílem je uspokojování 

ur�ité celospole�enské pot�eby. Hospoda�ení sdružení se �ídí obecnými p�edpisy a vše, 

co není právn� upraveno, je nutné zakotvit do stanov. Ob�anská sdružení používají rozmanité 

zdroje financování své �innosti. Naskýtá se zde otázka, zda sdružení založená podle výše 

uvedeného zákona mohou vykonávat výd�le�nou �innost, a to dokonce takovou, k níž je t�eba 

získat živnostenské oprávn�ní. �asto se setkáváme s p�íjmy z podnikání, o.s. vykonávají 
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podnikatelské aktivity, a to vše za ú�elem získat další zdroje na financování základního 

poslání. Mezi další a d�ležité zdroje pat�í vybírané �lenské p�ísp�vky, dále dotace ze státního 

rozpo�tu rozd�lované prost�ednictvím resortních ministerstev, dotace z rozpo�tu místních 

samospráv, dary právnických a fyzických osob, a to jak z �eské republiky, tak i ze zahrani�í. 

Mezi ob�anská sdružení pat�í : 

odborové organizace, zahrádká�i, t�lovýchovné jednoty, rybá�ské spolky, chovatelé, v�ela�i, 

�eský svaz žen a �eský �ervený k�íž.7

 

1.1.4  �innost a zm�ny ob�anského sdružení 
 

P�i �innosti ob�anského sdružení dochází velmi �asto a z nejr�zn�jších d�vod� 

k pot�eb� provést ur�ité zm�ny v rámci sdružení.8 Jedná se zejména o zm�ny v obsazení 

statutárních a jiných orgán�, zm�ny sídla, zm�ny názvu sdružení �i zm�ny stanov. Provedení 

n�kterých zm�n9 je nutné oznámit MV. �asto dochází ke zm�n� statutárního orgánu 

spole�nosti, tedy toho, kdo �iní právní úkony jménem sdružení. Bližší ur�ení statutárního 

orgánu je nutnou náležitostí stanov. 

Stanovy musí obsahovat a ur�ovat kdo je statutární orgán, zda je statutárním orgánem 

jen jedna osoba, �i osob více a funk�ní období. Dále m�žou stanovy p�esn�ji ur�it zp�soby 

provád�ní dalších zm�n a p�ijímání rozhodnutí v rámci sdružení. Tato rozhodnutí mohou být 

rozmanitá, nap�. schvalování výro�ních zpráv, vytvá�ení program� �innosti pro ur�itá �asová 

období, odm��ování orgán�, udílení cen �i dotací svým �len�m atd.. Stanovy ur�ují orgány 

oprávn�né provád�t zm�ny a p�ijímat rozhodnutí, zp�sob jejich svolávání, po�et hlas� 

nutných pro p�ijetí rozhodnutí, zp�sob vyhlášení rozhodnutí apod.. 

P�i �innosti o.s. je nutné rozlišovat mezi rozhodováním (uvnit� sdružení) a právním 

jednáním (projevování v�le navenek v��i t�etím osobám).Úprava rozhodování je záležitostí 

stanov. Právní úkony právnické osoby ve všech v�cech �iní ti, kte�í k tomu jsou oprávn�ni 

smlouvou o z�ízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem. 

 

1.1.5  Zánik, likvidace a insolvence ob�anského sdružení 
 

Zánik o.s. je ošet�en právní úpravou, a to10

 
7   R�ŽICKOVÁ,R. Neziskové organizace. Olomouc: ANAG. 2009. 245 s. ISBN 978-80-7263-538-2.- str.12 
8   KOLEKTIV AUTOR�. Nevýd�le�né organizace. Meritum. Praha: WOLTER KLUWER 2010. 294 s. ISBN 

978-80-7357-532-8.– str.19 
9   P�íloha � 2: Vzor – Oznámení zm�ny stanov Ministerstva vnitra. 
10 KOLEKTIV AUTOR�. Nevýd�le�né organizace. Meritum. Praha: WOLTER KLUWER 2010. 294 s. ISBN 

978-80-7357-532-8, str.25-27 
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• zákon �.40/1964 Sb., ob�anský zákoník (dále jen „OZ“); 

• zákon �. 83/1990 Sb., o sdružování ob�an�; 

• zákon �. 182/2006 Sb., o úpadku a zp�sobu jeho �ešení /insolventní zákon/; 

• zákon �.337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Zánik ob�anského sdružení u právnických osob zapisovaných do ur�itého ve�ejného 

rejst�íku �i evidence je, že tato osoba zaniká dnem výmazu z p�íslušného rejst�íku. 

Ve stanovách by m�lo být ur�eno, který orgán o rozpušt�ní �i slou�ení rozhoduje. Pokud 

tomu tak není, rozhoduje v t�chto v�cech nejvyšší orgán sdružení. 

Ob�anské sdružení zanikne, respektive se zrušuje, dobrovolným rozpušt�ním nebo 

slou�ením s jiným sdružením. Sdružení dále zaniká pravomocným rozhodnutím MV o jeho 

rozpušt�ní – zrušení.11 Pokud MV zjistí, že sdružení: 

• vyvíjí �innost, která je vyhrazena politickým stranám a politickým hnutím, anebo 

organizacím sdružujícím ob�any k výd�le�né �innosti, 

• vyvíjí �innost, která porušuje zásady, že nikdo nesmí být nucen ke sdružování,  

• k �lenství ve sdruženích ani k ú�asti na jejich �innosti, že ze sdružení m�že každý 

svobodn� vystoupit, 

• je sdružení nedovolené, 

• vykonává funkci státních orgán�, �ídí státní orgány �i ukládá povinnosti ob�an�m, 

kte�í nejsou jejich �leny, 

• neprodlen� na to sdružení upozorní a vyzve je, aby od takové �innosti upustilo.Jestliže 

i p�es tuto výzvu sdružení v této �innosti pokra�uje, MV je rozpustí. Proti tomuto 

rozhodnutí je možno podat opravný prost�edek soudu. 

Likvidace ob�anského sdružení je v �ešena zákonem 40/1964 Sb.,OZ § 20a odst.3, 

dále § 13 odst.2 zákona �.83/1990 Sb., ZSO a ustanovení o likvidaci obchodních spole�ností 

zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „OBZ“). 

Likvidace je zákonem upravený postup, p�i kterém dochází k mimosoudnímu 

vyrovnání majetkových vztah� zanikající právnické osoby. Na za�átku je t�eba ustanovit 

likvidátora, pokud sdružení bylo zrušeno rozhodnutím MV, provede jeho majetkové 

vypo�ádání likvidátor ur�ený MV. V opa�ném p�ípad� to musí být fyzická osoba, není 

rozhodné, zda jím bude �len sdružení �i osoba mimo sdružení. 

Sdružení vstupuje do likvidace ke dni, k n�muž je zrušeno. Po dobu likvidace se užívá 

název sdružení s dov�tkem „ v likvidaci“. Likvidátor oznámí vstup sdružení do likvidace 

 
11   P�íloha �. 3: Vzor - Oznámení o zrušení ob�anského sdružení Ministerstvu vnitra. 
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všem známým v��itel�m, aby se p�ihlásili o své pohledávky ve lh�t�, která nesmí být kratší 

než t�i m�síce. Likvidátor sestaví ke dni vstupu sdružení do likvidace zahajovací likvida�ní 

ú�etní rozvahu a soupis jm�ní, aby bylo možné zjistit, v jaké majetkové situaci se likvidované 

sdružení nalézá. Zjistí-li likvidátor, že sdružení je v úpadku, podá bez zbyte�ného odkladu 

insolventní návrh. Po provedení všech úkon� nezbytných k provedení likvidace sestaví 

likvidátor zprávu o pr�b�hu likvidace s návrhem na rozd�lení �istého majetkového z�statku, 

jenž vyplyne z likvidace. Likvidace kon�í rozd�lením likvida�ního z�statku nebo použitím 

prost�edk� z výt�žku z prodeje majetku k uspokojení v��itel�, anebo p�evzetím majetku  

k úhrad� jejich pohledávek. Do 30 dn� po skon�ení likvidace podá likvidátor návrh MV 

na zánik sdružení, a následn� teprve sdružení zanikne. 

Insolvence je �ešena právní úpravou – zákonem �. 182/2006 Sb., o úpadku  

a zp�sobech jeho �ešení (insolventní zákon). Sdružení, které je v úpadku, je povinno bez 

zbyte�ného odkladu podat insolventní návrh, a to pokud má více v��itel�, dále má pen�žité 

závazky po dobu delší než 30 dn�12 po lh�t� splatnosti, a tyto závazky není schopno plnit. 

Sdružení je rovn�ž v úpadku, je-li p�edluženo. O p�edlužení jde tehdy, má-li sdružení více 

v��itel� a souhrn jeho závazk� p�evyšuje hodnotu jeho majetku. 

Povinnost podat insolventní návrh mají i statutární orgány sdružení a likvidátor 

sdružení v likvidaci. Jestliže uvedené osoby tuto povinnost nesplní, odpovídají v��itel�m 

za škodu nebo jinou újmu, kterou zp�sobí porušením této povinnosti. 

 

 
12 KOLEKTIV AUTOR�. Nevýd�le�né organizace. Meritum. Praha: WOLTER KLUWER 2010. 294 s. ISBN 

978-80-7357-532-8 - str. 28 
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2  Ú�ETNICTVÍ OB�ANSKÉHO SDRUŽENÍ 
 
2.1  Základní p�edpoklady ú�etnictví 
 

Ú�etnictví musí vést podnikatel nebo nezisková organizace na základ� p�edepsané 

legislativy. Cílem ú�etnictví je zobrazit podnikatelský proces (v neziskových organizacích 

proces �inností). Na základ� údaj� ú�etnictví lze zjistit výsledek hospoda�ení (dále jen „VH“), 

likviditu, solventnost firmy. Ú�etní jednotka je charakteristická tím, že zachycuje informace, 

které se evidují v ú�etnictví a vykazují se v ú�etních výkazech a jsou vždy vyjád�eny za ur�itý 

celek. 

Ú�etním obdobím je zpravidla dvanáct nep�etržit� po sob� jdoucích m�síc�, jedná 

se bu
 o kalendá�ní rok nebo je hospodá�ským rokem. Hospodá�ským rokem je ú�etní 

období, které m�že za�ínat pouze prvním dnem jiného m�síce, než je leden. Ú�etní období 

p�edcházející zm�n� ú�etního období m�že být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct 

m�síc�.13 Ú�etní jednotky jsou povinny vést ú�etnictví v pen�žních jednotkách �eské m�ny. 

Ú�etní jednotky jsou povinny vést ú�etnictví tak, aby ú�etní záv�rka sestavená na jeho 

základ� podávala v�rný a poctivý obraz p�edm�tu ú�etnictví a finan�ní situace ú�etní 

jednotky. 

Zákon o ú�etnictví definuje základní zásady a principy vedení ú�etnictví..Zásada14 

v�rného a poctivého zobrazení p�edm�tu ú�etnictví je základním a nejvyšším principem 

ú�etnictví z hlediska všech uživatel� ú�etních informací. Je nad�azena všem díl�ím  zásadám, 

a to jsou: 

• zásada opatrnosti, 

• princip historického ú�etnictví, 

• princip v�cné souvislosti, 

• zásada konzistence mezi ú�etními obdobími, 

• zásada objektivity ú�etních informací, 

• zásada materiálnosti, 

• zásada p�ednosti obsahu p�ed formou, 

• zásada srozumitelnosti informací, 

• zásada srovnatelnosti informací, 

• zásada irelevantností vykazovaných informací. 

 
13   Zákon o ú�etnictví  63/1991 Sb. 
14   KOLEKTIV AUTOR�. Nevýd�le�né organizace. Meritum. Praha: WOLTER KLUWER 2010. 294 s. ISBN 

978-80-7357-532-8.–str.189 
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2.1.1.  Právní p�edpisy 
 

Neziskové organizace jsou financovány z ve�ejných rozpo�t�,proto má ve�ejnost právo 

na podrobn�jší informace než u podnikatelských subjekt�. Systém neziskového ú�etnictví 

by m�l umož�ovat ve�ejnou kontrolu toho, jak efektivn� jsou využívány ve�ejné prost�edky. 

Ú�etní systém v �eské republice up�ednost�uje pot�eby finan�ního �ízení p�ed 

da�ovým ú�etnictvím, je regulován Ministerstvem financí, tvo�í ho následující zákony, 

vyhlášky a p�edpisy :15

• Zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

• Vyhláška �.504/2002 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, kterou se provád�jí n�která 

ustanovení zákona �.563/1991 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pro ú�etní 

jednotky, u kterých hlavním p�edm�tem �innosti není podnikání, pokud ú�tují 

v soustav� podvojného ú�etnictví, 

• �eské ú�etní standardy (dále jen „�ÚS“) pro ú�etní jednotky, u nichž hlavním 

p�edm�tem �innosti není podnikání �. 401-414. 

Zákon �.563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, stanoví v souladu 

s právem Evropských spole�enství rozsah a zp�sob vedení ú�etnictví a požadavky na jeho 

pr�kaznost. Vztahuje se na právnické osoby, které mají sídlo na území �R, zahrani�ní osoby, 

pokud na území �R podnikají nebo provozují jinou �innost podle zvláštních právních 

p�edpis�, organiza�ní složky státu a fyzické osoby, za p�edpokladu, že spl�ují n�kterou 

z podmínek nov� definovaných v zákon� o ú�etnictví. 

Vyhláška �. 504/2002 Sb., je provád�cí p�edpis k zákonu �.563/1994 Sb., který 

je ur�ený k up�esn�ní právní normy obsažené v zákon�. Vyhláška stanoví uspo�ádání 

a ozna�ování položek ú�etní záv�rky a obsahové vymezení položek této ú�etní záv�rky, 

sm�rnou ú�tovou osnovu, ú�etní metody a jejich použití pro ú�etní jednotky uvedené v §2. 

Pro dosažení souladu p�i používání ú�etních metod ú�etními jednotkami (dále jen „ÚJ) 

a pro zajišt�ní vyšší míry srovnatelnosti ú�etních záv�rek MF vydává �ÚS. Standardy stanoví 

zejména bližší popis ú�etních metod a postupu ú�tování. Vydávání standard� oznamuje 

ministerstvo ve Finan�ním zpravodaji.16

Následující tabulka obsahuje seznam �eských ú�etních standard� pro ÚJ, které ú�tují 

dle vyhlášky �.504/2002 Sb., u kterých hlavním p�edm�tem �innosti není podnikání. 

 
15   STEJSKALOVÁ, I. a kol. Využití ú�etnictví v �ízení neziskových organizací se   zvláštním z�etelem na tvorbu 

a využití rozpo�tu v �ízení. Praha :ASPI. 2006.140 s. ISBN 80-7357-187-0. – str.15 
16 �eské ú�etní standardy �.401až 414. Finan�ní zpravodaj-Ministra financí, ze dne 31.12.2004, ro�ník 

XXXVIII, ISSN-0322-9653, str.338. 
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Tabulka �.1: �eské ú�etní standardy. 

�íslo �eské ú�etní standardy. 

401 Ú�ty a zásady ú�tování na ú�tech 

402 Otevírání a uzavírání ú�etních knih 

403 Inventariza�ní rozdíly 

404 Kurzové rozdíly 

405 Deriváty 

406 Operace s cennými papíry a podíly 

407 Opravné položky k pohledávkám,rezervy a pohledávky po lh�t� splatnosti 

408 Krátkodobý finan�ní majetek a krátkodobé bankovní úv�ry 

409 Dlouhodobý majetek 

410 Zásoby 

411 Zú�tovací vztahy 

412 Náklady a výnosy 

413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky 

414 P�echod z jednoduchého ú�etnictví na ú�etnictví 

Pramen : �eské ú�etní standardy �.401až 414. Finan�ní zpravodaj-Ministra financí, ze dne 31.12.2004, ro�ník 
XXXVIII, ISSN-0322-9653 
 

2.1.2  Základní povinnosti p�i vedení ú�etnictví 
 

Od 1. ledna 2001 došlo ke sjednocení ú�tové osnovy, postup� ú�tování a uspo�ádání  

a obsahovému vymezení položek ú�etní záv�rky pro všechny nestátní nevýd�le�né 

organizace, které se �ídily opat�ením MF �R �.u. 283/76/102/2000. V pr�b�hu roku bylo toto 

Opat�ení novelizováno a dopln�no tak, že s ú�inností od 1. ledna 2002 vešlo v platnost nové 

Opat�ení MF �R �j. 283/77 225/2001, kterým se upravovala ú�tová osnova, postupy ú�tování, 

uspo�ádání položek ú�etní záv�rky a obsahové vymezení t�chto položek pro nevýd�le�né 

organizace.17

                                                 
 
17   KOLEKTIV AUTOR�. Nevýd�le�né organizace. Meritum. Praha: WOLTER KLUWER 2010. 294 s. ISBN 

978-80-7357-532-8. - str. 190 
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Dne 1. ledna 2003 nabyla ú�innosti Vyhláška �. 504/2002 Sb.,kterou se od tohoto data 

�ídí organizace, jejichž hlavním p�edm�tem �innosti není podnikání. Tato vyhláška byla dále 

novelizována v pr�b�hu roku 2003 Vyhláškou �. 476/2003 Sb., s ú�inností od 1. ledna 2004  

a Vyhláškou �.548/2004 Sb., která nabyla ú�innosti dnem 1. ledna 2005. P�edposlední novela 

vyhlášky nabyla platnosti dnem 1. ledna 2006 a byla vydána pod �. 400/2005 Sb. 

Poslední novelizace Vyhlášky �. 471/2008 Sb., která byla publikována ve Sbírce 

zákon� �ástka 151/2008 a její platnost vznikla od 1. 1. 2009. 

Vyhláška �. 504/2002 Sb., je provád�cím p�edpisem k zákonu o ú�etnictví (dále jen 

„ZU“) stanoví p�edevším: 18

• rozsah a zp�sob sestavování ú�etní záv�rky, 

• uspo�ádání ,ozna�ování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazk� 

a jiných pasiv v ú�etní záv�rce, 

• uspo�ádání,ozna�ování a obsahové vymezení náklad� a výnos� a výsledku 

hospoda�ení v ú�etní záv�rce, 

• uspo�ádání a obsahové vymezení vysv�tlujících a dopl�ujících informací v p�íloze 

ú�etní záv�rky, 

• sm�rnou ú�tovou osnovu, 

• ú�etní metody, 

• metodu p�echodu z da�ové evidence na ú�etnictví. 

Sm�rná ú�tová osnova, viz. vyhláška �. 504/2002 Sb.,19 se použije p�i vedení 

ú�etnictví v plném rozsahu. P�i vedení ú�etnictví ve zjednodušeném rozsahu ÚJ sestaví 

ú�tový rozvrh v rozsahu ú�tových skupin. Ozna�ení a uspo�ádání ú�tových skupin sm�rné 

ú�tové osnovy je pro ÚJ závazné.  

 

2.1.3  Rozsah vedení ú�etnictví 
 

Ú�etní jednotky, pokud splnily podmínky §9 zákona o ú�etnictví ve zn�ní 

k 31.12.2003, mohly ú�tovat v jednoduchém ú�etnictví.20 Byly to:  

    ob�anská sdružení, jejich organiza�ní jednotky, které mají právní subjektivitu, 

• církve a náboženské spole�nosti a jejich útvary, které mají právní subjektivitu, 

• sdružení právnických osob a nada�ní fondy. 

 
18   R�ŽICKOVÁ,R. Neziskové organizace. Olomouc: ANAG. 2009. 245 s. ISBN 978-80-7263-538-2.– str. 118 
19   P�íloha � 4. Vzor sm�rné ú�tové osnovy pro nevýd�le�né organizace. 
20   R�ŽICKOVÁ,R. Neziskové organizace. Olomouc: ANAG. 2009. 245 s. ISBN 978-80-7263-538-2.– str. 90 
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Pro všechny vyjmenované platila jediná omezující podmínka a tou byla horní hranice 

jejich p�íjm� ur�ená výší 6 000 000,- K�. 

Novela �. 437/2003 Sb., kterou byl od 1.1.2004 novelizován zákon o ú�etnictví, 

p�inesla mnoho zm�n týkajících se i ob�anských sdružení. Byl zrušen pojem jednoduché 

ú�etnictví. V oblasti podvojného ú�etnictví byl pojem podvojné ú�etnictví nahrazen pojmem 

ú�etnictví. 

Zárove� zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví v § 9 vymezuje dvojí rozsah vedení 

ú�etnictví:  

• v plném rozsahu, 

• ve zjednodušeném rozsahu.Jsou zde ú�etní jednotky,které nemají povinnost mít 

ú�etní záv�rku ov��enou auditorem. 

Zm�ny rozsahu ú�etnictví se mohou uskute�nit pouze k prvnímu dni ú�etního období, 

které následuje po období, ve kterém ÚJ zjistila rozhodující skute�nosti pro vedení ú�etnictví 

v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. 

Pokud ob�anská sdružení vedla k 31.12.2004 jednoduché ú�etnictví,mohla dále 

v soustav� jednoduchého ú�etnictví pokra�ovat až do 31.12.2007. Do této doby se na n� 

vztahovaly právní p�edpisy ve zn�ní ú�inném k 31.12.2003. 

Od 1. ledna 2008 vešla v platnost novela zákona �.563/1991 Sb., o ú�etnictví, která 

se týká organizací, které mohly vést jednoduché ú�etnictví. Ve smyslu novelizovaného §38a 

mohou tyto ú�etní jednotky dále ve vedení jednoduchého ú�etnictví pokra�ovat, pokud jejich 

celkové p�íjmy za poslední uzav�ené ú�etní období nep�esáhnou 3 000 000 K�. Vznikne-li 

nevýd�le�né organizaci – ú�etní jednotce povinnost vést ú�etnictví, musí pro p�evod 

z jednoduchého ú�etnictví na ú�etnictví dodržet postup stanovený ve Vyhlášce �. 504/2002 

Sb. § 42a, a v �eské ú�etním standardu �.401 - 414.21  

Ú�etní jednotky, které mohou vést ú�etnictví ve zjednodušeném rozsahu: 

• ob�anská sdružení, jejich organiza�ní jednotky,které mají právní subjektivitu, 

církve a náboženské spole�nosti, obecn� prosp�šné spole�nosti, honební 

spole�enstva,nada�ní fondy a spole�enství vlastník� jednotek, 

• bytová družstva, která nemají povinnost mít ú�etní záv�rku ov��enu auditorem 

(povinnost auditu), a družstva, která jsou založena výhradn� za ú�elem uspokojení 

pot�eb svých �len�, 

• územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, 

 
21  KOLEKTIV AUTOR�. Nevýd�le�né organizace. Meritum. Praha: WOLTER KLUWER 2010. 294 s. ISBN 

978-80-7357-532-8., st. 188 
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• p�ísp�vkové organizace, u nichž o tom rozhodne jejich z�izovatel, 

• organiza�ní složky státu. 

Ú�etní jednotky vedoucí ú�etnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13 ú�tují takto:  

• sestavují ú�tový rozvrh jen na úrovni ú�tových skupin, 

• mohou spojit ú�tování v deníku s ú�továním v hlavní knize, 

• mají omezené právo v ú�tování opravných položek a rezerv, 

• nemohou p�ece�ovat vyjmenované položky majetku a závazk� na reálnou 

hodnotu, 

• ú�etní záv�rku sestavují ve zjednodušeném rozsahu, 

• nemusí vést knihy analytických ú�t� a knihy podrozvahových ú�t� (§ 13a ZÚ). 

Základní povinnosti, které musí každá ú�etní jednotka splnit bez ohledu na to, zda 

vede ú�etnictví v plném, nebo ve zjednodušeném rozsahu, jsou rovn�ž uvedeny v ZU, ale 

i v provád�cích p�edpisech k tomuto zákonu. Jedná se zejména o tyto povinnosti : 

• musí se zachytit skute�nosti, které jsou p�edm�tem ú�etnictví; 

• ú�etní p�ípady se zachycují v ú�etních knihách (ú�etní zápisy); 

• povinnost inventarizovat majetek a závazky; 

• je nutné dodržovat stálost metod p�i uspo�ádání a ozna�ování položek ú�etní 

záv�rky, jejich obsahové vymezení a zp�soby ocen�ní; 

• ú�tování o aktivech a pasivech a o nákladech a výnosech je nutno zobrazovat  

• v ú�etní záv�rce samostatn� bez jejich vzájemného zú�tování; 

• ú�etnictví musí být vedeno správn�, úpln�, pr�kazn�, srozumiteln�, p�ehledn�  

a zp�sobem zaru�ujícím trvalost ú�etních záznam�; 

 

2.1.4  Rozsah a zp�sob sestavování ú�etní záv�rky 
 

Ú�etní jednotky nevýd�le�ných organizací jsou právnickými osobami. Právnické 

osoby, které mají sídlo na území �R, jsou povinny vést ú�etnictví ode dne svého vzniku 

do dne svého zániku. (§ 4 ZÚ). Za den vzniku se považuje den zápisu do p�íslušného rejst�íku  

a dnem zániku je den výmazu z tohoto rejst�íku. 

Zahajovací rozvahu sestavuje ú�etní jednotka ke dni, k n�muž jí vzniká povinnost vést 

ú�etnictví. Obsahem je majetek, závazky a vlastní jm�ní, které existují a jsou ve vlastnictví 

ú�etní jednotky v den, k n�muž se zahajovací rozvaha sestavuje. 
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Ú�etní knihy22se otevírají na základ� sestavené zahajovací rozvahy otev�e ú�etní 

jednotka ke dni, ke kterému ji vzniká povinnost vést ú�etnictví, ú�etní knihy. Ú�ty hlavní 

knihy se otevírají ú�etními zápisy, a to: 

• na vrub jednotlivých ú�t� aktiv se souvztažným zápisem ve prosp�ch po�áte�ního 

ú�tu rozvažného, 

• ve prosp�ch jednotlivých ú�t� pasiv se souvztažným zápisem na vrub po�áte�ního 

ú�tu rozvažného. 

T�mito zápisy je hlavní ú�etní kniha otev�ena a ú�et 96 x . Po�áte�ní ú�et rozvažný 

vyrovnán. 

Ú�etní záv�rka je nedílný celek, který tvo�í: 

• rozvaha (bilance) 

• výkaz zisku a ztrát (výsledovka) 

• p�ílohy 

Rozvaha je ú�etní výkaz, v n�mž ÚJ vykazuje stav svého majetku a jiných aktiv, 

vlastního jm�ní, závazk� a jiných pasiv. 

Výkaz zisku a ztráty je ú�etní výkaz, který obsahuje kone�ný stav výsledkových ú�t� 

a je zjišt�ním ú�etního výsledku hospoda�ení, a to samostatn� za hlavní a hospodá�skou 

�innost nevýd�le�né organizace. Za ú�etní jednotku jako celek se jednotlivé položky za ob� 

�innosti sumarizují. Údaje za minulé ú�etní období se neuvád�jí. 

Tabulka �. 2: Výkaz zisku a ztráty (v tis.K�). 

 Hlavní 
�innost I. 

Hlavní 
�innost II. 

Hospodá�ská 
�innost 

Celkem 

Náklady celkem 22 522 2 355   420 25 297

Výnosy celkem 22 422 2 350 1 948 26 720

Výsledek hospodá�ský 
p�ed zdan�ním -100    -5

 
1 528 1 423

Pramen: STEJSKALOVÁ, I. a kol. Využití ú�etnictví v �ízení neziskových organizací se   zvláštním z�etelem na 
tvorbu a využití rozpo�tu v �ízení. Praha :ASPI. 2006.140 s. ISBN 80-7357-187-0.

Z tabulky �. 2 vyplývá, že hlavní �innost ob�anského sdružení je vyšší než výnosová 

�innost. V hospodá�ské �innosti je zde zachycen kladný výsledek hospoda�ení, tedy zisk. 

P�íloha k ú�etním výkaz�m obsahuje informace, které vysv�tlují a dopl�ují 

vykazované údaje v ú�etních výkazech. Forma p�ílohy není p�edepsána, m�že být sestavena 

                                                 
22  KOLEKTIV AUTOR�. Nevýd�le�né organizace. Meritum. Praha: WOLTER KLUWER 2010. 294 s. ISBN 
978-80-7357-532-8., str. 197. 
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popisným zp�sobem nebo ve form� tabulek, pop�. kombinací obou zp�sob�. Sou�ástí této 

p�ílohy je výkaz cash flow. 

Cash flow nebo pen�žní tok je p�íjem nebo výdej pen�žních prost�edk�. Pen�žní tok 

je taky rozdíl mezi p�íjmy a výdaji pen�žních prost�edk� za ú�etní období.Aby podnik m�l 

dostatek pen�žních prost�edk� m�že použít rozhodující kritéria, jako je �istá sou�asná 

hodnota, doba návratnosti nebo vnit�ní výnosové procento.  

• provozní cash flow – jedná se o p�íjmy a výdaje z provozní �innosti.Platby 

dodavatel�m, zam�stnanc�m, p�íjmy od odb�ratel�. Provozní pen�žní tok by m�l 

být vždy kladný, 

• investi�ní cash flow – jsou to investi�ní výdaje. ÚJ taktéž investuje p�j�ené peníze. 

 

2.1.5  Obsahové vymezení položek rozvahy 
 

Dlouhodobý hmotný majetek se eviduje na ú�tu (02). Jedná se o majetek ú�etní 

jednotky, jehož použitelnost je zpravidla delší než jeden rok, a který v pr�b�hu �innosti ÚJ 

nem�ní svou formu, pouze se postupn� opot�ebuje. Oprávky se ú�tují v ú�tové skupin� (08). 

V ú�etní záv�rce je dlouhodobý majetek vykazován v rozvaze na stran� aktiv. 

Dlouhodobý nehmotný majetek se eviduje na ú�tu (01). Jeho doba použitelnosti 

je delší než jeden rok a výše ocen�ní je ur�ená ÚJ ve vnit�ních sm�rnicích. Za dlouhodobý 

nehmotný majetek se dále považuje také jeho technické zhodnocení od �ástky stanovené 

zákonem o daních z p�íjm�. Oprávky se zachycují na ú�tu (07). 

Dlouhodobý finan�ní majetek, je majetek s dobou splatnosti delší než jeden rok nebo 

majetek, který ÚJ má ve svém držení za ur�itým ú�elem. M�že se jednat o cenné papíry nebo 

podíly vlastn�né za ú�elem majetkové ú�asti. Dále zde m�že být i majetek, po�ízený 

za ú�elem dlouhodobého umíst�ní do�asn� volných pen�žních prost�edk� se zám�rem jejich 

zhodnocení formou budoucího výnosu. 

Drobný dlouhodobý nehmotný nebo drobný dlouhodobý hmotný majetek s dobou jeho 

použitelnosti, která je delší než jeden rok a jeho ocen�ní je: 

• u nehmotného majetku v rozmezí 7 tis. K� až 60 tis. K� v�etn�, 

• u hmotného majetku v rozmezí 3 tis. až 40 tis. K� v�etn�. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek s dobou jeho použitelnosti, která je delší než 

jeden rok a jeho ocen�ní je vyšší než : 

• 40 000,- K� u dlouhodobého hmotného majetku (samostatné movité v�ci), 

• 60 000,- K� u dlouhodobý nehmotný majetek  
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Opot�ebením dlouhodobého majetku – snížením hodnoty aktiv vznikají ÚJ náklady: 

• rozvahov� – snížením hodnoty aktiva-formou oprávek k cen� p�íslušného 

dlouhodobého majetku – se vyjad�uje opot�ebení dlouhodobého 

majetku, 

• výsledkov� – zvýšením náklad� – formou odpis� dlouhodobého majetku, kterým 

se vyjad�uje dopad opot�ebení dlouhodobého majetku na výsledek 

hospoda�ení ÚJ. 

Oprávky vyjad�ují opot�ebení p�íslušného majetku, jejich hodnota se vyjad�uje 

v korunách. Po�izovací cena majetku se postupn� snižuje a prost�ednictvím odpis� vstupují 

do náklad� ú�etní jednotky. 

Vy�azení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku z užívání se uskute��uje 

v p�ípad� jeho opot�ebení, poškození,zni�ení nebo ztráty. Vy�azení majetku probíhá t�mito 

zp�soby: 

• likvidace hmotného majetku je tehdy, když majetek je zcela opot�ebovaný, poškozený 

a dosavadní oprávky jsou v ú�etnictví zaznamenány ve výši po�izovací ceny.Ú�etní 

vy�azení v po�izovací cen� ze zachytí na t�chto syntetických ú�tech : 08x/02x 

• likvidace majetku se z�statkovou cenou. Výpo�et z�statkové ceny (dále jen „ZC) 

se vypo�ítá:     Po�izovací cena – dosavadní oprávky = ZC . 

Zaú�tuje se dodate�ný odpis tj. ZC      55x/08x 

Vy�azení majetku v po�izovací cen�  08x/02x 

• prodej – dochází zpravidla, když majetek je sice opot�ebovaný, ale v ÚJ již 

nepot�ebný. Prodejní cena majetku je v�etn� DPH. Ú�tování prob�hne následujícím 

zp�sobem: dodate�ný odpis ZC   55x/08x 

 ú�etní vy�azení majetku    08x/02x 

 vystavená faktura a) za prodej  xxx/65x 

  b) DPH  xxx/34x 

  c) celkem   31x/xxx 

• bezúplatné p�edání majetku jako daru nevýd�le�né organizaci bude následovn�: 

dodate�ný odpis ZC  54x/08x 

ú�etní vy�azení v po�izovací cen�    08x/02x 

Zásoby jsou ob�žným majetkem tvo�eny materiálem a zbožím, �lení se na : 

• zásoby vytvo�eny vlastní �inností  

• zásoby po�ízené bezúplatn� 
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• nakupované zásoby, které jsou oce�ované skute�nými po�izovacími cenami   

a skládají se z ceny po�ízení a vedlejšími po�izovacími náklady 

Ú�etní jednotka si zvolí, jak bude nakupované zásoby oce�ovat p�i výdeji ze skladu: 

• ve skute�ných cenách – jako cena vyskladn�ného materiálu se použije skladová cena 

nejstaršího skladovaného materiálu, tzn. z nejstaršího nákupu. Tato metoda 

je ozna�ovaná jako metoda FIFO. FIFO je zkratkové ozna�ení plného anglického 

vyjád�ení principu metody – first in, first out (první dovnit�, první ven). 

• v pr�m�rných cenách – vypo�tených váženým aritmetickým pr�m�rem, bu
 

periodicky, po uplynutí ur�ité doby, která nesmí p�ekro�it jeden m�síc nebo 

prom�nliv�, tedy po každém p�evzetí zásoby do skladu.23 

Pohledávky a závazky z obchodního styku, z pracovn� právních vztah�, ostatní 

pohledávky a závazky a také pohledávky a závazky z titulu dan� z p�íjm�. 

Nevýd�le�né organizace mohou žádat a získat dotace ze státního rozpo�tu nebo 

z rozpo�tu územn� samosprávných celk�. O nárocích na dotace se ú�tuje v kategorii 

pohledávek. P�ijetí dotace se pak zaú�tuje se souvztažným zápisem do výnos�. P�ijatá dotace 

podléhá vypo�ádání s poskytovatelem, nepoužitá �ást dotace podléhá vrácení, pop�. 

se p�esouvá do dalšího období. Dotace se musí v ú�etnictví rozlišovat podle ú�elu, na jaký 

byla poskytnuta. Rozd�lujeme dotace na dotace ke krytí provozních náklad� - provozní dotace 

a na  dotace k po�ízení dlouhodobého majetku - investi�ní dotace. 

Mezi ceniny pat�í poštovní známky, kolky,dálni�ní kupony,karty s limitem �erpání. 

Stravenka do ur�itého stravovacího za�ízení, jež oprav�uje k odb�ru jednoho ob�da, není 

ceninou. 

Vlastní jm�ní nevýd�le�ných organizací obsahuje hodnotu vlastních zdroj� majetku,  

p�edevším hodnotu povinného nebo dobrovolného vkladu zakladatel� ÚJ, jež je také 

p�edm�tem zápisu v p�íslušném rejst�íku. Vlastní jm�ní zvyšuje dotace ur�ená jmenovit� 

na financování dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku. Vlastní jm�ní m�že být 

posíleno p�evodem prost�edk� z fond� ú�etní jednotky. 

Nevýd�le�né organizace tvo�í fondy: 

a) ze zisku po zdan�ní vytvo�ené ú�etní jednotkou v p�edcházejících ú�etních období, k 

tomuto ú�elu se využije ú�et (911), 

b) z bezúplatn� p�ijatých prost�edk� získaných ÚJ p�evodem anebo p�echodem aktiv 

od jiných osob. P�ijaté dary pat�í do výnos� – viz § 27 odst. 6 vyhlášky �.504/2002 

 
23  KOLEKTIV AUTOR�. Nevýd�le�né organizace. Meritum. Praha: WOLTER KLUWER 2010. 294 s. ISBN 

978-80-7357-532-8. - str. 208 
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Sb., nebo viz standard �.412 – Náklady a výnosy, bod 5.6.24 Mohou se zde využít 

i fondy s �asovým rozlišením.ÚJ musí mít zpracovanou vnit�ní sm�rnici, aby mohla 

pracovat s dary tak,aby ve stejném ú�etním období byl podchycen ve výnosech 

i nákladech použitý dar. 

Rezervy u nevýd�le�ných organizací se tvo�í podle § 7, §9 a §10 zákona �.593/1992 

Sb., o rezervách pro zjišt�ní základu dan�. Rezervy25 se tvo�í jen na �innosti, z nichž plynou 

p�íjmy podléhající daním z p�íjm�. Rovn�ž opravné položky jsou tvo�eny jen pro ú�ely 

zjišt�ní základu dan� z p�íjm�. 

Mezi jiná aktiva a jiná pasiva pat�í ú�ty �asového rozlišení a kursové rozdíly. Kursové 

rozdíly vznikají p�i p�epo�tu dlouhodobého finan�ního majetku, pohledávek a závazk� 

v cizích m�nách. 

 

2.1.6  Obsahové vymezení položek výkazu zisku a ztráty 
 

Náklady se ú�tují v ú�tové t�íd� 5. 

• Spot�eba materiálu – obsahuje náklad na spot�ebu materiálu v�.p�irozených úbytk� 

• Prodané zboží – je to náklad na prodané zboží, ale také úbytek do normy 

• Nakupované služby –soubor nákup� od jiných subjekt� 

• Osobní náklady – samostatná složka pro mzdové náklady 

• Ostatní sociální náklady – náhrady za stravování,ošacení,jízdné a ubytování 

• Ostatní náklady – zákonné sociální pojišt�ní,povinné úrazové pojišt�ní 

• Dan� – jedná se o p�edpis silni�ní, dani z nemovitostí splatné v zákonném 

termínu,da� z p�íjm� zahrnujeme do náklad� p�íslušného ú�etního období 

• Manka a škody – fyzické znehodnocení 

• Odpisový plán – ÚJ postupn� zahrnuje po�izovací cenu majetku do náklad� 

Výnosy se ú�tují v ú�tové t�íd� 6. 

• P�edstavují pen�žní �ástku, kterou ú�etní jednotka získá ze všech svých �inností, 

jak z dotací,prodeje služeb, tak i z úrok� Jedná se o úroky od pen�žních ústav�, ale 

i od dlužník�, dále úroky, které u zdroje byly zdan�ny srážkovou daní (tj.�istá 

hodnota) a úroky, které sice byly zdan�ny u zdroje,ale zaplacenou da� je možné 

zapo�íst na celkovou da�ovou povinnost26  

 
24  R�ŽICKOVÁ,R. Neziskové organizace. Olomouc: ANAG. 2009. 245 s. ISBN 978-80-7263-538-2., str.127 
25  KOLEKTIV AUTOR�. Nevýd�le�né organizace. Meritum. Praha: WOLTER KLUWER 2010. 294 s. ISBN 

978-80-7357-532-8, str.238 
26  R�ŽICKOVÁ,R. Neziskové organizace. Olomouc: ANAG. 2009. 245 s. ISBN 978-80-7263-538-2., str.131 
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• Obecné principy náklad� a výnos� v ú�etnictví jsou: 

• kumulativnost – náklady a výnosy se evidují nar�stajícím zp�sobem od za�átku 

ú�etního období 

• adresnost –ú�etní jednotka by m�la zaznamenávat jen ty náklady a výnosy, které se 

k �innosti ÚJ váží 

• v�cná soum��itelnost – náklady a výnosy by m�ly být vykázány v záv�rce tak, aby 

zachycené náklady, které byly vynaloženy na dosažení vykazovaných výnos�, byly 

v jednom ú�etním období 

• aktuální princip – jedná se o �asovou vazbu náklad� a výnos� v ú�etním období, 

ke kterému se váží, bez ohledu na to, ve kterém období došlo k jejich toku 

pen�žních prost�edk� 

Hospodá�ský výsledek – ÚJ sestavují ke dni ú�etní záv�rky a vykazují odd�len� 

náklady a výnosy za „hlavní �innost“ a náklady ,výnosy a výsledek hospoda�ení 

za hospodá�skou �innost. Hlavní �innosti jsou veškeré �innosti, pro které ú�etní jednotka byla 

z�ízena zvláštním právním p�edpisem, z�izovací listinou nebo jiným dokumentem. 

Hospodá�skou �inností se rozumí �innost vykonávanou v souladu se zvláštním právním 

p�edpisem .Je to zast�ešující pojem pro �innost podnikatelskou, dopl�kovou,vedlejší a jinou. 
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3  DA�OVÉ P�EDPISY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ  
 

Všechny �ásti zákona o daních z p�íjm� se vztahují na organizace, které nebyly 

založeny za ú�elem podnikání. Zákon o daních p�íjm� (dále jen ZDP) upravuje p�ímou da�, 

která se uplat�uje z p�íjm� fyzických osob a z p�íjm� právnických osob. 

 

3.1  Da	 ze závislé �innosti 
 

Nevýd�le�né organizace, které zam�stnávají fyzické osoby, se musí �ídit daní z p�íjm� 

fyzických osob. P�edm�tem dan� jsou pro n� p�íjmy ze závislé �innosti a funk�ních požitk�. 

Organizace, právnické osoby, nejsou poplatníky dan� z p�íjm� fyzických osob, ale jsou její 

plátci. 

P�íjmy ze závislé �innosti a funk�ních požitk� jsou27 p�íjmy z pracovn�právního, 

služebního, �lenského nebo obdobného pom�ru  

Zákon o daních z p�íjm� zahrnuje p�íjmy pravidelné a jednorázové a p�íjmy vyplácené, 

p�ipisované v jiné form� pln�ní. 

Zákon rovn�ž definuje p�íjmy a hodnoty, které nejsou považovány za p�íjmy ze závislé 

�innosti. Mezi tyto pat�í cestovní náhrady, poskytnutí osobních ochranných pracovních 

prost�edk�, mycích a �isticích prost�edk�, poskytnutí pracovních od�v�, které jsou nutné pro 

výkon zam�stnání, finan�ní náhrady za opot�ebení vlastního ná�adí, náhrady výdaj� 

poskytované za výkon funkce, s výjimkou náhrady ušlého p�íjmu a také p�ijaté zálohy 

zam�stnance pro výdajové pot�eby zam�stnavatele. 

Od dan� z p�íjm� ze závislé �innosti jsou osvobozeny, n�které hodnoty odborného 

rozvoje a rekvalifikace poskytnuté zam�stnanci na náklady zam�stnavatele, dále nepen�žní 

pln�ní v podob� závodního stravování na pracovišti nebo prost�ednictvím jiného subjektu, 

poskytované nealkoholické nápoje ke spot�eb� na pracovišti, sociální výpomoci poskytnuté 

zam�stnavatelem a rovn�ž m�že zam�stnavatel poskytovat p�ísp�vek na penzijní p�ipojišt�ní. 

 

3.2.  Da	 z p�íjm� právnických osob 
 

Da� z p�íjm� je upravena zákonem �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, sou�ástí tohoto 

zákona je i zdan�ní právnických osob - § 17 , které �eší záležitosti neziskových organizací. 

Neziskové organizace mají r�zné typy p�íjm� :28

 
27  R�ŽICKOVÁ,R. Neziskové organizace. Olomouc: ANAG. 2009. 245 s. ISBN 978-80-7263-538-2.– str.90 
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a) p�íjmy, které nejsou p�edm�tem dan� - § 18 odst. 2 písm. a), odst. 4 písm.b) a c), 

b) p�íjmy,které nejsou p�edm�tem dan� za ur�itých podmínek - § 18 odst.4 písm. d), 

c) p�íjmy, které sice jsou p�edm�tem dan�,ale jsou od dan� osvobozené - § 19 odst.1 

písm.a), b), e), f), a r), 

d) p�íjmy vyplývající z jejich poslání, které jsou vymezeny ve statutech, z�izovacích 

listinách - § 18 odst.4 písm. a), 

e) p�íjmy, které jsou p�edm�tem dan� - § 18 odst.3, § 18 odst. 5, § 18 odst.14 a15. 

Ad a) P�íjmy, které nejsou p�edm�tem dan�  

• jsou p�íjmy získané zd�d�ním nebo darováním nemovitosti nebo movité v�ci, 

• p�íjmy z dotací, p�ísp�vk� na provoz a jiných podpor ze státního rozpo�tu, 

• p�íjmy z úrok� z vklad� na b�žném ú�tu. 

Ad b) P�íjmy, které nejsou p�edm�tem dan� za ur�itých podmínek 

• p�íjmy z úplatných p�evod� a úplatného užívání státního majetku, 

Ad c) P�íjmy, které sice jsou p�edm�tem dan�, ale jsou od dan� osvobozené 

• p�íjmy z �lenských p�ísp�vk�,29 

• p�íjmy státních fond� stanové zvláštními p�edpisy, 

• p�íjmy Fondu d�tí a mládeže, 

• p�íjmy z loterií a jiných podobných her, 

• výnosy z nada�ního jm�ní. 

Ad d) P�íjmy z hlavních �innost:  

• p�íjmy z �innosti z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) jsou vyšší než 

p�íjmy, 

Ad e) P�íjmy, které jsou p�edm�tem dan�: 

• p�íjmy z reklam, 

• z �lenských p�ísp�vk�, 

• z nájemného. 

P�edm�tem dan� z p�íjm� právnických osob jsou výnosy z veškeré �innosti a výnosy 

z nakládání s celkovým majetkem. Nevýd�le�né organizace,30 které jsou povinny evidovat 

v ú�etnictví náklady a výnosy v �len�ní pro da�ové ú�ely, tzn., odd�len� ty náklady a výnosy, 

které jsou p�edm�tem dan� z p�íjm�, od náklad� a výnos�, které jsou od dan� z p�íjm� 

 
28  KOLEKTIV AUTOR�. Nevýd�le�né organizace. Meritum. Praha: WOLTER KLUWER 2010. 294 s. ISBN 

978-80-7357-532-8., str.161-163                                                                                                                                                   
29  R�ŽICKOVÁ,R. Neziskové organizace. Olomouc: ANAG. 2009. 245 s. ISBN 978-80-7263-538-2., str. 164. 
30  KOLEKTIV AUTOR�. Nevýd�le�né organizace. Meritum. Praha: WOLTER KLUWER 2010. 294 s. ISBN 

978-80-7357-532-8., str.91. 
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osvobozeny, a pak náklady a výnosy, které nejsou p�edm�tem dan� z p�íjmu. U poplatník�, 

jejichž hlavní �inností není podnikání, jsou p�edm�tem dan� výnosy z reklam a z nájemného. 

a z vedlejší (dopl�kové) �innosti neziskové organizace. 

           Ú�etní jednotky, které nebyly založeny za ú�elem podnikání musí vést ú�etnictví tak, 

aby nejpozd�ji v okamžiku sestavení ú�etní záv�rky byly odd�len� evidovány náklady 

a výnosy podle jednotlivých druh� �inností, které organizace uskute��uje. Tento zp�sob 

evidence náklad� a výnos� zjistí výsledek hospoda�ení podle jednotlivých druh� �inností. Na 

tomto základ� se dá zjistit da�ový základ ÚJ dle druh� �inností. 

             P�edm�tem dan� z p�íjm� nejsou dále výnosy z �innosti, pro kterou organizace byla 

z�ízena. Pokud náklady p�evyšují výnosy, je z této �innosti da�ový základ roven nule.Pokud 

výnosy z této �innosti p�evyšují náklady na dosažení, zajišt�ní udržení, pak i tato hlavní 

�innost je p�edm�tem dan� z p�íjm� neziskové organizace. Výnosy z hlavní �innosti nebudou 

p�edm�tem dan�, jestliže všechny náklady budou, posuzované jako neda�ové. 

Poplatníci, kte�í nebyli založeni za ú�elem podnikání, si mohou snížit základ dan� o: 

• 30 %, maximáln� o 1 mil. K�, 

• 300 tis.K�, maximáln� do výše základu dan�, 

• 30 % až 3 mil. K� mohou základ dan� snížit vysoké školy a ve�ejné instituce.31 

Poplatníci nevýd�le�ných organizací si nemohou od základu dan� ode�íst dary. 

Snížení základu dan� o dary si mohou uplatit jen podnikatelské subjekty. 

 

3.3  Da	ové p�iznání 
 

Na základ� zákona o daních z p�íjm� je každá PO povinna podat da�ové p�iznání 

k dani z p�íjm� právnických osob. Ú�etní jednotka, která vykazuje da�ovou ztrátu nebo 

základ dan� nulový, musí podávat da�ové p�iznání. 

Pro nevýd�le�né organizace platí, že nemají povinnost da�ové p�iznání podávat, 

pokud nemají p�íjmy, které jsou p�edm�tem dan�, anebo mají pouze p�íjmy, které jsou 

od dan� osvobozeny a p�íjmy, z nichž je vybírána srážková da�. Organizace, které nevyužily 

podmínku využití získaných prost�edk� snížení základu dan� o 30 % ke krytí náklad�, z nichž 

získané výnosy nejsou p�edm�tem dan�, jsou povinny podat da�ové p�iznání a da�ový základ 

navýšit o nevyužité prost�edky. 

 
31  KOLEKTIV AUTOR�. Nevýd�le�né organizace. Meritum. Praha: WOLTER KLUWER 2010. 294 s. ISBN 

978-80-7357-532-8., str.126. 
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Da�ové p�iznání se podává do 3 m�síc� po uplynutí zda�ovacího období. Pokud 

ú�etní jednotka má povinnost mít ze zákona ú�etní záv�rku ov��enou auditorem nebo jeho 

da�ové p�iznání zpracovává da�ový poradce, podává da�ové p�iznání na základ� plné moci 

da�ový poradce, a to nejpozd�ji do šesti m�síc� od uplynutí zda�ovacího období. 
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4  PROFIL SPOLE�NOSTI 
 

Diplomová práce byla zpracována v ú�etní jednotce „ERGON – chrán�ná dílna“. Tato 

ú�etní jednotka vznikla odlou�ením od provozní �innosti chrán�né dílny ve Slezské diakonii 

ERGON. Chrán�ná dílna se osamostatnila po�átkem roku 2004 a vzniklo samostatné 

ob�anské sdružení ERGON – chrán�ná dílna, které je nevýd�le�nou organizací. Jejím cílem 

je zam�stnávat v regionu T�šínského Slezska osoby zdravotn� znevýhodn�né. Je známo, 

že v regionu T�šínského Slezska je situace nezam�stnaných a zvlášt� pak nezam�stnanost 

osob se zdravotním postižením závažným problémem a pravd�podobnost jejich pracovního 

uplatn�ní je nízká. 

 

4.1  Historie chrán�né dílny 
 

Výstavba této chrán�né dílny prob�hla v letech 2005 – 2006 a byla spolufinancována 

Evropskou unií (dále jen „EU“) a státním rozpo�tem �R ze spole�ného regionálního 

opera�ního programu (dále jen „SROP“). V roce 2006 byla zprovozn�na nová montážní 

a kompleta�ní hala v t�inecké pr�myslové zón�. Jednalo se o investici ve výši 40 milion� K� 

v�etn� dan� z p�idané hodnoty. Celá tato investice byla z 90 % financována ze zdroj� 

Evropské unie v rámci programu SROP. V roce 2007 – 2008 se úsp�šn� poda�ilo zrealizovat 

další evropský projekt ERGON – chrán�ná motiva�ní, integra�ní a pracovn� rehabilita�ní 

dílna. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen 

„MMR“) a Moravskoslezským krajem. Zám�rem akce bylo vytvo�ení motiva�ního st�ediska 

s realizací na zjišt�né pot�eby cílových skupin, s cílem rozvíjet kompetence, schopnosti 

a dovednosti uživatel�. Zástupci z cílových skupin absolvovali motiva�ní kurzy (v�etn� kurzu 

po�íta�ové gramotnosti) v rámci pracovní rehabilitace a následn� se zapojili do reálného 

pracovního procesu v chrán�né díln�. Získali �i si obnovili pracovní návyky, posílilo se jejich 

sebev�domí i samostatnost. 

Chrán�ná dílna za�ínala s 22 zam�stnanci. Po�et p�ibývajících zam�stnanc� rok 

od roku stoupal díky tomu, že se dílna rozr�stala a získávala r�zné dotace jak státní, tak 

z jiných fond� neb program�. V roce 2010 již zam�stnávala 166 osob se zdravotním 

postižením ve speciálním prost�edí, za speciálních podmínek. Každý postižený má dle svého 

handicapu možnost využít individuální pracovní doby. 
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4.2  Základní údaje o sdružení 
 

Ob�anské sdružení o.s. ERGON–chrán�ná dílna, I� 26640899, se sídlem �eský T�šín, 

Horní Žukov, V�lopolská 243 vzniklo 24.9.2003 zápisem do Seznamu ob�anských sdružení 

u Ministerstva vnitra �R. Právní formou organizace je sdružení, nezisková organizace. 

Je plátcem DPH. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada. P�edstavenstvo koordinuje 

�innost sdružení v období mezi zasedáním Valné hromady. Na svých pravidelných setkáních 

�eší a rozhodují nejd�ležit�jší a nejzávažn�jší otázky �i problémy ERGONu. Hlavní �inností 

sdružení je kovovýroba, zpracování d�eva a výroba d�ev�ných výrobk�, praní a �išt�ní prádla 

pro instituce. Napomáhá klient�m s poradenskou a konzulta�ní �innost. 

Schéma �. 1: Organiza�ní struktura o.s. ERGON–chrán�ná dílna. 

 

Pramen: Organiza�ní struktura o.s. ERGON–chrán�ná dílna. 
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4.3  Poskytování služeb 
 

Ob�anské sdružení o.s. ERGON–chrán�ná dílna zam�stnává v sou�asné dob� cca 

166 osob se zdravotním znevýhodn�ním a v 6 letech samotné existence se poda�ilo rozvinout 

3 pracovní programy: 

• Nejv�tším pracovním programem jsou montážní práce, které se realizují v nové hale 

v T�inci. Je zde zam�stnáno cca 90 osob se zdravotním postižením. Jedná 

se o jednoduché montážní a kompleta�ní práce (od jednoduchých až po komplikované 

práce s využitím jednotlivých technologií) nap�íklad se jedná o montáž zahradnického 

ná�adí, t�íd�ní a kompletace kovových sou�ástek, balení vitamín� �i polepování 

elektro - �ídích panel�. Zakázky jsou získávány od firmy SILESMONT s.r.o., která 

je v této oblasti velkým strategickým partnerem spole�nosti. V této montážní hale 

rovn�ž probíhá montáž kotvící techniky pro firmu OPTIMONT 2000 s.r.o.. V hale 

je možno taktéž využít skladové prostory s pot�ebnou technologií. 

• Dalším významn� prosperujícím pracovním programem je praní, žehlení a drobné 

opravy prádla, tzn. �isté prádlo zašívat a opravovat tak, aby byly zajišt�ny komplexní 

služby pro zákazníka. Tato služba je nabízena firmám v daném regionu. Prádelna 

je v sou�asné dob� umíst�na v pronajatých prostorách v Horním Žukov� a poskytuje 

pracovní uplatn�ní 40 osobám se zdravotním postižením. Tato služba m�že být 

rozší�ená na základ� dohody o dovoz a rozvoz �istého a špinavého prádla.  

• Ú�etní jednotka rozší�ila svoji �innost také o poskytování úklidových služeb 

ve státních a nestátních institucích. Je zde vytvo�en tým uklize�ek, který zajiš�uje 

kvalitní provedení objednaných služeb. 

Vzhledem k tomu, že daná organizace zam�stnává 100% ob�an� se zdravotním 

postižením a TZP, lze nákupem jejich výrobk� a služeb splnit povinnost náhradního pln�ní 

u firem, které zam�stnávají více než 25 osob, jak stanoví zákon. Jejich povinností je bu
 

zam�stnávat osoby se zdravotním postižením v pracovním pom�ru, nebo musí odebírat 

výrobky nebo služby od zam�stnavatel�, kte�í zam�stnávající více než 50% zam�stnanc� 

se zdravotním postižením a TZP. Na základ� t�chto dvou kombinací, pokud jsou dle zákona 

spln�ny, se bu
 odvádí nebo neodvádí povinný podíl do státního rozpo�tu. Zp�sob výpo�tu 

pr�m�rného ro�ního p�epo�teného po�tu zam�stnanc� a výpo�tu pln�ní povinného podílu 

stanoví ministerstvo provád�cím právním p�edpisem.32 

 

 
32  Zákona �. 435/2004 Sb., § 81 až 83 
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4.4  Vize, poslání a cíle chrán�né dílny 
 

Vizí chrán�né dílny je vytvá�et vhodná chrán�ná místa pro osoby se zdravotním 

postižením, a tím snižovat nezam�stnanost v regionu T�šínského Slezska. 

Posláním této organizace je podpora osob se zdravotním znevýhodn�ním v tom, aby 

mohly pracovat ve vhodných podmínkách p�izp�sobených jejich individuálním pot�ebám. 

Cílem této chrán�né dílny je umožnit dlouhodob� nezam�stnaným lidem 

se zdravotním znevýhodn�ním získat a udržet si pracovní místo, úsp�šn� zvládnout 

zapracování v chrán�né díln�, obnovit a získat nové pracovní návyky zam�stnanc� 

a posilování jejich sebev�domí. Dále usilují o napomáhání p�i navázání nových sociálních 

vztah� a vazeb zam�stnanc� a p�ekonání jejich izolace, �ímž je p�ízniv� ovliv�ována 

a rozvíjena duševní pohoda a psychická i fyzická kondice. Sdružení se snaží poskytnout 

podporu p�i prosazování práv a zájm� uživatele, zvlášt� práva na zam�stnání, k tomu slouží 

i využití individuální pracovní doby. 



 

 33

5  Ú�ETNICTVÍ V DANÉ Ú�ETNÍ JEDNOTCE 
 
5.1  Vedení ú�etnictví 
 

Ú�etnictví v ob�anském sdružení ERGON–chrán�ná dílna, je vedeno v plném rozsahu, 

dodržuje stanovenou legislativu. 	ídí se Zákonem �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví a Vyhláškou 

�. 504/2002 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona 

�. 563/1991 Sb., Vyhláška �. 504/2002 Sb. je pro ú�etní jednotky, u kterých hlavním 

p�edm�tem �innosti není podnikání. Ú�tuje rovn�ž v souladu s �eskými ú�etními standardy 

�. 401-414. Ú�etní jednotka je plátcem dan� z p�idané hodnoty, a proto respektuje Zákon 

�. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „ZDPH“). 

Hlavní �inností ú�etní jednotky není podnikání, ale je vedena jako právnická osoba, a proto 

podléhá dani z p�íjm� právnických osob – Zákon �. 586/1992 Sb. Ú�etní jednotka má 

auditorem ov��enu �ádnou ú�etní záv�rku. Každoro�n� vyhotovuje záv�re�né zprávy 

o stávajícím hospoda�ení daného sdružení, ú�tuje v �eské m�n� a jejím ú�etním období 

je kalendá�ní rok. 

Sdružení za�alo využívat ú�etní software „PREMIER SYSTÉM a.s., který je ur�en pro 

vedení ú�etnictví. Na tento ú�etní software, pracující pod OS Windows, ú�etní jednotka p�ešla 

v roce 2008. Hlavním d�vodem p�echodu na nový ú�etní program byly zvyšující se nároky 

na výkaznictví a další evidenci v ostatních oblastech ekonomiky a na v�tší p�ehlednost 

a efektivnost vedení ú�etnictví. P�edcházející ú�etní program pracoval pod OS DOS a nebyl 

kompatibilní s ostatními moderními softwary. 

Pro za�ínající sdružení byl p�vodní program dosta�ující. Vedení chrán�né dílny 

nem�lo vysoké požadavky na získávání výsledk� z ú�etnictví. Ú�etnictví bylo vedeno velmi 

zjednodušeným zp�sobem, p�esto bylo dodrženo ú�tování dle platné legislativy. Byl velmi 

nízký nár�st obrat�, což znamená malý objem náklad� a výnos�. Sdružení využívalo pro 

analýzy hospoda�ení nejr�zn�jších pomocných tabulkových program� a propo�t�. Nej�ast�ji 

vše pracn� a dosti nep�esn� zpracovávali v Excelu, avšak jejich používané metody byly laicky 

vytvo�eny, bez p�íslušných ekonomických znalostí. Nebylo vedeno žádné zakázkové 

ú�etnictví ani rozú�tování na st�ediska. Ú�tování bylo nižšího rozsahu, s minimálním 

využitím analytických ú�t�, s nep�esnou evidencí majetku. Veškerá �innost jak zásobovacího, 

výrobního, skladovacího, odbytového, tak i ú�etního charakteru byla provozována 

v prostorách získaných formou pronájmu od partnera, který za�ínal s chrán�nou dílnou 

spolupracovat. Pronájem plechové haly v T�inci byl za velmi nízkou cenu ve výši 2 000,- K� 
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za m�síc. Pronajatý prostor v té dob� sloužil pro veškerou �innost cca 22 zdravotn� 

postižených zam�stnanc� chrán�né dílny. 

Ú�etnictví je v sou�asné dob� velmi rozsáhlé, proto byla velmi d�ležitá zm�na 

ú�etního softwaru. Tímto má vedení chrán�né dílny k dispozici program pro podrobn�jší 

výkaznictví o hospoda�ení ú�etní jednotky. P�esto nevyužívá program ani zdaleka tak, jak by 

bylo pro jejich provoz pot�ebné. Pokud nezisková organizace nakládá se svými finan�ními 

zdroji a provozními náklady obez�etn�, hospodárn� a ekonomicky, pak by výsledky 

hospoda�ení m�ly ukázat kladné hodnocení efektivnosti dané ú�etní jednotky a bylo by 

možno s dostate�ným p�edstihem vypo�íst kapacitu financování na první I. �tvrtletí 

následujícího roku, který je vždy pro „p�ežití“ spole�nosti nejkriti�t�jší (závislost na dotacích 

a termíny jejich p�id�lování). 

 

5.1.1  Sm�rná ú�tová osnova 
 

Ú�etní jednotka má sm�rnou ú�tovou osnovu v souladu se Zákonem �. 563/1993 Sb. 

o ú�etnictví a Vyhlášky �. 504/1992 ve zn�ní pozd�jších p�edpis� v�etn� �eských ú�etních 

standard�, která ozna�uje ú�tové t�ídy, syntetické a analytické ú�ty, ú�elové znaky. Ú�tová 

osnova je pro každé ú�etní období obnovována a v pr�b�hu ú�etního období je i dopl�ována o 

nové ú�ty. 

 

5.1.2  Ú�etní knihy 
 

Chrán�ná dílna vede ú�etní knihy v souladu se zákonem o ú�etnictví, a to: 

• hlavní knihu, ve které jsou ú�etní zápisy uspo�ádány podle systematického (v�cného) 

hlediska a obsahuje po�áte�ní a kone�né stavy. Je zde zachycen obrat stran Má dáti 

a Dal, 

• ú�etní deník, ve kterém jsou ú�etní zápisy zachyceny podle chronologického-

�asového hlediska a zobrazuje zaú�tování všech ú�etních p�ípad� v daném ú�etním 

období, 

• knihy analytické evidence – zde má sdružení knihu p�ijatých faktur, knihu vydaných 

faktur a pokladní knihu. 
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5.1.3  Ú�etní záv�rka 
 

Chrán�ná dílna sestavuje ro�ní ú�etní záv�rku dle platné legislativy. Jedná 

se o finan�ní výkazy, které ú�etní jednotka sestavuje k rozvahovému dni za ú�etní období. 

Tyto finan�ní výkazy zachycují celkové hospoda�ení ú�etní jednotky ERGON a tvo�í je : 

• rozvaha, která se skládá z aktiv a pasiv. Na stran� aktiv je vykazován stav majetku 

a stav ob�žných aktiv. Na stran� pasiv je zachyceno vlastní jm�ní, fondy, hospodá�ský 

výsledek za b�žné ú�etní období, nerozd�lený hospodá�ský výsledek za minulé 

období, krátkodobé a dlouhodobé závazky a ostatní pasiva,33 

• výkaz zisku a ztráty, který je zjišt�ním ú�etního výsledku hospoda�ení celé ú�etní 

jednotky jako celek, neroz�le�uje se na jednotlivá st�ediska 34 

• p�íloha obsahuje informace týkající se chrán�né dílny, která tvo�í dopl�ující údaje 

v ú�etních záznamech. 

Ro�ní ú�etní záv�rka je v ú�etní jednotce upravená o tyto operace: 

• provedení �asového rozlišení, 

• zaú�tování po�áte�ních stav� zásob do náklad�,  

• inventarizaci majetku, která je nedostate�n� pr�kazná. Ú�etní jednotka vede 

inventarizaci pouze na kartách, zápisy jsou neúplné, neuvád�jí na nich datum za�azení 

majetku do používání. N�který majetek nemá ani kartu evidence. Spole�nost 

nem�la k dispozici po�íta�ový software na majetek, tudíž nemá k dispozici žádné 

elektronické inventurní soupisy majetku.  

 

5.1.4  Syntetické a analytické ú�ty 
 

Ú�etní jednotka na základ� ur�ené sm�rné ú�tové osnovy ú�tuje dle stanových 

ú�tových t�íd, ú�tových skupin a syntetických ú�t�. Syntetické ú�ty jsou rozší�eny jen 

omezen� o analytické ú�ty. Sdružení nevyužívá sv�j ú�etní a ekonomický software a tém�� 

nepracuje s evidencí analytických ú�t�. Z výsledku analýzy daného ú�etnictví, kde ÚJ pracuje 

s minimem analytických ú�t�, je z�ejmé, že mají k dispozici velmi nep�esná data a finan�ní 

údaje, a tím i nedostate�n� �len�né a specifikované požadované ekonomické výstupy, aby 

vedení zjistilo, jak organizace ú�etn� hospoda�í. M�žeme tedy hovo�it o neefektivním �ízení 

ú�etnictví v dané ú�etní jednotce s tak velkým rozsahem ú�etních dat. 

 
33  P�íloha �. 5: Rozvaha za rok 2010 o. s. ERGON – chrán�ná dílna. 
34  P�íloha �. 6: Výkaz zisku a ztráty  za rok 2010 o.s. ERGON-chrán�ná dílna. 
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Ú�etní jednotka pracuje s ú�tovou t�ídou :5 Náklady – a t�mito syntetickými ú�ty jsou:  

501 – Spot�ebované nákupy, 510 – Služby, 521 – Osobní náklady, 524 – Zákonné sociální 

pojišt�ní a zdravotní náklady, 530 – Dan� a poplatky, 541 - Ostatní náklady a ú�etní skupina 

551 – Odpisy. Takto zjednodušené vedení ú�etnictví znamená, že nelze zjistit, jaká 

je nap�íklad spot�eba konkrétního nákupu nebo u položky služeb spot�eba plynu, elektrické 

energie a jiné.35  

Analytické ú�ty u ú�tové t�ídy 6 – Výnosy jsou rozší�ené: u syntetického ú�tu 602 – 

Tržby za vlastní výkony a za zboží, na AU tržby za prodej služeb a za zboží. Ú�etní jednotka 

pracuje se SÚ 641 – Ostatní výnosy, ten je rozší�en o analytický ú�et úrok�, SÚ 652 – Tržby 

z prodeje majetku a syntetickém ú�tu 691 – Dotace. Ú�etní jednotka nevede analytické ú�ty 

u dotací, ale pouze ru�n� vytvo�enou tabulku, kde si eviduje jednotlivé dotace, které ÚJ 

obdržela nebo má získat. V této tabulce je rovn�ž seznam náklad� na p�íslušnou dotaci. Takto 

ru�n� vytvo�ená pomocná evidence pak slouží p�i vyú�tování jednotlivých dotací. 

 Analytické �len�ní u rozvahových ú�t� je nedostate�né u syntetického ú�tu 311 – 

Pohledávky z obchodních vztah�, naopak u 321 – Závazky z obchodních vztah� je zbyte�n� 

složité �len�ní na jednotlivé dodavatele. Jelikož stávající ú�etní program jim toto �len�ní 

dokáže poskytnout v celé �ad� p�ehledných a transparentních výstup� a sestav. Pro  

p�ehlednost u syntetického ú�tu 331 – závazky k zam�stnanc�m a ú�tu 335 – Pohledávka 

se zam�stnanci, si ÚJ vede seznam všech zam�stnanc� v Excelu, kde zachycuje výši 

pohledávek a závazk� u jednotlivého zam�stnance v��i ú�etní jednotce. Tato evidence 

je v tak rozsáhlém ú�etnictví málo p�ehledná, �asov� náro�ná i neefektivní a v neposlední 

�ad� zbyte�n� pracná. Navíc velmi lehce m�že dojít k ú�etní chyb�, kterou zaviní lidský 

faktor. Dále zde ú�tují na ú�tech 901 – Vlastní jm�ní, 930 – Hospodá�ský výsledek a 951 - 

Dlouhodobé bankovní úv�ry. 

 

5.2  Náklady o.s. ERGON–chrán�ná dílna 
 

Náklady a výnosy slouží k zjišt�ní hospodá�ského výsledku ú�etní jednotky. Pokud 

chrán�ná dílna má náklady vyšší než výnosy, pak je ve ztrát�. V opa�ném p�ípad� výnosy 

p�evyšují náklady, a ú�etní jednotka vytvo�í zisk. Ovšem p�evážnou �ást výnos� tvo�í dotace, 

z �ehož vyplývá, že ú�etní jednotka v sou�asné dob� nepo�ítá a nebude muset výhledov� 

po�ítat da� z p�íjm� právnických osob, jelikož dotace jsou pro ú�etní jednotku hlavním 

a zárove� neda�ovým zdrojem p�íjm�. 
 

35 Príloha �. 6 
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Následující tabulka a graf zachycují hospoda�ení s náklady ú�etní jednotky, a to 

za posledních 6 let fungování ERGON-chrán�né dílny v Moravskoslezském kraji.  

Tabulka �.3: Vývoj náklad� v o.s. ERGON-chrán�ná dílna za období 2005 -2010 (v tis.K�). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Spot�ebované nákupy 435 2 435 2 486 2 368 3 471 4 506

Služby 155 427 1 134 1 166 2 557 2 336

Osobní náklady 1 491 3 700 6 119 6 789 6 684 14 193

Dan� 12 9 47 24 13 6

Ostatní náklady 5 547 198 234 295 314

Tvorba fondu vlastních 
investic 

957 1 886   

Odpisy 90 1 039 1 878 1 988 2 275 3 355

Náklady celkem 2 188 9 114 13 748 12 569 15 295 24 710

Pramen : Výkaz zisk� a ztráty o.s. ERGON-chrán�ná dílna. 

Z tabulky �. 3 je z�ejmé, že ob�anské sdružení má rostoucí spot�ebu náklad�. 

Graf. �. 1: Pohyb náklad� v o.s. ERGON-chrán�ná dílna za období 2005 - 2010. 
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Pramen: Výkaz zisk� a ztráty o.s. ERGON-chrán�ná dílna. 

Z grafického znázorn�ní lze vy�íst nár�st jednotlivých nákladových položek. Nejvyšší 

�erpání je u položky osobní náklady, kde má ú�etní jednotka zachycené mzdové náklady 

zam�stnanc�, v�etn� jejich zákonných odvod� a sociálních náklad�. Navýšení této položky 

je zap�í�in�no n�kolika násobným nár�stem zam�stnanc� chrán�né dílny oproti roku 2005. 

Další položkou, u které dochází k v�tšímu objemu vydaj�  jsou spot�ebované nákupy. Tato 

položka slouží k zaú�tování nákupu materiálu, ale i nakoupeného zboží pro jiné organizace.  

Vyšší nár�st náklad� oproti ostatním uvedeným nákladovým položkám se nachází 

v položce odpis�. Ú�etní jednotka má v evidenci dlouhodobý hmotný majetek (stavby) 

a samostatn� movitý majetek. Tyto dv� skupiny majetk� musí dle zákona o ú�etnictví tvo�it 

odpisy. Ú�etní jednotka provádí rovnom�rné m�sí�ní ú�etní odpisy. 

Graf �. 2: Vývoj  odpis� o.s. ERGON-chrán�ná dílna za období 2005 – 2010 (v tis.K�). 
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Pramen: Výkaz zisk� a ztráty o.s. ERGON-chrán�ná dílna. 

Ve výše znázorn�ném grafu m�žeme shlédnout markantní nár�st ú�etních odpis� 

ú�etní jednotky, což je zap�í�in�no nákupem (po�ízením) dlouhodobého majetku. 

V roce 2007 a v roce 2010 došlo v chrán�né díln� k technickému zhodnocení (dále jen 

„TZ“) u dvou st�edisek, na které byla použita státní investi�ní dotace. ÚJ m�la TZ ve výši 

1 100 tis.K�. Tato finan�ní investice byla hrazena z vlastních zdroj� (100 tis. K�) a ze státní 

dotace (1 mil.K�). Technickým zhodnocením byl navýšen majetek budovy a �ástka bude 

odepisována 30 let. 
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Tabulka �. 4: Zaú�tování ú�etního odpisu s použitím státní dotace a vlastních zdroj�. 

�. Název ú�etní operace MD Dal �ástka v K� 

1. P�edpis nároku na státní investi�ní dotaci 346 901 1 000 000

2. Investi�ní dotace p�ipsána na b�žný ú�et 221 346 1 000 000

3. Pr�b�žná faktura za TZ stavby 042 321 1 100 000

4. Úhrada p�ijatých faktur za TZ z b�žného ú�tu 321 221 1 100 000

5. 
Za�azení stavby do používání na základ� 
kolauda�ního rozhodnutí 021 042 1 100 000

6. M�sí�ní odpisy majetku 551 081 3 055,60

7. M�sí�ní rozpoušt�ní investi�ní dotace  901 691 2 777,80

Pramen : �erpáno z ú�etnictví o.s. ERGON-chrán�ná dílna. 

Výpo�et odpis�:  

1 100 000 : 360 (30 let * 12 m�síc�) = 3 055,60 K�    

Celkový odpis majetku se skládá z odpisu ceny majetku po�ízené z dotace a ceny 

hrazené z vlastních zdroj� (100 tis. K�). 	ádek �. 6. se skládá z odpisu majetku 

financovaných jednak z vlastních zdroj�, ve výši 277,80 K� a z odpisu z uhrazené investi�ní 

dotace ve výši 2.777,80 K�. Ob� �ásti odpisu jsou ú�továny na ú�tu 551 a jsou da�ov� ú�inné. 

M�sí�ní rozpoušt�ní simuluje �asové rozlišení investi�ní dotace, která není pro ú�etní 

jednotku p�íjmem da�ov� ú�inným viz §18 odst. 4 zákona o dani z p�íjmu (586/1992 Sb.) 

a je ú�tována na ú�tu 691. Odpis dotace je ú�tován oproti ú�tu 901 (vlastní jm�ní), na kterém 

byla dotace zaú�tována p�i jejím schválení. Zde ú�et 901 do jisté míry supluje ú�et 381, ale 

dotace není závazek v��i poskytovateli a proto navyšuje p�ímo vlastní jm�ní neziskové 

organizace. Tento zp�sob ú�tování odpis� majetku po�ízeného z �ásti nebo pln� z dotace 

je zna�n� odlišné oproti ú�tování u b�žných podnikatelských subjekt�. 

Poslední významnou položkou je položka služeb. V této položce má ú�etní jednotka 

zahrnuty veškeré provozní služby, které se týkají elektrické energie, tepelné energie, vodného 

a sto�ného a spot�eby plynu. Náklady ú�etní jednotky, tj. spot�eba chrán�né dílny, nejsou 

ú�továny na jednotlivá st�ediska, proto vedení spole�nosti nezíská informace o efektivnosti 

ur�itého výrobního procesu nebo poskytované služby, které ÚJ provozuje. V položce služeb 

se nacházejí i opravy a udržování, které se týkají celé spole�nosti, tzn. p�ti st�edisek a dvou 

hlavních provozoven. Výkaz zisku a ztráty p�edkládá ekonomka vedení spole�nosti pouze 
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za jediné st�edisko. Vedení spole�nosti tak nezjistí, které st�edisko nebo provozovna 

prosperuje dob�e, nebo je p�ípadn� ztrátové. Vedení tak nemá k dispozici pot�ebné 

ekonomické údaje získané z ú�etnictví, pop�. vlastní propo�ty, které by vedly ke zp�esn�ní 

ekonomických výsledk�.  

Management sdružení sice provádí plánování a rozpo�et na následující období, ale 

je to velmi hrubý odhad, jelikož nemá efektivn� �ízené ú�etnictví, v d�sledku toho, pak 

vychází ze zkreslených výsledk� hospoda�ení. Za úvahu stojí rovn�ž fakt, že pokud sdružení 

d�lá jakoukoliv v�tší zakázku, na kterou byla poskytnuta státní dotace nebo vlastní zdroje, 

pop�ípad� použitý úv�r od bankovních institucí, neú�tuje náklady ani výnosy na konkrétní 

zakázku. Z t�chto d�vod� považuji vedení ú�etnictví za nep�ehledné a chaotické. 

 

5.3  Zdroje financování ú�etní jednotky 
 

Ú�etní jednotka ERGON–chrán�ná dílna byla založena na podporu osob 

se zdravotním postižením. Poskytuje nabídku práce handicapovaným lidem, kte�í nemají 

možnost si najít vhodnou práci v našem regionu. Tato služba je prosp�šná pro celou 

spole�nost. Postiženým ob�an�m je nabídnuto výhodné pracovní za�azení tak, aby se lidé 

se sníženou pracovní schopností mohli za�adit do pracovního procesu na plný nebo zkrácený 

pracovní úvazek. Pracovní proces musí odpovídat individuální pot�eb� jednotlivce. Z tohoto 

poslání je z�ejmé, že ob�anské sdružení musí vytvá�et pracovní místa mén� obtížná. Musí 

se snažit získat finan�ní prost�edky z r�zných zdroj� tak, aby se jeho zam�stnanci udrželi 

na trhu práce.  

Pro �editelku ú�etní jednotky, která �ídí celé sdružení, z toho plyne nelehký zp�sob 

získávání finan�ních zdroj�, vytvá�ení výrobního procesu a rozši�ování nabídky pracovních 

míst tak, aby lidé se sníženou pracovní schopností mohli vykonávat nabídnutou práci, kvalitn� 

ji odvád�t, a tím se zapojit do spole�enského života. Jejím prvo�adným úkolem je snaha získat 

zakázky a poté nalézt finan�ní zdroje na jejich profinancování. Tento manažerský proces 

je v ú�etní jednotce �ešen formou sponzoringu, dotací i z vlastních výkon�. 

Zakázky ÚJ jsou specifikované . Handicapovaní zam�stnanci mají možnost vykonávat 

r�zné profese, a� je to lepení etiket na krabi�ky od lék�, kompletace kovových sou�ástek, 

úklid kancelá�í a jiných institucí, praní a �išt�ní prádla v�etn� drobn�jších oprav. Provád�jí 

rovn�ž montáž d�ev�ných násad s r�znými kovovými komponenty, jako jsou hráb�, rý�e, 

sekyry a lopaty. ÚJ vlastní také malou autodílnu. Z uvedených fakt� je z�ejmé, že si ÚJ vede 

dob�e p�i  získávání zakázek. 
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Níže uvedená tabulka zachycuje získané finan�ní zdroje v podob� provozních dotací, 

ostatních výnos� a výnos� za vlastní výkony.  

Tabulka �.5: Celkový vývoj výnos� o.s. ERGON-chrán�ná dílna za období 2005 – 2010 
(v tis. K�)  

Název ú�etní operace 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za vlastní výkony     704 3 901 6 033 5 971 7 610 13 862

Ostatní výnosy        1   486 1 126 1 150 1 389  2153

Provozní dotace 1 569 4 727 6 589 5 579 6 380  8 935

Tržby z prodeje majetku        68

Výnosy celkem za sledované období 2 274 9 114 13 748 12 700 15 379 25 018

Pramen : Výkaz zisku a ztráty o.s. ERGON–chrán�ná dílna. 

Z tabulky vyplývá, že ú�etní jednotka je úsp�šná, jak v získávání státních dotací, tak 

i vlastním p�i�in�ním, i když sdružení není založeno za ú�elem podnikání. 

Graf �. 3: Celkové výnosy o.s. ERGON-chrán�ná dílna za období 2005 – 2010. 
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Pramen: údaje z tabulky �. 5. 

Z uvedeného grafu je z�ejmé prudké navýšení výnos� od po�átku existence ú�etní 

jednotky. Tržby za vlastní výkony v posledních letech dokonce p�evýšily získané provozní 

dotace. 
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Ú�etní jednotka hospoda�í s finan�ními prost�edky, kterými jsou p�íjmy ze státního 

rozpo�tu, p�íjmy Ministerstva práce a sociálních v�cí, s dotacemi z ú�adu práce 

Moravskoslezského regionu, s dotacemi z projektu - Spole�ný regionální opera�ní program 

a dále z vlastních tržeb z prodeje služeb a ostatních výnos�. Finan�ní prost�edky získané 

ze státního rozpo�tu ur�ené pro nevýd�le�nou organizaci poskytuje ministerstvo krajským 

ú�ad�m formou dotace na zvláštní ú�et kraje. 

P�i získávání dotací má ú�etní jednotka vnit�ní sm�rnici, podle které postupuje p�i 

vy�izování státních dotací. Jedná se p�evážn� o dotace ú�elové, to znamená, že ve smlouv� 

mezi ob�anským sdružením ERGON–chrán�ná dílna a ú�adem práce je stanovena výše 

ú�elové dotace a její konkrétní použití, bu
 na mzdy ve výši nap�íklad 100%, nebo 

je uvedena jiná výše ú�elové dotace, a to bu
 na jednoho nového pracovníka nebo na jedno 

nov� z�ízené pracovní místo. Zákonné odvody na zam�stnance jsou rovn�ž p�ímo vy�ísleny 

nebo ur�eny procentuáln�. V podmínkách se uvádí konkrétní �asové �erpání, do kdy musí být 

dotace použita. Povinností je vždy vést evidenci o získaných finan�ních zdrojích 

a vynaložených nákladech z dotace. Ú�etní jednotka nevede podrobnou ú�etní evidenci, 

k výstup�m používá zpravidla Excel u kterého m�že snadno docházet k chybám díky selhání 

lidského faktoru. Tento problém by šel snadno odstranit nap�íklad využitím zakázkového 

ú�etnictvím. 

Ú�etní jednotka je velmi úsp�šná, p�i získávání dotací z ú�adu práce na nov� z�ízená 

pracovní místa. Efektivn� plní své poslání. Ob�anské sdružení ERGON- chrán�ná dílna 

z�ídilo od za�átku své existence již p�t pracovních st�edisek se službou praní prádla. Tato 

služba je poskytována všem institucím a ob�an�m okolních m�st. Služba je v dnešní dob� 

neustále rozši�ována, nejedná se jen o praní prádla, ale i žehlení, drobné opravy prádla, 

p�ípadn� dovoz a odvoz prádla. 

V níže uvedených tabulkách je zachycen pohyb zam�stnanc� ú�etní jednotky v�etn� 

jejich odpracovaných hodin v letech 2005 až 2010, kde pomocí dotací z ú�adu práce byl 

vytvo�en nár�st nových pracovních p�íležitostí. 

Tabulka �. 6: Vývoj po�tu pracovních míst v ú�etní jednotce. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Zam�stnanci 22 56 58 63 85 166 

Pramen: �erpání personální evidence zam�stnanc� ÚJ 
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Ú�etní jednotka za�ínající se 22 zam�stnanci s úm�rným nár�stem v pr�b�hu 

následujících let. V roce 2010 došlo k významnému nár�stu po�tu zam�stnanc� oproti roku 

p�edcházejícímu.  

Graf �. 4: Vývoj po�tu zam�stnanc� v  o.s. ERGON-chrán�ná dílna od roku 2005 – 2010. 
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Pramen: údaje �erpány  z tabulky �. 6. 

Z uvedené tabulky a znázorn�ného grafu, je z�etelné, jak efektivn� ú�etní jednotka, 

�ídí své poslání v získávání pracovních míst, a tím zajiš�ování výrobního procesu, který 

neslouží za ú�elem podnikání.  

Následující tabulka znázor�uje odpracovaný fond pracovní doby p�evedený 

na hodinové výkony v jednotlivých letech. Je z�ejmé, že má stoupající trend. 

Tabulka �. 7: Pracovní fond dle skute�n� odpracovaných hodin zam�stnanc� o.s. ERGON-
chrán�ná dílna. 

Období  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Ženy   4 981   7 114   11 916   13 717   18 315   24 535 

Muži   4 510   5 490     8 600   10 299   10 488   17 308 

Pramen : zdroj ze mzdové evidence zam�stnanc� – ERGON o.s. 
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Graf �. 5: R�st po�tu odpracovaných hodin zam�stnanc� o.s. ERGON-chrán�ná dílna 
v letech 2005 až 2010. 
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 Pramen : zdroj ze mzdové evidence zam�stnanc� o.s. ERGON.. 

V tabulce �. 7 jsou uvedeny odpracované hodiny žen a muž� v dané ú�etní jednotce. 

Graf vy�íslil stoupající trend fondu odpracované doby u žen i muž� s tím, že ženy mají 

podstatn� vyšší nár�st než muži, poukázal na více pracovních p�íležitostí u profesí vhodných 

pro ženy. 

Data zachycená v grafu �.6 se týkají provozní a investi�ní dotace. Údaje byly �erpány 

z tabulky �. 5. 

Graf �. 6: Vývoj získaných dotací o.s. ERGON-chrán�ná dílna v letech 2005 až 2010. 
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Pramen: data z tabulky �. 5. 
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Graf ukazuje úsp�šnost ve vy�izování a v získávání dotací mezi ob�anským sdružením 

a ú�adem práce. Tyto ú�elové dotace jsou �erpány dle striktních podmínek, jak je uvedeno 

ve smlouv� mezi danými organizacemi.  

V roce 2007 a v roce 2010 získalo ob�anské sdružení investi�ní dotaci nazvanou 

Projekt: ERGON -chrán�ná motiva�ní, integra�ní a pracovn� rehabilita�ní dílna. Tato akce 

byla spolufinancována Evropskou unií a Moravskoslezským krajem. Zám�rem akce bylo 

vytvo�ení motiva�ního st�ediska, pracovn� rehabilita�ní dílny, jako p�irozeného rozší�ení 

programu stávající chrán�né dílny ERGON. Významným p�ínosem bylo poskytování služeb 

pracovní rehabilitace na trhu práce formou podpory nácvikové praxe na pracovních místech 

otev�eného trhu. Dalším výstupem projektu byl operativní leasing vozidla pro zajišt�ní 

mobility klient�, materiální vybavení nov� vzniklého pracovního místa, rozvoj partnerství 

se Slezskou diakonií st�ediskem Rút, motiva�ní kurzy, po�íta�ové kurzy pro gramotnost 

cílových skupin, a jiné. V roce 2010 byla poskytnuta investi�ní dotace na výstavbu haly, která 

má sloužit pro stávající zam�stnance i pro nov� vzniklá pracovní místa. Nov� vzniklé 

nevyužité prostory by m�ly být pronajímány partner�m a spolupracovník�m ob�anského 

sdružení a také ob�an�m m�sta. Níže uvedená tabulka ukazuje zdroje ú�tování investi�ních 

a provozních dotací v dané ú�etní jednotce. 

Tabulka �. 8: Ú�tování dotací v ob�anském sdružení ERGON-chrán�ná dílna. 

�. Název operace    MD       Dal 

1. P�edpis provozní dotace ÚP     346.200    691.200         

2. P�edpis investi�ní dotace ÚP     346.300    901.300 

3. P�íjem dotace na bankovní ú�et     221.400 346.200/300 

4. P�edpis vrácení nevy�erpané provozní dotace      691.200    346.200 

5. P�edpis vrácení nevy�erpané investi�ní dotace      901.300     346.300 

6. Vrátka dotací z bankovního ú�tu na ÚP 346.200/300      221.400  

Pramen : �erpáno z hlavní knihy o.s. ERGON-chrán�ná dílna. 

Ú�etní jednotka ú�tuje provozní i investi�ní dotace správn� na základ� dané 

legislativy. 

Pokud ú�etní jednotka v zastoupení �editelky sdružení požádá ú�ad o získání dotace, 

pak vy�ízení t�chto žádostí ze strany ú�adu práce podléhá delšímu zpracování 

a vyhodnocování. 	editelka proto nem�že s dotací pln� neboli 100 % po�ítat na následující 
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období, jelikož neví, zda v�bec dotace získá, pop�ípad� pokud ano, tak v jaké výši, pro jaký 

ú�el a kdy ú�ad práce poskytne skute�né pln�ní. Na základ� tohoto zdlouhavého a nejistého 

procesu schvalování musí získávat pro toto mrtvé období finan�ní prost�edky jiným 

zp�sobem.  

Analýzou ú�etnictví bylo zjišt�no, že ú�etní jednotka na konci ú�etního období 

dochází k záv�ru, že nemá dostatek finan�ních prost�edk� na b�žný a plynulý chod pro 

následující období. Tento problém se opakuje již n�kolik let existence ob�anského sdružení. 

Na základ� zjišt�ných fakt� o nedostatk� financí vedení sdružení tuto zoufalou situaci �eší 

unáhlen�, stresov� se ji pokouší odstranit. 

Ú�etní jednotka, aby mohla poskytovat práci lidem, a tím je finan�n� motivovat 

na za�átku nového �tvrtletí a zárove� platit veškeré provozní náklady, musí disponovat 

dostate�nými finan�ními prost�edky. Žádá své investory a své partnery, se kterými 

spolupracuje, aby na ú�etní jednotku fakturovali zálohové platby, a to z d�vodu rozjezdu 

nového ú�etního období. Tyto p�ijaté zálohové platby jsou používány na veškerou provozní 

�innost. Zálohovou platbu, je to finan�ní obnos, který je vyplácen ú�etní jednotce p�edem, 

za ješt� neodvedenou práci. Nap�íklad partner Walmark, který zaslal ú�etní jednotce v roce 

2010 zálohovou platbu ve výši 530 tis. K� na krabi�ky od lék�, které podléhají dokon�ovacím 

pracím, a to nalepení etiket. Dodané zboží ú�etní jednotce nefakturují, za neodvedenou práci 

neboli službu p�edem zaplatí provozní zálohu.Tento finan�ní zálohový obnos byl v kone�né 

fázi da�ovou fakturou vyú�tován, a to bu
 formou doplatku, anebo nulového finan�ního 

vyrovnání. Takovýto postup u zálohových faktur ob�anské sdružení provádí i s jinými 

partnery. Je to nezbytné pro existen�ní p�ežití dané ÚJ. 

 

5.4  Rozvaha aktiv a pasiv ú�etní jednotky  
 

V rozvaze ú�etní jednotky jsem se zam��ila na nár�st a krytí majetku ú�etní jednotky. 

V rozvaze na stran� aktiv se nachází dlouhodobý hmotný majetek, který zahrnuje pozemky, 

stavby a samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí. Další položku tvo�í oprávky 

k dlouhodobému majetku. Dále obsahuje ob�žná aktiva a jiná aktiva celkem. Na stran� pasiv 

jsou vlastní zdroje, (které jsou tvo�eny jm�ním a výsledkem hospoda�ení (dále jen „VH“) 

z b�žného hospodá�ského období) a cizí zdroje. Položka cizí zdroje zahrnují dlouhodobé 

a krátkodobé závazky a jiná pasiva.  
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V následující tabulce i grafu je zachycena rozvaha ÚJ ve zkrácené verzi za období 

2005 - 2010, kde je vid�t, že došlo v posledním roce k velkému nár�stu na stran� majetku 

i zdroj� krytí.  

Tabulka �. 9: Rozvaha o.s. ERGON-chrán�ná dílna v letech 2005 až 2010 (v tis. K�). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dlouhodobý.majetek  25 309 36 414 35 016 34 914 34 326 107 373

Krátkodobý majetek 5 540 2 663 6 540 3 570 3 724 26 595

Jiná aktiva 861 770 15 33 56 100

Aktiva celkem 31 710 39 847 41 571 38 517 38 106 134 068

Vlastní zdroje 5 574 31 363 32 219 31 837 30 893 60 105

Cizí zdroje 25 837 8 484 9 252 6 266 6 556 71 450

Jiná pasiva 299 0 100 415 657 2 513

Pasiva celkem 31 710 39 847 41 571 38 517 38 106 134 068

Pramen: materiál �erpán z ú�etnictví ob�anského sdružení 

Graf �.7: Bilance v o.s. ERGON-chrán�ná dílna za období 2005 -2010 (v tis.K�). 
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Tabulka �. 10: Vývoj vlastních a cizích zdroj� v ú�etní jednotce o.s. ERGON-chrán�ná dílna 
v letech 2005 až 2010 (v tis. K�). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vlastní zdroje 5 574 31 363 32 837 31 837 30 893 60 105

Cizí zdroje 26 136 8 484 9 352 6 680 7 213 73 963

Rozdíl -20 562 22 879 23 485 25 157 23 680 -13 858

P�evis VK % -78,67% 270% 251% 377% 328% -18,74%

Pramen : �erpáno z bilance ú�etní jednotky. 

 

V tabulce �. 10 je zachycen p�evis vlastních zdroj� nad cizími v letech 2006-2009. 

Tato ekonomická situace m�že být hodnocena tak, že ú�etní jednotka v t�chto letech mohla 

více využívat cizích zdroj� než zdroj� vlastních, a tím by došlo k efektivn�jšímu hospoda�ení. 

Využívání vlastních zdroj� bylo nutné z d�vodu politiky bankovního sektoru, který 

neziskovým organizacím neposkytoval možnost �erpání úv�r�, jako je tomu 

u podnikatelských subjekt�. V roce 2010 se kone�n� povedlo realizovat �erpání úv�ru a to 

díky ru�ení dlouholetých spolupracujících odb�ratelských firem. 
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6  HODNOCENÍ A NÁVRH �ÍZENÍ Ú�ETNICTVÍ V ÚJ 
 
6.1  Analýza zjišt�ných nedostatk� v ú�etnictví 
 

V této kapitole je provedeno shrnutí zjišt�ných nedostatk� a navržené, pop�ípad� 

doporu�ené efektivn�jší vedení ú�etnictví v dané ú�etní jednotce. Software ke zpracování 

ú�etnictví, obsahuje také další ú�etn� ekonomické moduly. Tyto slouží ke zpracovávání jak 

mzdové evidence a skladového hospodá�ství, tak i ú�etní evidence, jako jsou knihy závazk�, 

knihy pohledávek, knihy majetku a výstup� z nich. 

Navržené zm�ny v daném ú�etnictví p�inesou efektivn�jší �ízení pro management 

podniku. Byly zjišt�ny následující nedostatky v �ízení ú�etnictví:  

• tvorba analytických ú�t�, 

• nerozú�tování ú�etnictví na st�ediska, 

• zakázkové ú�etnictví, 

• nesrovnalosti v evidenci majetku, 

• vyú�tování dotací a zakázek, 

• neúplné sestavování finan�ních rozpo�t�, 

• analýza hospoda�ení, 

• finan�ní zdroje. 

 

6.1.1  Tvorba analytických ú�t� 
 

K dokonalé p�ehlednosti ú�tování p�ispívají analytické ú�ty ( dále jen „AÚ“). Tyto 

AÚ je možno použít u všech nákladových a výnosových ú�t�, na kterých ÚJ ú�tuje.  

Navrhla jsem použít analytické ú�ty u t�chto syntetických nákladových ú�t�: u ú�tové 

skupiny 50 – je možno použít AÚ alespo� u SÚ: 501.001 - 501.006, používaných k ú�tování 

spot�eby materiál�, tiskopis�, publikací, materiálu na opravu a údržbu a drobného 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aj. Doporu�ila jsem rozší�it ú�et „502“ o AÚ 

502.01-04, na kterých se eviduje spot�eba elektrické energie, spot�eba tepla, vodného 

a  sto�ného, plynu. Ú�tová skupina 51 je charakterizována jako Služba, kterou je možno �lenit 

na SÚ 511.01 – Opravy a udržování a další, a to s �len�ním na jednotlivá st�ediska, 

provozovny, 512 – Cestovné. Ú�et Reprezentace – 513, tento ú�et je neda�ový a slouží pro 

reprezenta�ní ú�ely. P�i ro�ním zpracování da�ového p�iznání právnických osob musí ÚJ tuto 

nákladovou neda�ovou položku odú�tovat z výkazu zisku a ztráty. Ú�tová skupina 520 – 

Osobní náklady - v této ú�tové skupin� zavést analytický ú�et 521.01 – Mzdy zam�stnanc�, 
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521.02 – Ostatní osobní náklady, jako jsou dohody o provedené práci, dohody o pracovní 

�innosti -AÚ 521.03.  

Dále SÚ 524.00 – Zákonné sociální pojišt�ní – rozší�it o více analytických ú�t�, jedná se 

da�ové AÚ a neda�ový analytický ú�et nap�. - 524.99. Zákonné sociální náklady jsou 

ú�továny na syntetickém ú�tu 527. Na tomto SÚ použít analytické �len�ní, protože ÚJ 

poskytuje zam�stnanc�m stravenky, takže bude sloužit k p�ehlednosti nap�íklad 527.01 

Stravování zam�stnanc� ve výši 55% - da�ový ú�et a ú�et 527.99 – Stravování zam�stnanc�, 

neda�ový ú�et pro zam�stnavatele. Ú�etní jednotka má ú�et 528.01 – zde se zachycují 

dárkové kupóny pro zam�stnance. Ú�etní skupina 55 – Odpisy, tady je doporu�en analytický 

ú�et 551.01 – Dlouhodobého hmotného majetku, (stavby) 551.02 – Odpisy samostatného 

movitého majetku, a Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 551.03.  

Analytické ú�ty u ú�tové t�ídy 6 – Výnosy – je nutné rozší�it o AÚ u dotací a ostatních 

výnos�, a to nap�íklad: u skupiny 649.01 – Ostatní výnosy, 649.30 – P�ijaté dary a jiné. 

V ú�tové skupin� 69 – Dotace nutno použít analytické ú�ty, a to 691.01 – Krajské provozní 

dotace, 691.02 – Státní dotace, 691.03 - Dotace z ú�adu práce a ú�et 691.08 – bude sloužit 

k rozpoušt�ní odpis� z dotací.  

U rozvahových ú�t� doporu�uji rozší�it ú�tování o AU u syntetického ú�tu 311 – 

Pohledávky z obchodních vztah� a 321 – Závazky z obchodních �inností. Zde by analytický 

ú�et sloužil k v�tší p�ehlednosti dodavatelské i odb�ratelské �innosti. Dále by mohl sloužit 

k lepší p�ehlednosti a propojení úhrady faktur s bankou a hlavní knihou. Syntetický ú�et  335 

– Pohledávka za zam�stnanci. Pokud ÚJ zavede pot�ebný po�et analytických ú�t� 

na konkrétní jména zam�stnanc�, kte�í mají pohledávku u dané ÚJ, p�esn� zjistí, pohledávky 

a závazky v��i jednotlivým zam�stnanc�m. Zavedení AÚ u investic a technického 

zhodnocení v�etn� rozú�tování na st�ediska zp�ehlední hodnotu majetku a poslouží 

k p�ehledn�jší evidenci.  

 

6.1.2  Ú�etnictví jednotlivých st�edisek 
 

Na základ� analýzy ú�etnictví v ÚJ bylo zjišt�no, že k dnešnímu dni mají k dispozici 

5 samostatných st�edisek. Každé jednotlivé st�edisko je umíst�no cca 25 km v okruhu sídla 

ob�anského sdružení, tzn., že se m�že hovo�it o odlou�ených pracovištích, kde se provádí 

služba, a to praní a �ist�ní prádla. Vlastní dv� haly, kde se provádí montáž a kompletace 

v rámci služeb. ÚJ má celkem sedm samostatných objekt�, které nebyly rozú�továny 

na jednotlivá st�ediska. Aby vedení zjistilo, které st�edisko hospoda�í efektivn�, ú�tování 
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by m�lo probíhat tak, že každé st�edisko bude vedeno pod �íslem nap�íklad 101,102,…107. 

Takto p�i�azená �ísla st�edisek-budou zavedena do ú�etnictví. Každý da�ový doklad 

je rozú�tován na jednotlivá st�ediska, nap�.: „101“. �íslem st�ediska budou ozna�eny i interní 

doklady (mzdové náklady zam�stnanc� st�ediska, jejich zákonné odvody, odpisy a jiné). 

Na st�ediska budou rozú�továny rovn�ž tržby za výkony a dotace. Díky takto zavedené 

evidenci si m�že ÚJ kdykoliv zjistit výsledek hospoda�ení jednotlivých st�edisek. 

Management podniku m�že takto získané výstupy použít k podrobné analýze, na základ� 

které budou data sloužit k efektivnímu �ízení náklad� a výnos�. Rovn�ž m�že zjistit velikost 

získaných dotací na daném st�edisku, velikost tržeb nebo výsledek hospoda�ení st�ediska. P�i 

záporném výsledku hospoda�ení musí pak analyzovat nákladové i výnosové t�ídy a zjistit, kde 

vznikl problém daného st�ediska. Existuje i možnost náhledu hospoda�ení za podnik jako 

celek. Níže uvádím p�íklad p�edpisu rozú�tování na dv� st�ediska v�etn� jejich souhrnu: 

P�íklad p�edpisu ú�tování na st�ediska : 

1. P�edpis mzdových náklad� st�ediska Haví�ov 180 000 521 001 / 331 

Zaú�tování interního dokladu   St�edisko:102 �innost / 000 

2. P�edpis mzdových náklad� st�ediska T�inec 120 000 521 001 / 331 

Zaú�tování interního dokladu   St�edisko:105 �innost / 000 

3. Náhled ve výsledovce – mzdy celkem 300 000  521 001 / 331 

P�ed náhledem ekonom uvede       St�edisko:000 �innost / 000 

 

6.1.3  Zakázkové ú�etnictví 
 

ÚJ doporu�uji zavést zakázkové ú�etnictví, které ji napom�že k efektivnímu �ízení 

ú�etnictví. Ob�anské sdružení má nasmlouvané r�znorodé zakázky, na které jsou 

poskytovány provozní dotace. Jelikož ÚJ ú�tuje velmi zjednodušeným zp�sobem, jak jsem již 

uvád�la v jiných kapitolách, jsou výstupy z tohoto ú�etnictví velmi nep�ehledné, i když 

doposud vše zvládali s obdivuhodnou precizností. S nár�stem ú�etních zápis� zejména 

v posledním roce 2010, se zvyšuje možnost výskytu chyb. Stávající ú�etnictví a výstupy z n�j 

se stávají nedosta�ujícími a neopovídájí požadavk�m managementu pro pot�eby p�i �ízení 

podniku.  

Na základ� analýzy navrhuji toto �ešení: p�ijaté zakázky �ádn� �íslovat dle p�edem 

stanovených �ísel „�innosti“. ÚJ si zvolí �ísla �inností a zavede veškeré nové postupy - zm�ny 

do „Vnit�ní sm�rnice o ú�etnictví“. Zakázkové �íslování �inností je t�eba zvolit nap�íklad 
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�íslem „700 a výše“, toto by bylo vepisováno do veškerých nákladových, výdajových, 

p�íjmových a výnosových doklad�, které se p�ímo týkají dané zakázky. 

Nap�íklad interní doklad mezd :  

ID 11 (mzdy)/55 (chronologické po�adí)/ 2011 (rok)/107 (st�edisko- hala)/701(zakázka) 

ve zkrácené verzi : ID11/55/2011/107/701  ve výši 180 000 K� a 120 000 K� a následn� 

zaú�tovat interní doklady mezd : 

1. P�edpis mzdových náklad� Hala 180 000  521 001 / 331 

Zaú�tování interního dokladu St�edisko:107 �innost / 701 

2. P�edpis mzdových náklad� st�ediska T�inec 120 000  521 001 / 331 

Zaú�tování interního dokladu St�edisko:105 �innost / 701 

Na dané zakázce m�že spolupracovat více st�edisek a provozoven – musí být 

provedeno pat�i�né rozú�tování. 

Efektivní �ízení v zakázkové �innosti vidím v tom, že ÚJ m�že zjistit náklady, výnosy 

i výsledek hospoda�ení na jednotlivé zakázky, což ji umožní operativn� reagovat a zavád�t 

opat�ení pro efektivní hospoda�ení. ÚJ m�že zjistit, ve které nákladové položce je vyšší 

�erpání oproti plánovanému rozpo�tu, pokud m�la ÚJ p�edem p�ipravený rozpo�et náklad� 

na danou zakázku v�etn� jejich analytických ú�t�.  

P�íklad : Interní doklad mezd, který bude uveden v celkovém výsledku hospoda�ení 

na danou zakázku. 

Náhled ve výsledovce – mzdy celkem 300 000 521.001 / 331 

P�ed náhledem ekonom zadá  St�edisko:000 �innost / 701 

Zakázkové ú�etnictví vede k lepší pr�kaznosti, p�ehlednosti a srozumitelnosti 

ú�etnictví na jednotlivou získanou zakázku. Každá ú�elová dotace podléhá p�ísnému 

vyú�tování nákladových a výdajových položek. P�i �ádné kontrole t�chto dotací, m�že být 

zjišt�no, že �erpání bylo neoprávn�né, a tudíž m�že být na�ízen odvod bu
 nevy�erpané 

dotace, anebo odvod za špatné nakládání s finan�ními zdroji, které ÚJ získala od státu 

�i jiných institucí. 

 

6.1.4  Zjišt�né nesrovnalosti v evidenci majetku 
 

Pro p�ehlednost a úplnost vedení evidence majetku je d�ležité vypracovat  – vnit�ní 

sm�rnici o nakládání s majetkem dané ÚJ, jak s movitým, tak i nemovitým majetkem. 

Ve sm�rnici je nutno specifikovat veškerý majetek, který se nachází v rozvaze. Evidence musí 

být na ú�tu 031-pozemky, 021 stavby, 022 samostatné movité v�ci a ú�et (028) drobný 
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dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „DDHM“). ÚJ dosud neeviduje DDHM na SU 028, 

takže tento majetek se neprojeví v rozvaze na stran� aktiv. Tato ú�etní evidence by m�la být 

zachycena v modulu ú�etního softwaru – hmotného majetku a ten by m�l sloužit ÚJ 

k p�ehlednosti o majetku a k inventariza�nímu soupisu majetku p�i jeho fyzické inventarizaci. 

Každý nov� po�ízený majetek by m�l zavedenou kartu s daným inventárním �íslem a datem 

za�azení do používání, cenou, názvem, umíst�ním majetku a datem vy�azení majetku. 

U DDHM nutné zavést hranici, od které �ástky se má majetek evidovat, a který DDHM bude 

zaú�tován jen do spot�eby bez následné evidence. 

Na základ� zavedení majetku do operativní evidence ÚJ získá náležité inventární 

soupisy dle zákona o ú�etnictví. Získané inventurní soupisy umožní vytvo�it souhrnný p�ehled 

o stavu majetku ke dni inventarizace.  

 

6.1.5  Vyú�tování dotací a zakázek 
 

K nedostatk�m, které se týkají vyú�tování dotací a zakázek již byl výše podán návrh 

na jejich �ešení (viz kapitola 6.1.3 ). Pokud ÚJ zrealizuje návrh na zavedení �ísel �inností na 

jednotlivé zakázky, docílí efektivní ú�tování a vedení ú�etnictví bude p�ehledné a úplné. 

Cílem stanoveného návrhu je zjednodušit vyú�tování dotací a vyú�tování jednotlivých 

zakázek dle výkazu z ú�etního software Premiér systém a.s.. 

 

6.1.6 Neúplné sestavování finan�ních rozpo�t� 
 

Ú�etní jednotka provádí velmi zjednodušeným zp�sobem plánování na následující 

ú�etní období. Management plánuje pouze získávání zakázek a dotací. Celkové finan�ní 

plánování (dále jen „FP“) náklad� a výnos� neprovádí. V tabulce �.11 jsem navrhla stru�ný 

návrh finan�ního plánu na rok 2011.  

Tabulka �. 11: Finan�ní plán roku 2011 celkem a FP st�ediska Haví�ov (v tis K�). 

Název položek Finan�ní plán ERGONu 2011 Finan�ní plán - st�edisko Haví�ov

Spot�ební nákupy 6 035  1 127 

Provozní náklady 2 800  523 

Mzdové náklady 13 924  2 600 

Zákonné náklady 4 699  877 

Ostatní náklady 430  30 
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Odpisy 3 355  480 

Náklady celkem 31 243  5 637 

Dotace 11 400  2 128 

Tržby za služby 17 700  3 005 

Ostatní výnosy 2 700  524 

Výnosy celkem 31 800  5 657 

Hospodá�ský výsledek 557 20 

Pramen : vlastní zpracování 

V tabulce �. 11 je zrealizován návrh finan�ního plánu na rok 2011. Tento návrh 

je vytvo�en na základ� hospoda�ení z p�edcházejícího období. Jsou zde již zapracovány 

p�edem schválené dotace a p�edb�žný odhad výnos�. Výsledky jsou propo�ítány na základ� 

p�epo�tených stav� zam�stnanc� z roku 2010. Použila jsem v plánovaném roce  koeficient 

„Z“, který je roven p�epo�tenému stavu zam�stnanc� za uplynulý rok (2010). Všechny 

položky byly propo�ítány na základ� p�epo�teného po�tu zam�stnanc�, pouze pro výpo�et 

odpis� byl použit odpisový plán a u provozních náklad� bylo po�ítáno s valorizací.  

Návrh finan�ního plánu by m�l být proveden ve všech st�ediscích. 

 

6.1.7  Analýza hospoda�ení 
 

Analýzou ú�etnictví je zjišt�no, že ÚJ neprovádí žádnou kontrolu hospoda�ení. 

Z tohoto d�vodu nem�že zjistit zda efektivn� hospoda�í. 

Po konzultaci s vedením ú�etní jednotky již byly zrealizované n�které návrhy. 

Nap�íklad ÚJ již rozší�ila SÚ o ú�ty analytické, je zavedeno rozú�tování na jednotlivá 

st�ediska a taktéž se provádí rozú�tování �innosti zakázek, tzn. zakázkové ú�etnictví. ÚJ 

využívá výstupy výkaz� zisk� a ztráty za jednotlivá st�ediska tzn., že vedení ERGONu má 

k dispozici 7 výsledovek. ÚJ m�že m�sí�n� nebo �tvrtletn� vyhodnocovat hospoda�ení 

jednotlivých st�edisek, a to porovnáváním finan�ního plánu s upraveným finan�ním plánem 

a hospoda�ením st�ediska dle skute�nosti. Zjistí, jak st�ediska hospoda�í v jednotlivých 

položkách za ur�ité období.  

V tabulce �.12 je vypracována analýza hospoda�ení st�ediska Haví�ov za 3 m�síce 

a následn� je provedeno vyhodnocení v procentech.  
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Tabulka �.12: Analýza hospoda�ení za I.�tvrtletí 2011-st�edisko Haví�ov ( v tis.K�). 

Název položky Finan�ní plán 
2011 

Upravený 
Finan�ní plán 

Skute�né �erpání 
K 31.3.2011 

Pln�ní v % 
 

1 2 3 4 4:2 

Spot�ebované nákupy 1 127 0 282 25 % 

Provozní náklady 523 0 131 25 % 

Mzdové náklady 2 600 0 652 24 % 

Zákonné náklady 877 0 210 24 % 

Ostatní náklady 30 0 2 7 % 

Odpisy 480 0 120 25 % 

Náklady celkem 5 637 0               1 397 25 % 

Dotace 2 128 0 532 25 % 

Tržby za služby 3 005 0 772 26 % 

Ostatní výnosy 524 0 130 26 % 

Výnosy celkem 5 657 0 1 434 25 % 

Výsledek hospoda�ení 20 0 37  

Pramen : vlastní zpracování 

Ve výše uvedené tabulce a v jejím záhlaví je uveden upravený finan�ní plán, za dané 

období ( první �tvrtletí 2011 ), který je nulový, protože dosud nenastalo d�vodné opodstatn�ní 

pro úpravu finan�ního plánu. K úprav� finan�ního plánu m�že dojít kdykoliv b�hem ú�etního 

období, pokud nastanou skute�nosti, které to vyžadují. Skute�né pln�ní plánu ÚJ nap�. 

k 31.3.2011 bude vypo�teno pom�rem dat ze sloupc� 4:2 (pop�ípad� k upravenému 

finan�nímu plánu 4:3). 

Z analýzy hospoda�ení st�ediska vyplývá, že hospoda�ilo za dané období efektivn� 

a tvo�ilo i zisk. Analýza hospoda�ení je velmi d�ležitá pro management podniku a slouží jako 

podklad pro klí�ové rozhodování ÚJ. V p�ípad� zjišt�ní rozdíl� hospoda�ení mezi plánem 

a skute�ností pot�ebuje ú�etní jednotka analyzovat p�í�inu, vyvodit d�sledky, navrhnout 

opat�ení tak, aby zajistila dostate�né zdroje pro další �innost. st�ediska/podniku. Touto 

pr�b�žnou kontrolou hospoda�ení m�že p�edejít k problém�m p�i financování �innosti 

v dalším období.  
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6.1.8  Finan�ní zdroje 
 

Nedostatek finan�ních zdroj� na za�átku následného ú�etního období m�že vzniknout 

z �ady d�vod�. Jedním z nedostatk� m�že být, že organizace neprovád�la analýzy 

hospoda�ení, proto nezjistí, jak hospoda�í jednotlivá st�ediska. Dalším d�vodem m�že být 

nedostate�ná analytická evidence ú�etnictví, která nevede k pr�kaznosti a srozumitelnosti 

ú�etnictví. Taktéž m�že docházet k zajiš�ování nehospodárných zakázek. Nap�íklad vedení 

ERGONu získalo zakázku na výrobu krabi�ek na léky. Z ú�adu práce získali dotaci ve výši 

500 tis. K� na jmenovanou zakázku. Vystavená faktura za provedenou službu byla ve výši 

300 tis. K�, tzn, že celkové výnosy na zakázku byly 800 tis.K�. P�i analýze nákladové �ásti, 

zpracované z pomocného materiálu a mohla být i neúplná, se zjistilo, že celkové náklady byly 

ve výši 870 tis.K�. Náklady jsou tedy vyšší než výnosy, došlo ke ztrát� v hospoda�ení u dané 

zakázky. Vedení tedy neefektivn� hospoda�ilo, protože kdyby pr�b�žn� provád�lo 

vyhodnocování zakázky, m�lo by dojít d�íve ke zjišt�ní ztrátovosti zakázky. Mohla být 

s odb�ratelem dohodnuta a vyfakturována vyšší �ástka za danou zakázku tak, aby nedošlo 

ke ztrát�. Kdyby vedení organizace pr�b�žn� vyhodnocovalo náklady a výnosy, mohlo 

by p�edejít ztrátovým zakázkám. Dalším d�vodem pro nedostatek finan�ních zdroj� m�že být 

špatn� provedená kalkulace na zakázku. 

ÚJ bylo navrženo, aby provád�la výpo�ty samofinancování,36 a to bu
 p�ímou nebo 

nep�ímou metodou. Je to jedná z variant výpo�tu pen�žních tok�. Tento ekonomický ukazatel 

kapacity samofinancování je zpracován v následujících dvou tabulkách. V tabulce je použitý 

celoro�ní hospodá�ský výsledek spole�nosti.  

Pro naplánování pot�eb spole�nosti pro kritické první �tvrtletí roku následujícího  

(plánovaného), je pak možné sestavit jednu z níže uvedených variant samofinancování 

s použitím prvního �tvrtletí p�edcházejícího roku. Po vynásobení výsledku koeficientem „Z´“, 

který je roven pom�ru p�epo�tenému stavu zam�stnanc� za uplynulé a plánované první 

�tvrtletí, tzn. nap�. kolik finan�ních prost�edk� bylo skute�n� pot�eba pro spole�nost (resp. 

vybrané st�edisko) za 1.Q.2010 to bude pot�ebné na 1.Q.2011 x koeficient „Z´“.       

 

 
36 MRKVI�KA J., KOLÁ	 P.Finan�ní analýza 2. p�epracované vydání Praha: WOLTER KLUWER, 2009. 
228s. ISBN 80-7357-219-2., strana 122 
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Tabulka �.13: P�ímá metoda samofinancování  (pomocí ú�etních tok�) 

Název položek Ú�etní toky 

Výnosy celkem  25 018 

Spot�ební náklady  - 4 506 

Služby celkem  - 2 336 

Osobní náklady - 14 193 

Dan� a poplatky - 6 

Ostatní náklad - 113 

Bankovní poplatky - 201 

Kapacita samofinancování 3 663 

Pramen : vlastní zpracování z tabulky  Výkazu zisku a ztráty  

Tabulka �. 14 Nep�ímá“zkrácená“  metoda samofinancování  (pomocí ú�etních p�evod�) 

Název položek Ú�etní p�evody 

Výsledek hospoda�ení 308 

Odpisy 3 355 

Kapacita samofinancování 3 663 

Pramen : vlastní zpracování z tabulky z Výkazu zisku a ztráty  

Na rozdíl od kapacity samofinancování není výsledek hospoda�ení stavem disponibilních 

finan�ních prost�edk� spole�nosti. Je pouze m��ítkem výkonnosti ú�etní jednotky, jeho �ást 

se jednak p�etvá�í na tvorbu fondu vlastních investic (jak bylo použito v letech 2006 a 2007, 

které byly použity na financování prvních �tvrtletí následujících ú�etních období nebo 

výsledek hospoda�ení nerozd�lený (viz další ú�etní období). Odpisy jsou zadržené �ástky, 

které jsou ur�eny na obnovu dlouhodobého majetku. Avšak kapacita samofinancování 

je úhrnem ú�etních tok� vyprodukovaných v daném ú�etním období. Pro ú�etní jednotku 

je žádoucí její co nejvyšší hodnota. 

Pokud si spole�nost ERGON stanoví kapacitu samofinancování za uplynulé období 

a bude mít p�edpoklad stavu zam�stnanc� pro rok plánovaný (následný), dokáže pak lehce 

stanovit pomoci koeficientu „Z´“ pot�ebu finan�ních prost�edk� pro první �tvrtletí 

plánovaného roku. 
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V p�ípad� st�ediskového ú�etnictví pak lze tuto metodu použít úpln� stejn� pro 

jednotlivá st�ediska a tím ú�etní jednotka získá p�esný p�edpoklad pot�ebných financí a m�že 

tak lépe a efektivn� plánovat jejich získávání z obvyklých pop�. i nových zdroj�..  

Doporu�uji použití p�ímé metody, která je více transparentní z hlediska složení 

plánovaných náklad� i výnos� (zdroj� financí) než mnohem jednodušší nep�ímá metoda. 
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Záv�r 
 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit v ú�etní jednotce - ob�anského sdružení 

ERGON – chrán�né dílny, využití informací ú�etnictví pro �ízení vybrané ú�etní jednotky 

a hodnocení její efektivnosti. Vše bylo sm�rováno k možnosti získání co nejp�esn�jšího 

výsledku pot�eby finan�ních prost�edk� pro první �tvrtletí ú�etního období, které, jak z této 

práce vyplývá, je pro tuto spole�nost vždy velmi kritické.  

První t�i kapitoly teoretické �ásti byly v�nované legislativ� ú�etnictví v neziskových 

organizacích a byly vysv�tleny právní podmínky vzniku ob�anského sdružení.  

V�tší zm�ny v ú�etnictví, kterým se �ídí ob�anská sdružení, nastaly v roce 2002. 

V legislativ� došlo k významným novelizacím. Poslední novelizace byla 1.ledna 2008, kdy 

vešla v platnost novela zákona �.563/19921 Sb., o ú�etnictví, která se týká organizací, které 

mohly do 31.12.2007 vést jednoduché ú�etnictví. Ve smyslu § 38a, mohou ÚJ vést 

jednoduché ú�etnictví, pokud jejich celkové p�íjmy za poslední uzav�ené období nep�esáhly 

3 000 000 K�. Vznikla-li ÚJ povinnost vést ú�etnictví (podvojné), musí pro p�evod dodržet 

postup stanovený ve Vyhlášce �.504/2002 Sb., a v �eském ú�etním standardu �.414. 

 Následná kapitola teoretické �ásti se v�nuje vzniku, zániku ob�anského sdružení 

a základním pojm�m v dané problematice. Na neziskové organizace, které nebyly založeny 

za ú�elem podnikání, se vztahují všechny �ásti zákona o daních z p�íjm�. Tyto organizace 

mohou základ dan� snížit až o 30% , maximáln� však o 1 mil.K�, ale nemohou si od základu 

dan� ode�íst hodnotu dar�, což je umožn�no podnikatelským subjekt�m. 

Druhá polovina diplomové práce se týká praktických problém� ve vybrané ú�etní 

jednotce. Jedná se o ob�anské sdružení - chrán�nou dílnu, která vytvá�í vhodná pracovní 

místa pro osoby se zdravotním znevýhodn�ním, a tím snižuje nezam�stnanost v regionu 

T�šínského Slezska. 

Analýzou ú�etnictví jsem dosp�la k názoru, že ú�etnictví ve vybrané ú�etní jednotce 

nebylo efektivní. Ú�etní jednotka má sice k dispozici velmi kvalitní ú�etní-ekonomický 

software, ale jeho rozší�ené možnosti nebyly zdaleka využívány. Takto rozsáhlé ú�etnictví 

bylo vedeno na bázi p�vodního ú�etního softwaru, s omezeným využitím analytické evidence, 

a tím byly výstupy velmi nep�ehledné a nesrozumitelné. 

Analyzované nedostatky, se týkají malého využití analytických ú�t� a nezavedení 

ú�tování na st�ediska. Rovn�ž o zakázkách nebylo v�bec ú�továno. Ú�etní jednotka 

neprovád�la kontrolu hospoda�ení, nebyly sestavovány žádné finan�ní plány na základ� 
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kvalifikovaných odhad� na následující ú�etní období. Práv� v oblasti kontroly �ízení ú�tování 

v dané ÚJ jsou zjišt�ny výše zmín�né problémy. 

Z bilance ú�etní jednotky za posledních 6 let vyplývá, že ú�etní jednotka mohla 

efektivn�ji nakládat s pasivy, pokud by více využívala cizích zdroj� nad zdroji vlastními. 

Hlavním a jediným kritériem hodnocení úsp�chu �i neúsp�chu dané ÚJ, je vlastn� dosažení  

zisku, i když nevýd�le�né organizace nejsou založeny za tímto ú�elem.  

Ú�etní jednotce byly navrženy zm�ny p�edevším v rozši�ování analytických ú�t� 

a zavedení ú�etnictví na jednotlivá st�ediska, což vede k efektivnímu hospoda�ení. Každá 

zakázka by m�la mít své vlastní �íslo �innosti, tím dojde k hospodárnému využití daného 

ú�etnictví. Byla doporu�ena evidence veškerého majetku a zpracování dokladové 

inventarizace k ú�etní záv�rce v�etn� inventurních soupis� k 31. 12. daného roku. 

Aby ÚJ m�la k dispozici finan�ní zdroje na za�átku ú�etního období, m�la 

by pr�b�žn� sestavovat analýzy hospoda�ení jednotlivých st�edisek a taktéž jednotlivých 

zakázek, a tím na základ� výkyv� vyšších než 10% provád�t rozbor-analýzu dané položky. 

Dále bylo doporu�eno ÚJ provád�t návrhy finan�ních plán� na základ� kvalifikovaného 

odhadu, který vychází z p�edcházejícího období. Aby ÚJ zjistila, kolik finan�ních prost�edk� 

musí mít k dispozici na nové ú�etní období, byl doporu�en návrh FP, kde je možno si ud�lat 

kvalifikovaný odhad finan�ních zdroj� pro I.�tvrtletí následujícího období nového roku. 

Ú�etní jednotka byla seznámena s návrhy a všechny zakotvila, jak do vnit�ní sm�rnice 

o ú�etnictví, tak i do sm�rnice s nakládáním movitého majetku. Byla dopln�na n�která data 

do ú�etního programu. Ekonomka ÚJ zavedla uvedené návrhy a doporu�ení do ú�etnictví 

dané ú�etní jednotky. 

Každá ú�etní jednotka si musí nastavit své vnit�ní procesy tak, aby bylo možno 

co nejkvalitn�ji využívat informací z ú�etnictví, což umožní efektivní �ízení podniku, snížení 

nákladovosti a  hospodárné využití výrobních prost�edk�. Rovn�ž m�že z kvalitní evidence 

vy�íst d�ležitá data, která lze použít pro analýzu finan�ních tok� nebo kontrolu hospoda�ení. 

Cílem je nastavení procesu tak, aby byl dohledatelný konkrétní ú�etní p�ípad a tím mohla být 

zjišt�na p�í�ina vzniklých problém�. 
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P�íloha �. 1 
Vzor - Návrh na registraci ob�anského sdružení 

Ministerstvo vnitra 
Nám�stí Hrdin� �.3 
140 21  Praha 4 

 

         V souladu s ustanovením §6 odst.2 zákona �. 83/1990 Sb., o sdružování ob�an�, ve zn�ní  
          pozd�jších p�edpis�, podává 

 

P�ípravný výbor ve složení : 

1.Jméno a p�íjmení ………………………………………………………….. 
   Datum narození …………………………………………………………… 
   Bydlišt� …………………………………………………………………… 
2. Jméno a p�íjmení …………………………………………………………. 
    Datum narození …………………………………………………………… 
    Bydlišt� …………………………………………………………………… 
3. Jméno a p�íjemní …………………………………………………………. 
    Datum narození …………………………………………………………… 
    Bydlišt� …………………………………………………………………… 
 
Jménem p�ípravného výboru je oprávn�n jednat zmocn�nec : 

Jméno a p�íjmení …………………………. datum narození ……………… .. 
bydlišt� ………………………………………………………………………… 
   

                                                               tento 

návrh na registraci ob�anského sdružení 

           P�ílohy : stanoveny sdružení ve dvojím vyhotovení 
                Zápis z jednání p�ípravného výboru 

 

                                                                  I. 

Ob�anské sdružení ERGON – chrán�ná dílna, o.s. bylo založeno dne …………….. 
s cílem podpory vytvá�et vhodná chrán�ná místa pro osoby se zdravotním 
znevýhodn�ním, a tím snižovat nezam�stnanost v regionu T�šínského Slezska. 

II. 

�lenové p�ípravného výboru navrhují registraci ob�anského sdružení : 
Název sdružení : ERGON – chrán�ná dílna, o.s. 
Sídlo sdružení   : Ko�ská 742, T�inec Ko�ská  PS� 739 61 
 
V T�inci, dne ………………. 

                                                                 Podpisy �len� p�ípravného výboru : 
Jméno a p�íjmení …………………….
Jméno a p�íjmení …………………….
Jméno a p�íjemné ……………………

 



 

  

P�íloha �.2                             

Vzor - Oznámení zm�ny stanov Ministerstvu vnitra. 
Ministerstvo vnitra 
Nám�stí Hrdin� 3 
140 21  Praha 4 
 

V souladu s ustanovením § 11 zákona �. 83/1990 Sb., o sdružování ob�an�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, oznamuje 
 

ERGON – chrán�ná dílna o.s. 
se sídlem V�lopolská 243 
737 01  �eský T�šín – Horní Žukov 
 

p�vodní sídlo Ko�ská 742 
739 61  T�inec Ko�ská 
I� : 12345678  

MV �R registrováno pod II/S-OS/1-12345/99-R 

Jednající �editel sdružení 
Jméno a p�íjmení, R� 530821/1234, bytem ………………………… 
 

tuto 

zm�nu stanov 

P�ílohy: 2x stanovy sdružení v platném zn�ní 
              Zápis z valné hromady sdružení 

I. 

Valná hromada �len� sdružení konaná dne ………… p�ijala následující zm�ny ve 
stanovách : 
 
zn�ní �. 1.2 stanov „Sídlo sdružení je na adrese Konská 742, T�inec Konská“ se 
nahrazuje novým zn�ním „Sídlo sdružení je na adrese V�lopolská 243, 737 01 �eský 
T�šín“ 

II. 

V návaznosti na provedenou zm�nu stanov bylo vypracováno platné zn�ní stanov, které 
p�ikládáme. 
 

�eský T�šín, dne …………… 

 

                                                                               ……………………………………. 

                                                                                      Jméno a p�íjmení �editele o.s. 

 



 

  

P�íloha �.3 

Vzor - Oznámení o zrušení ob�anského sdružení Ministerstvu vnitra. 
 
 
Ministerstvo vnitra 
Nám�stí Hrdin� �.3 
140 21  Praha 4 
 

  V souladu s ustanovením § 12 zákona �. 83/1990 Sb., o sdružování ob�an�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, oznamuje 
 

Tenis �imice, o.s., 
ob�anské sdružení, 
se sídlem Skálová 655/31, 181 00 Praha 8-�imice 
p�vodní sídlo Sportovní 526/9,181 00 Praha 8 �imice 
I� : 12345678 

MV �R registrováno pod II/S-1-12345/99-R 

jednající prezidentem sdružení 
Josefem Wintrem, r.�.560821/1234, bytem Zadní 3789/23,361 01 P�íbram 
 

zrušení ob�anského sdružení 

 

P�ílohy: zápis z valné hromady sdružení 

I. 

Valná hromada �len� sdružení konaná dne 7. ledna 2010 rozhodla o ukon�ení �innosti 
sdružení a o dobrovolném rozpušt�ní sdružení. 

 

II. 

  Likvidátorem sdružení byl jmenován Josef Paják, r.�.640404/1234, bytem Popradská  
251/36, 120 00 Praha 2. 
 

V Praze, dne 7. ledna 2010 

 

                                                                             ……………………………………… 

                                                                                  Tenis �imice,o.s. jednající prezident 
                                                                                  Sdružení Josef Winterem  
 

 

 



 

  

P�íloha �.4 

Vzor - SM
RNÁ Ú�TOVÁ OSNOVA 
Ú�tová t�ída 0 – Dlouhodobý majetek 

Ú�tové skupiny: 

01 - Dlouhodobý nehmotný majetek                                 05 – Poskytnuté zálohy na dl.nehmotný a 
02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný                        hmotný majetek 
03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný           06 – Dlouhodobý finan�ní majetek 
04 – Nedokon�ený dl.nehmotný a hmotný majetek          07 – Oprávky dl.nehmotnému majetku  
        Po�izovaný dl.finan�ní majetek                                 08 – Oprávky k dl.hmotnému majetku 
 
Ú�tové skupiny :                            Ú�tová t�ída 1 - Zásoby 
11 – Materiál                                                                     13 - Zboží  
12 – Zásoby vlastní výroby 
 

Ú�tové skupiny :                        Ú�tová t�ída 2 – Finan�ní ú�ty 

21 – Peníze                                                                        24 – Jiné krátkodobé finan�ní výpomoci 
            22 – Ú�ty v bankách                                                          25 – Krátkodobý finan�ní majetek 

23 – Krátkodobé bankovní úv�ry                                      26 – P�evody mezi finan�ními ú�ty  
  

Ú�tové skupiny :                        Ú�tová t�ída 3 – Zú�tovací vztahy 

31 – Pohledávky                                                               36 -  Závazky ke sdružením a závazky z upsaných 
32 – Závazky                                                                             nesplacených cenných papír� a vklad� 
33 – Zú�tování se zam�stnanci a institucemi                   37 – Jiné pohledávky a závazky   
34 – Zú�tování daní,dotací a ost.zú�tování                      38 – P�echodné ú�ty aktiv a pasiv 
35 – Pohledávky za sdružení                                            39 – Opravná položka k zú�tovacím vztah�m  
                                                                                                  a vnit�ní zú�tování  
 
Ú�tové skupiny :                        Ú�tová t�ída  4 – volná 

 
Ú�tové skupiny :                        Ú�tová t�ída  5 – Náklady 

50 – Spot�ebované nákupy                                               54 – Ostatní náklady    
51 – Služby                                                                       55 – Odpisy,prodaný majetek, tvorba rezerv a 
52 – Osobní náklady                                                                  opravných položek 
53 – Dan� a poplatky                                                        58 – Poskytnuté p�ísp�vky        
                                                                                          59 – Da� z p�íjm�  

Ú�tové skupiny :                        Ú�tová t�ída  6 – Výnosy 

60 – Tržby za vlastní výkony a za zboží                          65 – Tržby z prodeje majetku,zú�tování rezerv  
61 – Zm�ny stavu vnitroorganiza�ních zásob                          a opravných položek 
62 – Aktivace                                                                    68 – P�ijaté p�ísp�vky 
64 – Ostatní výnosy                                                          69 – Provozní dotace 
    
                                                   Ú�tová t�ída  7 a  8   

Ú�etní jednotky použijí ú�tové t�ídy 7 a 8 podle vnit�ního p�edpisu. 

         
          Ú�tové skupiny :                     Ú�tová t�ída  9 – Vlastní jm�ní,fondy, 

VH,rezervy,dlouhodobé úv�ry a p�j�ky, záv�rkové a pod rozvahové ú�ty 
 
90 – Vlastní jm�ní                                                            94 - Rezervy 
91 – Fondy                                                                        95 – Dlouhodobé bankovní úv�ry a závazky    
92 – Oce�ovací rozdíly                                                     96 – Záv�rkové ú�ty 

          93 – Výsledek hospoda�ení                                               97 – 99 – Podrozvahové ú�ty 

 



P�íloha � 5. 
Ministerstvo financí �R 
schváleno MF �R 
�.j. 283/77 225/2001 
s ú�inností pro ú�etní jednotky 
ú�tující podle ú�tové osnovy pro 
nevýd�le�né organizace 

 
 
 

Ú�etní jednotka doru�í výkaz 

 
 
 
 
 
ROZVAHA 

 
 
 

Ú� NO Ú� 1 - 01 
 

Název a sídlo ú�etní jednotky 
 
o.s. Ergon - Chrán�ná dílna 
V�lopolská 243 

737 01    �eský T�šín 

1x p�islušnému fin. orgánu sestavená k 31.12. 2010 
(v tisících K�) 

 
I�O 

26640899 
 
 
 

Stav k prvnímu 
dni ú�et. 
Obd bí

Stav k posled. 
dni ú�et. 
Obd bíAKTIVA �ádek 

b
1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 001 34 326 107 373

A.I. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 003

2. Software (013) 004

3. Ocenitelná práva (014) 005

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 006

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 007

6. Nedokon�ený dlouhodobý nehmotného majetku (041) 008

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 009
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 41 844 118 246

1. Pozemky (031) 011 733 733

2. Um�lecká díla a p�edm�ty (032) 012

3. Stavby (021) 013 33 536 33 536

4. Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí (022) 014 6 609 12 864

5. P�stitelské celky trvalých porost� (025) 015

6. Základní stádo a tažná zví�ata (026) 016

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 017

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 018

9. Po�ízení dlouhodobého hmotného majetku (042) 019 966 71 113 

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 020
A.III.     Dlouhodobý finan�ní majetek celkem 021

1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách (061) 022

2. Podíly v osobách s podstatným vlivem (062) 023

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 024

4. P�j�ky organiza�ním složkám (066) 025

5. Ostatní dlouhodobé p�j�ky (067) 026

6. Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek (069) 027

7. Po�ízení dlouhodobého finan�ního majetku (043) 028
A.IV.    Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029 -7 518 -10 873

1. nehmotným výsledk�m výzkumu a vývoje (072) 030

2. softwaru (073) 031

3. ocenitelným práv�m (074) 032

4. drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 033

5. ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 034

6. stavbám (081) 035 -3 890 -3 890

7. samostatným movitým v�cem a soubor�m movitých v�cí (082) 036 -3 628 -6 983

8. p�stitelským celk�m trvalých porost� (085) 037

9. základnímu stádu a tažným zví�at�m (086) 038

10. drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 039

11. ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 040
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B. Krátkodobý majetek celkem 041 3 780 26 695

B.I. Zásoby celkem 042

1. Materiál na sklad� (112) 043

2. Materiál na cest� (119) 044

3. Nedokon�ená výroba (121) 045

4. Polotovary vlastní výroby (122) 046

5. Výrobky (123) 047

6. Zví�ata (124) 048

7. Zboží na sklad� a v prodejnách (132) 049

8. Zboží na cest� (139) 050

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 051
B.II. Pohledávky celkem 052 2 645 24 343

1. Odb�ratelé (311) 053 1 394 4 666

2. Sm�nky k inkasu (312) 054

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 055

4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 056 194 259

5. Ostatní pohledávky (315) 057 56

6. Pohledávky za zam�stnanci (335) 058 6 58

7. Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj. (336) 059 298

8. Da� z p�íjmu (341) 060

9. Ostatní p�ímé dan� (342) 061 2 0 

10. Da� z p�idané hodnoty (343) 062 19 16 893

11. Ostatní dan� a poplatky (345) 063 5

12. Nároky na dotace a ost. zú�t. se státním rozpo�tem (346) 064 996 1 782

13. Nároky na dotace a ost. zú�t. s rozp. orgán� územ. sam. celk� (348) 065

14. Pohledávky za ú�astníky sdružení (358) 066

15. Pohledávky z pevných termínových operací (373) 067 30 30

16. Pohledávky z emitovaných dluhopis� (375) 068

17. Jiné pohledávky (378) 069 5 296

18. Dohadné ú�ty aktivní (388) 070

19. Opravná položka k pohledávkám (391) 071
B.III.     Krátkodobý finan�ní majetek celkem 072 1 079  2 252

1. Pokladna (211) 073 111 456

2. Ceniny (213) 074 3

3. Bankovní ú�ty (221) 075 968 1 789

4. Majetkové cenné papíry (251) 076

5. Dlužné cenné papíry (253) 077

6. Ostatní cenné papíry (256) 078

7. Po�ízení krátkodobého finan�ního majetku (259) 079

8. Peníze na cest� (261) 080 4
B.IV.    Jiná aktiva celkem 081 56 100

1. Náklady p�íštích období (381) 082 56 100

2. P�íjmy p�íštích období (385) 083

3. Kursové rozdíly aktivní (386) 084

AKTIVA CELKEM �. 1 + 41 085 38 106 134 068

PREMIER system (c) 1995 - 2003 



 
 

Stav k prvnímu 
dni ú�et. 
Období

Stav k posled. 
dni ú�et.období PASIVA �ádek 

b

3 4

A. Vlastní zdroje celkem 086 30 893 60 105
A.I. Jm�ní celkem 087 26 759 55 663

1. Vlastní jm�ní (901) 088 26 759 55 663

2. Fondy (911) 089

3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku a závazk� (921) 090

A.II.     Výsledek hospoda�ení celkem 091 4 134 4 442 
1. Ú�et hospodá�ského výsledku 092

2. Hospodá�ský výsledek ve schvalovacím �ízení (931) 093 85 308
3. Nerozd�lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 094 4 049 4 134

B. Cizí zdroje 095 7 213 73 963 
B.I. Rezervy celkem 096

1. Rezervy (941) 097

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 098 4 513 29 232 
1. Dlouhodobé bankovní úv�ry (951) 099 837 694

2. Emitované dluhopisy (953) 100

3. Závazky z pronájmu (954) 101

4. Dlouhodobé p�ijaté zálohy (955) 102

5. Dlouhodobé sm�nky k úhrad� (958) 103

6. Dohadné ú�ty pasivní (389) 104

7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 105 3 676 28 538
B.III.     Krátkodobé závazky celkem 106 2 043 42 218

1. Dodavatelé (321) 107 653 16 353

2. Sm�nky k úhrad� (322) 108

3. P�ijaté zálohy (324) 109 26 26

4. Ostatní závazky (325) 110 301 11 384

5. Zam�stnanci (331) 111 529 786

6. Ostatní závazky v��i zam�stnanc�m (333) 112 2 2

7. Závazky k inst. soc. zabezpe�ení a zdrav. poj. (336) 113 229 702

8. Da� z p�íjmu (341) 114

9. Ostatní p�ímé dan� (342) 115 35 30

10. Da� z p�idané hodnoty (343) 116 267 12 979

11. Ostatní dan� a poplatky (345) 117 1

12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpo�tu (346) 118

13. Závazky ze vztahu k rozpo�tu orgán� územ. samosp. celk� (348) 119

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vklad� (367) 120

15. Závazky k ú�astník�m sdružení (368) 121

16. Závazky z pevných termínových operací (373) 122

17. Jiné závazky (379) 123 -44

18. Krátkodobé bankovní úv�ry (231) 124

19. Eskontní úv�ry (232) 125

20. Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 126

21. Vlastní dluhopisy (255) 127

22. Dohadné ú�ty pasivní (389) 128

23. Ostatní krátkodobé finan�ní výpomoci (249) 129
B.IV.    Jiná pasiva celkem 130 657 2 513 
1. Výdaje p�íštích období (383) 131 125 10 

2. Výnosy p�íštích období (384) 132 532 2 503

3. Kursové rozdíly pasivní (387) 133
PASIVA CELKEM (�.86+95) 134 38 106 134 068 
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Odesláno dne: Razítko: Podpis odpov�dné 
osoby: 

Podpis osoby odpov�dné 
za sestavení: 

Okamžik sestavení: 
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�innosti
hlavní hospodá�ská celkemNázev ukazatele

5 6 7 8

A. Náklady 
I. Spot�ebované nákupy celkem 
1. Spot�eba materiálu 
2. Spot�eba energie 
3. Spot�eba ostatních neskladovatelných dodávek 
4. Prodané zboží 
II. Služby celkem 
5. Opravy a udržování 
6. Cestovné 
7. Náklady na reprezentaci 
8. Ostatní služby 
III. Osobní náklady celkem 
9. Mzdové náklady 
10. Zákonné sociální pojišt�ní 
11. Ostatní sociální pojišt�ní 
12. Zákonné sociální náklady 
13. Ostatní sociální náklady 
IV. Dan� a poplatky celkem 
14. Da� silni�ní 
15. Da� z nemovitostí 
16. Ostatní dan� a poplatky 
V. Ostatní náklady celkem 
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
18. Ostatní pokuty a penále 
19. Odpis nadobytné pohledávky 
20. Úroky 
21. Kursové ztráty 
22. Dary 
23 Manka a škody 
24. Jiné ostatní náklady 
VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem 
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM 
26. Z�statková cena prodaného NIM a HIM 
27. Prodané cenné papíry a vklady 
28. Po�izovací cena prodaného materiálu 
29. Tvorba zákonných rezerv 
30. Tvorba zákonných opravných položek 
VII. Poskytnuté p�ísp�vky celkem 
31. Poskytnuté p�ísp�vky zú�tované mezi org. složkami 
32. Poskytnuté p�ísp�vky 
VIII. Da� z p�íjm� celkem 
33. Dodate�né odvody dan� z p�íjm� 

Náklady celkem
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

nevýd�le�né organizace sestavený k 31.12. 2010  
Název a sídlo ú�etní jednotky 

 
Ú�etní jednotka doru�í: 
1x p�íslušnému finan�nímu 
orgánu 

(v celých tis. K�)  
o.s. Ergon - Chrán�ná dílna 
V�lopolská 243 
737 01 �eský T�šín 
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Hlavní hospodá�ská celkemNázev ukazatele

5 6 7 8

B. Výnosy 
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 
1. Tržby za prodej vlastních výrobk� 
2. Tržby z prodeje služeb 
3. Tržby za prodej zboží 
II. Zm�ny stavu vnitroorganiza�ních zásob celkem 
4. Zm�na stavu vnitroorganiza�ních zásob 
5. Zm�na stavu zásob polotovar� 
6. Zm�na stavu zásob výrobk� 
7. Zm�na stavu zví�at 
III. Aktivace celkem 
8. Aktivace materiálu a zboží 
9. Aktivace vnitroorganiza�ních služeb 
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 
IV. Ostatní výnosy celkem 
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
13. Ostatní pokuty a penále 
14. Platby za odepsané pohledávky 
15. Úroky 
16. Kursové zisky 
17. Zú�tování fond� 
18. Jiné ostatní výnosy 
V. Tržby z prodeje majetku, zú�tování rezerv a opr. položek 
19. Tržby z prodeje dlouhodobého hm. a nehm. maj. 
20. Tržby z prodeje cenných papír� a vklad� 
21. Tržby z prodeje materiálu 
22. Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 
23. Zú�tování zákonných rezerv 
24. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku 
25. Zú�tování opravných položek 
VI. P�ijaté p�ísp�vky celkem 
26. P�ijaté p�ísp�vky zú�tované mezi org. složkami 
27. P�ijaté p�ísp�vky 
28. P�ijaté �lenské p�ísp�vky 
VII. Provozní dotace celkem 
29. Provozní dotace 

Výnosy celkem 
C. Hospodá�ský výsledek p�ed zdan�ním 
34. Da� z p�íjm� 
D. Hospodá�ský výsledek po zdan�ní
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

nevýd�le�né organizace sestavený k 31.12. 2010  
Název a sídlo ú�etní jednotky 

 
Ú�etní jednotka doru�í: 
1x p�íslušnému finan�nímu 
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(v celých tis. K�)  
o.s. Ergon - Chrán�ná dílna 
V�lopolská 243 
737 01 �eský T�šín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpov�dné 
osoby : 

 
 
Podpis osoby odpov�dné 
za sestavení: 

Okamžik sestavení: 
 

Telefon : 


