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1. Úvod 

 

     Kultura v České republice má dlouholetou a bohatou tradici,  je velmi důležitou součástí 

lidstva, součástí starou tak, jako je lidstvo samo. Jde o významný prvek života občanské 

společnosti, který se základním způsobem podílí na jejím růstu. Kultura přispívá k rozvoji 

intelektu, morálky a emocí každého člověka, a proto plní v tomto smyslu nezastupitelnou 

funkci. Přispívá k rozvoji emocionální,  intelektuální a morální úrovně každého občana.  Plní 

v tomto smyslu výchovně vzdělávací funkci. Kultura spojuje Českou republiku s vnějším 

světem a  zároveň ji   z něj i odděluje - charakterizuje ji v porovnání s ostatními státy.K tomu, 

aby mohla kultura plnit své poslání,  to znamená uchovávat kulturní dědictví, je nutné zajistit 

i dostatečné finanční prostředky. Tyto prostředky kultura získává od státu, proto musí mít  

všechny státní kulturní organizace stanoveny plány a postupy, jak s těmito získanými 

prostředky nakládat,  jak s nimi hospodařit a také kontrolovat správné použití těchto 

získaných prostředků. 

 

     V zajišťování kulturních potřeb ve společnosti hrají neziskové organizace podstatnou roli. 

Soukromé subjekty založené na ziskovém principu nebyly a dosud nejsou vždy schopny 

zajistit činnost kulturních organizací, protožetyto subjekty se zaměřují na dosažení zisku  

na  úkor potřeb občanů. Jenže právě občané potřebující  konkrétní  službu,  jako  je     kultura 

a nemohou  si dovolit za ni platit. Protodošlo ke vzniku mnoha neziskových organizací, které 

jsou   založeny za účelem dosažení přímého užitkua potřebné služby pro občany     zajišťují.  

V neziskovém sektoru vystupují dvě základní skupiny organizací. Jsou to  neziskové 

organizace, které působící vneziskovém veřejném sektoru vykonávající veřejnou správu 

(např. příspěvkové organizace) a neziskové organizace působící v  soukromém neziskovém 

sektoru, které jsou postaveny mimoveřejnou správu. 

 

     Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření příspěvkové organizace v oblasti kultury. 

Cílem práce je zhodnotit hospodaření příspěvkové organizace, která vyvíjí svoji činnost 

v oblasti kultury, v letech 2005-2009.   Hodnocení je   provedeno na základě analýzy nákladů 

a výnosů vybrané příspěvkové organizace. Při zpracování práce  použiji metodu obsahové 

analýzy teoretických textů a jejich následnou syntézu. V rámci třetí kapitoly  použiji metodu 

analýzyhospodaření Vlastivědného muzea v Šumperku při rozboru výsledků hospodaření 

školy a poskytnutých dotací. Rovněž použiji aplikovanou metodu komparace, kdy srovnám  

výsledkyhospodaření a přijaté dotace v jednotlivých letech sledovaného období 2005 – 2009. 
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     Bakalářská    práce    je    rozdělena  do tří hlavních částí neboli kapitol.    První   kapitola 

je   teoretická a další dvě kapitoly jsou praktické. Teoretická část je věnována postavení 

neziskových organizací v oblasti kultury.  Mapuje  postavení kultury ve státu, zdroje 

financování v odvětví kultury, které jsou přímé a nepřímé. Tato teoretická kapitola se zabývá 

vymezením neziskových organizací, definuje vybrané neziskové organizace. 

 

     Další část je praktická a je zaměřena na charakteristiku vybrané neziskové organizace. 

Zaměřuje se na vznik a činnost muzea, charakterizuje jednotlivé součásti činností muzea. 

Mezi které patří vědeckovýzkumná činnost, činnost publikační a vydavatelská, informační 

činnost a v neposlední řadě i činnost doplňková. Tato část se rovněž zabývá  principy 

hospodaření,   charakterizuje   povinnosti   organizace,   popisuje   způsob   vedení účetnictví 

a základní principy sestavování rozpočtu. Zabývá se peněžními fondy, které organizace tvoří. 

Rovněž se zaměřuje se na další  možnosti financování muzea. 

 

     V následující kapitole se věnuji analýze a zhodnocení hospodaření muzea ve sledovaném 

období let 2005- 2009. Konkrétně se zaměřím na analýzu   příspěvků od zřizovatele, rovněž 

se  provedu analýzu dotací na dlouhodobý majetek. V další části se budu zabývat analýzou 

neinvestičních nákladů a výnosů organizace, kdy provedu  zvlášť analýzu hospodaření  hlavní 

činnosti, poté činnosti  doplňkové a následně  i celkového výsledku hospodaření. 
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2. Postavení neziskových organizací v oblasti kultury 

 

     Oblast kultury je řazena do ekonomicky neproduktivní oblasti. I když se postupně rozvinul 

trh kulturních služeb, zboží a rovněž kulturní průmysl, ve kterém vedle sebe začaly fungovat 

tržní a mimotržní vrstvy života kultury. Toto   uvědomění   přispělo   k   poznání,   že kultura 

je  produktivní systém, ze kterého si jedinec odnese efekty povahy externalit.1 

 

2.1 Postavení kultury ve státu 

 

     Kultura se neliší od ostatních ekonomických odvětví. Pohledem ekonoma je kultura 

proces,  při kterém vznikají statky, které uspokojují potřeby.    Díl produkce    se   směňuje   

na   trhu na základě poptávky a nabídky, jiná produkce je pro nezájem ze strany 

podnikatelských  subjektů z tržní směny vyloučena. Avšak tyto vyloučené   statky  mají  

velký vnitřní kapitál, je  velmi obtížné tento kapitál zhodnotit, proto jsou tyto statky z důvodu 

zachování kulturních hodnot poskytovány prostřednictvím  nebo s pomocí veřejné správy. 

 

Mezi faktory, které  ovlivňují  intervenci státu se v  kultuře řadí: 

 vytvoření  regulačního a právního rámce, který upravuje  produkci kulturních statků 

 výchova a umění se příznivě podílí na vytváření lidského potenciálu, identity jedince   

a  dále společnosti 

 spravedlnost při poskytování statků 

 udržení rozmanitosti kulturních statků, podpora menšin 

 uchování kulturního dědictví2
 

 

     Vývoj odvětví kultury můžeme v České republice rozdělit na dvě části. První  část vývoje 

kultury  je do roku 1989 a druhé po roce 1989. Tento rok je velkým mezníkem ve vývoji 

nejen kultury v České republice.  

 

     Před rokem 1989  byl rozvoj základních funkcí a cílů v oblasti kultury znemožňován. 

Neexistovaly pluralitní formy kulturní produkce, státní management byl v těchto sférách 

                                                           
1
 REKTOŘÍK,J.  A KOL. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru– Rektořík Jaroslav a kol. 2. aktualit.  

vyd..- Praha:Ekopress, 2007 – 309 s.:ISBN 978-80-86929-29-3 
2
 ŠKARABELOVÁ, S. NESHYBOVÁ, J. REKTOŘÍK, J. Ekonomika kultury a masmédií. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 

210 s. ISBN 978-80-210-4267-4. 
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strnulý. Byl upřednostňován  ideologicko-politický význam uspokojování kulturních potřeb. 

Kultura byla zařazena do nevýrobní sféry a to vedlo k nezájmu o  zlepšení vlastních 

hospodářských výsledků.3 

 

     Rok 1989 se stal velkým mezníkem, jelikož se změnilo ekonomické prostředí nastal pokles 

výkonnosti kulturních institucí a někdy došlo i k úplnému zhroucení některých kulturních 

institucí. Cenovou liberalizací došlo k nedostatků finančních    prostředků   na    rekonstrukci 

a obnovu kulturních objektů. Po roce 1989 prošlo umění velkým vývojem. V počátku kultura 

prošla  odstátněním, privatizací, transformací či rušením uměleckých organizací. V 90. letech 

se stalo prioritou kulturní dědictví, zejména záchrana zničeného památkového fondu. 

Odstátnění kultury vycházelo z přesvědčení, že stát nemá provozovat umění. Došlo ke 

stanovisku, že stát může provozovat nanejvýše národní instituce. 

 

     V roce 1999 vzala vláda České republiky na vědomí dokument vypracovaný ministrem 

kultury Dostálem a uložila vypracovat a realizovat dokument „Strategie účinnější státní 

podpory kultury“. Tento dokument byl v lednu 2001 přijat jako dokument „Kulturní  politika: 

Funkce kultury, hlavní cíle a nástroje kulturní politiky“ a stal se prvním podkladem jako tzv. 

Bílá kniha.4 

 

 

2.2 Zdroje financování odvětví kultury 

 

     „V rámci základních zdrojů financování odvětví kultury, a to i z hlediska zahraničních 

zkušeností, se rozlišují dvě základní formy veřejné podpory umění.“[5
]Formy kultury  jsou 

uvedeny v tabulce č. 2.1, jedná se o : 

 zdroje přímé veřejné podpory  

 zdroje nepřímé veřejné podpory. 

Přímá veřejná podpora je závislá na  prostředcích , které jsou  získávány  od ziskových 

subjektů a dále jsou tyto prostředky přerozdělovány k organizacím, které jsou podporovány 

dotacemi z veřejných rozpočtů.    Další   možností je získání prostředků, které jsou nezávislé 
                                                           

3
ŠKARABELOVÁ, S. NESHYBOVÁ, J. REKTOŘÍK, J. Ekonomika kultury a masmédií. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 

210 s. ISBN 978-80-210-4267-4.  
4
 Tamtéž. 

5
 J. REKTOŘÍK A KOL. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru– Rektořík Jaroslav a kol. 2. aktualit.  

vyd..-    Praha:Ekopress, 2007 – 309 s.:ISBN 978-80-86929-29-3- str. 147 
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na  rozpočtovém procesu. Při přerozdělování prostřednictvím rozpočtů je velmi důležité, 

jakým způsobem jsou  prostředky poskytnuty pro oblast umění. Mezi tyto nezávislé  zdroje 

patří  daně, poplatky, dary, loterie, veřejné sbírky, komunální obligace, sponzorství, sázky, 

příjmy z vlastní činnosti, nadace a nadační fondy, jiné fondy, veřejné sbírky. 

 

     Zdroje nepřímé veřejné podpory zahrnují různé sociální podpory, rovněž i podporu 

v nezaměstnanosti poskytované umělcům,  daňové úlevy pro umělecké instituce a pro umělce, 

zproštění daní jak u   dárců, tak   i u   příjemců   a   daňové   úlevy.    Tyto   nepřímé    formy 

se snaží podpořit jak umění samotné, tak i přístup širších vrstev obyvatelstva k umění. 

Kombinace těchto forem, která jsou vhodné pro danou zemi, závisí na cílech vládní kulturní 

politiky.
6
 

 

Tabulka 2.1 Základní zdroje finanční podpory odvětví kultury 

Přímé Nepřímé 

Dotace z veřejných 

rozpočtů 

Zdroje nezávislé  

na rozpočtovém procesu 

 

Dotace 

Dotace se spoluúčastí 

Daně 

Poplatky 

Příjmy z vlastní činnosti 

Nadace a nadační fondy 

Jiné fondy 

Komunální obligace 

Dary a sponzorství 

Loterie a sázky 

Veřejné sbírky 

Sociální podpory 

Daňové úlevy poskytovatele 

Daňové úlevy příjemce 

Pramen: J. REKTOŘÍK A KOL. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru –  2. aktualit.  vyd..- 

Praha:Ekopress, 2007 – 309 s.:ISBN 978-80-86929-29-3. 

 

     Mezi zdroje financování řadíme  daňová opatření, úlevy, kdy legislativa  ČR umožňuje 

v oblasti kultury specifickou  úlevu u daně z příjmu, kulturní instituce si může snížit daňový 

základ. Podmínkou uplatnění úlevy je, že tyto získané prostředky použije na krytí nákladů, 

které jí vznikly z hlavní činnosti. Organizace činné v oblasti kultury jsou osvobozeny od daně 

                                                           
6
ŠKARABELOVÁ, S. NESHYBOVÁ, J. REKTOŘÍK, J. Ekonomika kultury a masmédií. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 

210 s. ISBN 978-80-210-4267-4.  
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z nemovitosti, pozemků a staveb tvořících jediný funkční celek se stavbou, která slouží  

galeriím, muzeím, státním archivům . Organizace v oblasti kultury jsou osvobozeny od daně 

darovací a dědické.    Daň z přidané   hodnoty    odvádí kulturní organizace pokud její obrat 

za  zákonem stanovené období  přesáhne danou částku, do které se započítávají příjmy 

podléhající  dani z příjmu a to jsou příjmy z hospodářské činnosti.7 

 

     Dárcovství, sponzoring-právnická osoba si v ČR může odečíst dar, který poskytne 

právnickým osobám a obcím k financování kultury a to maximálně ve výši 5% z daňového 

základu, úhrnná hodnota  daru však musí činit minimálně 2000 Kč. Fyzická osoba si může 

odečíst 10 % z daňového základu, hodnota daru však musí přesáhnout 2 % z daňového 

základu a musí činit alespoň 1000 Kč.Jak právnické tak i fyzické osoby se  věnují 

sponzorství. Pro tento účel zakládají právnické osoby firemní nadace a nadační fondy. Necelá 

polovina obyvatel ČR darovala věcný nebo peněžní dar. Sponzoring v naší republice se dostal 

na evropskou úroveň.8 

 

     Dalším zdrojem financování jsou fondy. V ČR byly schváleny roku 1992 schváleny dva 

fondy, které se orientují na alternativní financování kulturních aktivit. Státní fond kultury 

České republiky byl založen na podporu všech oblastí  kultury vyjma kinematografie. Tento 

fond je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku.O čerpání prostředků Státního 

fondu kultury ČR  rozhoduje Rada Fondu, která je volená Poslaneckou sněmovnou 

Parlamentu ČR. Fond má v současné době velmi omezené příjmy. Má příslušnost hospodařit 

s nemovitostmi v majetku státu. Jedná se dům U Hybernů a dům  U Černé Matky Boží, kde 

 má Národní galerie stálou expozici českého kubismu. Státní fond pro podporu a rozvoj české 

kinematografie  byl zřízen pro rozvoj  podporu  české kinematografie. Z jeho prostředků jsou 

financovány vybrané projekty české kinematografie. Je rovněž právnickou osobou zapsanou 

v obchodním rejstříku.Jeho správu vykonává Ministerstvo kultury ČR. Základními zdroji 

příjmu fondu jsou příjmy z obchodního  využití   filmů, ke kterým má  Fond    právo výrobce 

a dalším důležitým zdrojem příjmu je příplatek 1,- Kč je vstupnému do kin. Dalšími příjmy  

jsou např. příjmy z podpořených projektů, přijaté sankční platby.9 

 

                                                           
7
ŠKARABELOVÁ, S. NESHYBOVÁ, J. REKTOŘÍK, J. Ekonomika kultury a masmédií. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 

210 s. ISBN 978-80-210-4267-4.  
8
 Tamtéž. 

9
 Tamtéž. 
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     Nadační fondy a nadace jsou další formou financování kultury dle zákona 227/1997 Sb.  

Vznikají  zejména pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv, přírodního prostředí, 

kulturních tradic a památek, rovněž pro rozvoj vědy, tělovýchovy,  sportu a vzdělávání. 

 

     Komunální obligace v   České  republice    nepatří mezi      příliš rozšířenou  forma 

podpory a financování kultury. 

 

     Veřejné sbírky mohou dle zákona 37/1973 Sb. v    platném znění konat pouze obce, kraje 

nebo právnické osoby se sídlem na území ČR. Loterie upravuje zákon 202/1990 Sb. 

v platném znění.. Ve větší míře loterie podporují místní amatérské spolky a sdružení.10
 

 

     Oblast kultury je financována zveřejného rozpočtu - rozpočtové kapitoly č. 334 

Ministerstva kultury (MK) ČR, rozpočty krajů a obcí. Kultura je rovněž okrajově financována 

v rámci dalších kapitol a to především ministerstva školství či ministerstva zahraničních věcí. 

Od roku 1992  jsou velkým posunem při podpoře kultury dotační řízení. Zpočátku byla určena 

pouze pro občanská sdružení, ale od roku 1996 jsou určena jak pro právnické tak i fyzické 

osoby. Zákonem 479/2003 Sb. se okruh rozšířil i na nadační fondy a nadace. Dotační 

programy jsou koncipovány podle typů projektů oborově a strukturovány formálně. V rámci 

programu financování ISPROFIN  poskytuje MK také    investiční   dotace.   Podpora   státu 

je  zaměřena především na velké projekty s celostátním či mezinárodním významem. Projekty 

regionální přešly do kompetencí krajů a obcí.11
 

 

     Národní informační a poradenské středisko  pro kulturu (NIPOS) každoročně zpracovává 

informace týkající se financování kultury z veřejných rozpočtů. 

 

 

     V roce 1990 započal přechod odpovědnosti na obce a města za poskytování a financování  

veřejných služeb kultury. Města a obce měla možnost nalézt vlastní cestu k financování 

kultury v rámci vlastního rozpočtu a s touto  změnou se vyrovnat. Rok 2000   byl  mezníkem, 

kdy začala probíhat reforma veřejné správy a veřejných rozpočtů. Změnila se odpovědnost 

jednotlivých složek  veřejné správy za oblast kultury  a rovněž se změnil systém financování 

                                                           
10ŠKARABELOVÁ, S. NESHYBOVÁ, J. REKTOŘÍK, J. Ekonomika kultury a masmédií. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. 

210 s. ISBN 978-80-210-4267-4. Tamtéž. 
11
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kultury. Stát přispíval prostřednictvím okresních úřadů jako zřizovatelů k zachování činnosti 

knihoven a okresních muzeí velkým objemem finančních prostředků. 

 

     V roce 2001 činil příspěvek na provoz muzeí a knihoven z  výdajů okresních úřadů  cca 

900 mil, Kč, v roce 2002    téměř    800 mil. Kč.    V roce    2001,   zákonem 157/2000 Sb,  

byly ze  zřizovatelské působnosti MK  převedeny na kraje, jednalo se zejména o  galerie, 

státní vědecké knihovny a některá muzea. S účinností od 1. 1. 2003 zákonem 290/2002 Sb. 

byly převedeny na obce a na kraje příspěvkové organizace  a organizační složky zřizované 

okresními úřady. Rok 2002  byl obdobím, kdy se definitivně přesunula odpovědnost územní 

samosprávy za poskytování veřejných služeb kultury. Od roku 2001 se postupně vytvářela 

cesta finančního a organizačního  zabezpečení  působení krajů v této oblasti.  Příjmy krajů 

však nebyly  přímo úměrné k objemu kompetencí  a odpovědností, které byly na kraje 

převedeny. Stát měl od roku 2001 limitované možnosti dané zákonem  na financování 

regionální  a místní kultury.   

 

     V současné době stát financuje činnost funkce klíčových  národních kulturních institucí, 

odborných organizací památkové péče, nemalou část výdajů kapitoly 334 věnuje MK církvím 

a náboženským společnostem.12
 

 

 

2.3 Vymezení neziskových organizací 

 

     Charakteristickým rysem všech neziskových organizací je skutečnost, že hlavním 

předmětem jejich činnosti není podnikání. Pojem "nezisková organizace" je definován 

zákonem  č. 562/1992 Sb., o daních z příjmů, § 18, odst. 8.  Vznik, činnost, hospodaření a 

případný zánik jednotlivých       neziskových     organizací je legislativně upraven   řadou 

zvláštních   zákonů a ne vždy panuje shoda, co lze za neziskovou organizaci považovat a co 

nikoli. V České republice se ustálila dvě základní vymezení neziskových organizací. 

     Neziskové organizace se považují podle širšího vymezení  za subjekty, které jsou:  

 institucionalizované - mají určitou institucionální strukturu, určitou organizační 

skutečnost, bez ohledu na to, zda jsou formálně nebo právně registrovány 

                                                           
12
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 soukromé -  jsou institucionálně odděleny od státní správy, ani jí nejsou řízeny 

 neziskové -  nepřipouští se u nich žádné přerozdělování zisků, který vznikne z činnosti 

organizace mezi vlastníky nebo vedení organizace. Neziskové organizace mohou svou 

činností vytvářet zisk, ovšem ten musí být použit na cíle dané posláním    organizace 

 samosprávné a nezávislé- jsou vybaveny vlastními postupy a strukturami, které 

umožňují kontrolu vlastních činností, tzn., že neziskové organizace nejsou ovládány 

zvenčí, ale jsou schopny řídit samy sebe 

 dobrovolné - využívají dobrovolnou účast     na svých    činnostech.    Dobrovolnost 

se  může projevovat jak výkonem neplacené práce pro organizaci, tak formou darů 

nebo čestné účasti ve správních radách. 

 

     Vedle toho se v České republice často používá užší vymezení neziskových organizací 

(někdy nazývaných jako "nestátní neziskové organizace" nebo "organizace občanské 

společnosti"), které je dáno právními formami občanských sdružení, obecně prospěšných 

společností, nadací a nadačních fondů a církevních právnických osob.
13

 

 

     Neziskové organizace jsou zřizovány za jiným účelem a smyslem než organizace ziskové. 

Cílem neziskových organizací je uspokojování určitých celospolečenských potřeb. Výsledek 

této činnosti není velmi často měřitelný penězi. Tyto organizace nemusí, ač si dobře plní své 

 poslání, vykazovat přírůstky kapitálu. Ekonomický prospěch organizace v nevýdělečné sféře 

lze velmi těžko vykazovat.  Můžeme   vyhodnotit míru, způsob splnění zadaného cíle. Výběr 

a    volba    hodnotových  kritérií je     velmi obtížná.    Odlišnost   neziskových   organizací 

od  podnikatelských subjektů je v potřebě existence služby, která je hrazena částečně nebo 

zcela  z veřejných prostředků. V posledních letech se rozšířily organizačně právní formy, 

které mají v rámci svého finančního řízení více volnosti. Jsou to např. obecně prospěšné 

společnosti,    nadace    a    nadační     fondy,   veřejné vysoké školy, školské právnické osoby 

a   v   oblasti  státní právy příspěvkové organizace, V tomto typu organizací jsou maximálně  

v  rámci přidělených prostředků dvě limitující položky – mzdy a výdaje na nákup 

dlouhodobého majetku, popřípadě účelové dotace. V některých organizacích to jsou pouze 

účelové dotace.14
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J.PEKOVÁ, J. PILNÝ, M. JETMAR, Veřejná správa a finance veřejného sektoru- 3. aktual a brož. vyd..-Praha: 

ASPI, 2008-712 s. ISBN 978-80-7357-351-5 
14

I.STEJSKALOVÁ a kol., Využití účetnictví v řízení neziskových organizací, 1. vydání,nakl.Praha: ASPI, 
a.s.,140s.,ISBN 80-7357-187-0 
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Vybrané neziskové organizace 

 

     ČR nemá žádný samostatný zákon, který upravuje jednotlivé typy neziskových organizací. 

Základní informace o neziskových organizacích podává několik zákonů. V zákonu č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, je definováno postavení neziskových organizací jako právnických 

osob. Úprava jednotlivých organizací je však obsažena v mnoha samostatných zákonech. 

 

Občanská sdružení 

     Jsou právnickými osobami s přiděleným identifikačním číslem organizace. Za den vzniku 

se považuje den registrace u Ministerstva vnitra.  Návrh na registraci podává nejméně 3členný 

přípravný výbor, kde musí byt alespoň jedna osoba starší 18-ti let. K návrhu  vzniku musí být 

připojeny stanovy. Občanská sdružení mohou vést  účetnictví  ve zjednodušeném rozsahu.  

Audit není povinný. Zánik nastává dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením 

nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o rozpuštění.15
 

 

Zájmová sdružení právnických osob 

     Je    právnickou osobou, která odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností.  

Za  den vzniku se považuje den zápisu do rejstříku sdružení u příslušného krajského úřadu dle   

sídla. Zájmové sdružení vzniká zakladatelskou smlouvou nebo schválením založení  sdružení 

na ustávající schůzi. Zájmové sdružení právnických osob zaniká výmazem z registru. 

Předmětem činnosti  sdružení je činnost ekologická, kulturní, osvětová či komunální aktivita. 

Zájmová sdružení vedou účetnictví v plném rozsahu, audit není povinný.16
 

 

Politické strany a politická hnutí 

     Jsou  právnické osoby, které podléhají registraci do rejstříku u Ministerstva vnitra. Jedná 

se  o  dobrovolné sdružení členů, starších 18-ti let. Návrh na registraci podává nejméně 3 

členný výbor s přiloženou peticí, která je podepsána alespoň 1 000 občany. Zánik je dnem 

výmazu strany nebo hnutí ze seznamu. Zániku předchází zrušení s likvidací nebo bez 

 likvidace. Politické strany a politická hnutí se ruší vlastním rozhodnutím nebo z důvodu  

nepředložení výroční zprávy poslanecké sněmovně.. Strany a hnutí odpovídají za své závazky 

celým svým majetkem. Členové nikoli. Členský příspěvek  člena nesmí přesáhnout 50 tisíc 

Kč za rok. Strany a hnutí nesmí  přijmout bezúplatná plnění a dary. Nesmí vlastním jménem 

                                                           
15

  Zákon č. 83/1990 Sb. 
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podnikat. Mohou však založit obchodní společnost nebo družstvo pouze s dovoleným 

předmětem činnosti  a to činnost publikační a propagační. Příjmy politických stan a hnutí 

tvoří   příjmy    ze     státního   rozpočtu, členské příspěvky, dary, příjmy z pronájmu majetku 

a  půjčky. Výdaje tvoří výdaje provozní, výdaje na platy a s nimi související odvody, 

propagace strany a na volební kampaň. Politické strany vedou podvojné účetnictví17
 

 

Církve a náboženské společnosti 

     Právnická osoba, která vzniká dnem registrace u ministerstva kultury. Pro vznik podává 

3členný přípravný orgán návrh na registraci. Přípravný výbor tvoří osoby starší 18-ti let. 

Registrace je stanovena zákonem, kdy je potřeba pro podání registrace zajistit podpisy 300 

zletilých osob.  Zánik je dnem výmazu z rejstříku. Zániku předchází zrušení s likvidací nebo 

bez likvidace.  Ke    zrušení bez     likvidace    dochází    tehdy, pokud je písemně doloženo, 

že  přechod práv a závazků je převeden na jinou registrovanou církev nebo náboženskou 

společnost. Pokud dojde ke zrušení s likvidací, likvidační zůstatek přechází na jinou církev 

nebo náboženskou společnost nebo na stát. Příjmy církví  či  náboženských společností tvoří 

příspěvky od fyzických či právnických osob. Dalšími příjmy jsou   dary, dědictví, úroky 

z vkladů, dotace, půjčky, úvěry, sbírky. Mezi příjmy těchto organizací patří i příspěvky 

z prodeje či pronájmu majetku.   Mezi   výdaje     jsou   zahrnovány výdaje na mzdy, sociální 

a zdravotní pojištění, odvody daní, bohoslužebné výdaje, režijní náklady na provoz zařízení. 

Do výdajů jsou zahrnuty i výdaje na opravy památek a výdaje na charitativní činnost. 

Účetnictví mohou vést ve zjednodušeném rozsahu. Audit není povinný. Registrované církve 

každoročně zveřejňují výroční zprávu.18
 

 

Veřejné vysoké školy (VVŠ) 

     VVŠ jsou zřizovány zákonem. Sloučit, rozdělit  nebo splynout může VVŠ jen s jinou 

VVŠ. Tyto změny je možné provést pouze zákonem. Samostatný akademický orgán VVŠ 

tvoří akademický senát, rektor, vědecká nebo umělecká rada, disciplinární komise. Dalšími 

orgány  je   správní    rada    VVŠ a    kvestor.    Do   samostatné působnosti patří hospodaření 

a nakládání s vlastním  majetkem potřebným k činnostem, pro které byla VVŠ zřízena. Příjmy 

jsou tvořeny dotací ze státního rozpočtu, výnosy z majetku a doplňkové činnosti, z poplatků 

spojených se studiem, příjmy z darů a dědictví,   ze   státních     fondů a  z   Národního fondu 

a z rozpočtu obcí a krajů. Vysoké školy vedou účetnictví v plném rozsahu.  VVŠ zřizují 
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fondy: rezervní, který je určený zejména  na krytí ztrát v následujících účetních obdobích, 

fond reprodukce investičního majetku, stipendijní fond, fond odměn, fond účelově určených 

prostředků, fond sociální, fond provozních prostředků. Stát neručí za závazky školy. 

Každoročně VVŠ zveřejňují výroční zprávu.19
 

 

Nadace a nadační fondy 

     Účelová sdružení majetku založená pro dosažení obecně prospěšných cílů. Jsou 

právnickými osobami. Nadace  se zakládají na základě písemné  smlouvy, pokud je více 

zřizovatelů, zakládací listinou nebo závětí.Dnem vzniku je den registrace v nadačním 

rejstříku, který vede rejstříkový soud.  Nadace zanikají dnem výmazu z rejstříku. Nadační 

jmění je souhrn peněžních a nepeněžních  vkladů a nadačních darů. Celková hodnota jmění 

nesmí být nižší než 500 tisíc Kč.  Pokud hodnota jmění klesne pod hranici, do 1 roku je nutno 

jmění doplnit nebo správní rada  rozhodne o sloučení s jinou nadací nebo na návrh zřizovatele 

soud rozhodne o zrušení nadace. Náklady   na správu    nadace    musí   být vedeny odděleně 

od nadačních příspěvků. Orgány nadace tvoří  správní a dozorčí   rada   a revizor. Účetnictví 

je  vedeno buď v plném  nebo i ve zjednodušeném rozsahu. Nadace nesmí svým vlastním 

jménem podnikat. Audit je u nadací povinný, nadační fondy mají audit povinný v případě, 

když součet nákladů nebo výnosů nebo pokud je hodnota majetku vyšší než 3 miliony Kč.20
 

 

 

Obecně prospěšné společnosti (OPS) 

     Jsou právnickými osobami, patří mezi účelová sdružení majetku. Jsou založena zakládací 

smlouvou nebo listinou Zánik OPS je dnem výmazu z rejstříku OPS. Zrušení předchází 

likvidace nebo je zrušení bez likvidace. OPS tvoří orgány jako je správní a dozorčí rada, 

ředitel. Mohou vést účetnictví  ve zjednodušeném rozsahu. OPS vykonávat doplňkovou 

činnost, mohou zřizovat organizační složky. Mohou vykonávat doplňkovou činnost, mohou 

zřizovat organizační složky.  Hospodářský výsledek   po   zdanění   se    převádí v celé výši 

do   rezervního fondu. Zisk nesmí být přerozdělován. Vlastním zdrojem financování je jmění, 

které   je   tvořeno   vklady společníků, dary a dědictvím, fondy a dotacemi. Audit je povinný 

u OPS, která je příjemcem dotací nad 1 mil. Kč, která nezřídila dozorčí radu a která má čistý 

obrat nad 10 mil. Kč. Každoročně zveřejňují výroční zprávu.21
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Obce 

     Jsou vymezeny zákonem jako základní územní samostatné společenství  občanů. Tvoří 

územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, která 

hospodaří podle svého rozpočtu. Orgány obce tvoří zastupitelstvo, kdy počet členů 

zastupitelstva může být v rozmezí 5 – 55 členů podle velikosti obce. Rada obce volí ze svého 

středu zastupitelstvo, členem rady je starosta. Rada je výkonným orgánem v samostatné 

působnosti. Starostu a místostarostu volí ze svých členů zastupitelstvo. Obecní úřad tvoří 

starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci obce. Příjmy obcí jsou příjmy z vlastního 

majetku a majetkových práv, z výsledků vlastní hospodářské činnosti, příjmy z hospodářské 

činnosti právnických osob, pokud jsou příjmem obce, která organizaci zřídila. Příjmy z vlastní 

činnosti správní včetně příjmů a výkonů státní správy. Příjmy jsou i výnosy z místních 

poplatků, daní, dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů, dotace z rozpočtu kraje, přijaté 

dary, příspěvky. Obce mohou vytvářet dobrovolné svazky obcí. Audit u obcí je povinný, 

vykonává ho krajský úřad nebo auditor.22
 

 

Kraje 

     Tvoří územní společenství občanů. Kraj je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. 

Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

Kraj vykonává  samostatnou  působnost a rovněž   vykonává   na   svém území státní správu 

ve   věcech, které stanoví   zákon. Působnost v těchto věcech   je   přenesenou   působností. 

Do  samostatné působnosti kraje náleží záležitosti, které jsou  v zájmu kraje a občanů kraje. 

Kraj v samostatné působnosti ve svém územním obvodu  zajišťuje komplexní územní rozvoj. 

Orgány kraje tvoří zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje. Hejtman zřizuje pro výkon 

přenesené působnosti zvláštní orgány.  Dalším orgánem kraje je krajský úřad. Zastupitelstvo 

kraje si zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány  výbor. Rada kraje si zřizuje jako své 

iniciativní a poradní orgány komise. Kraje je samostatně spravován zastupitelstvem, které 

rovněž rozhoduje ve věcech přenesené působnosti, pokud tak stanoví zákon. Počet členů 

zastupitelstva je 45 – 65 členů. Zastupitelstvo např. předkládá návrhy, vydává obecně závazné 

vyhlášky kraje, schvaluje územně plánovací dokumentaci, volí zástupce kraje do regionálních 

rad regionů soudržnosti. Rovněž zřizuje a ruší příspěvkové organizace kraje, volí a odvolává 

hejtmana. Rada kraje je výkonným orgánem kraje v samostatné působnosti. Radu tvoří 

hejtman, náměstek hejtmana, a další členové rady. Počet členů radů činí v kraji s počtem 

obyvatel 9 – 11. Hejtman zastupuje kraj navenek. Krajský úřad plní úkoly v samostatné 
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působnosti uložené mu zastupitelstvem a napomáhá činnosti výborů a komisí. Krajský úřad 

tvoří ředitel, zaměstnanci kraje. Příjmy tvoří příjmy  daňové, nedaňové, kapitálové. Dalšími 

příjmy jsou dotace, které tvoří rozhodující část příjmů.23
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3. Charakteristika vybrané neziskové organizace 

 

     Vlastivědné muzeum (VM) v Šumperku bylo zřízeno dne 17. 3. 2003 Olomouckým 

krajem na základě Zřizovací listiny, s platností ke dni 20.5.2003 jako  příspěvková 

organizace.  Hlavní  činností  je plnění   funkce   muzea   ve    smyslu  § 10 odst. 6 zákona č. 

22/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, získávat, 

trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat,  shromažďovat a rovněž zpřístupňovat 

veřejnosti sbírky muzejní povahy. VM je zapsáno v obchodním rejstříku,který je veden 

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl první, vložka 780 Sídlo je Šumperk, Hlavní třída 342/22. 

VM je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem a jako právnická 

osoba nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající.24
 

 

     První zmínka o Muzeu v Šumperku je z roku 1954. Vznikla jako  organizace spravující 

území většího    regionu . V tomto roce přešlo ze správy města pod Okresní národní výbor 

Šumperk a stalo se Okresním vlastivědným muzeem (OVM).  Základním předpokladem pro 

 plnění muzejních úkolů byla spolupráce s Krajským vlastivědným muzeem v Olomouci. 

Krajské vlastivědné muzeum   bylo  pro Olomoucký kraj odborným metodickým střediskem. 

V roce 1960 se OVM  stalo spoluvydavatelem vlastivědného sborníku Severní Morava. 

 

     V roce 1960 po územní a správní reorganizaci došlo ke sloučení muzeí v nově vzniklém  

okrese Šumperk. K OVM se postupně připojila doposud samostatná městská muzea 

v Jeseníku, v     Lošticích,    Mohelnici   a Zábřehu.   Do správy OVM přešly objekty sídlící 

na území okresu : zámek Jánský Vrch v Javorníku, Lovecko-lesnické muzeum na zámku 

v Úsově, zámek ve Velkých Losinách.25
Od roku 1963 byly prováděny stavební úpravy 

Pavlínina dvora. Šumperk získal otevřením v severozápadním křídle v roce 1966   výstavní 

a koncertní síně prostorný sál pro pořádání muzejních a galerijních výstav, koncertů vážné 

hudby a přednášek.  

 

     K 1.1.1996 v rámci osamostatnění okresu Jeseník se od OVM oddělilo muzeum Jeseník 

i zámek Jánský Vrch v Javorníku. Zámek ve Velkých Losinách byl delimitován v roce 2002 

do správy Národního památkového ústavu v Praze. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku 

                                                           
24

http://spext.kr-olomoucky.cz/organizace/Lists/Pspvkov organizace/Attachments/395/01_ ZL 

_Vlastivědné_muzeum_v_Šumperku.pdf, dne 13. 3. 2011 

 
25

http://www.muzeum-sumperk.cz/vm-sumperk/, dne 13. 3. 2011 
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v souvislosti se zánikem okresních úřadů přešlo k 1.1.2003do majetku Olomouckého kraje 

a dosavadní název se změnil na Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace 

(PO). Vlastivědné muzeum v Šumperku spravuje  kromě muzea v Šumperku i muzeum 

v Zábřehu a v Mohelnici , Památník Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko – lesnické 

muzeum na zámku v Úsově. Od května 2005 zajišťuje provozuje i v klášterním kostele 

Zvěstování Panny Marie v Šumperku.26
 

 

3.1 Činnost  muzea 

 

 Odborná činnost : 

o Sbírkotvorná činnost 

o Vědeckovýzkumná činnost 

 Výstavní činnost 

 Publikační činnost 

 Informační činnost 

 Doplňková činnost 

 

     Hlavním posláním VM  je odborná činnost. Na vědeckém základě komplexně vytvářet,  

ošetřovat a ochraňovat, odborně spravovat, vědecky zpracovávat,  bezpečně uchovávat 

a prezentovat sbírky hmotných dokladů k vývoji přírody, společnosti, kultury a zajišťovat 

další vědeckou dokumentaci jako  pramen poznání a základ kulturního povědomí obyvatel 

regionu. Odborní pracovníci – kurátoři sbírkových fondů mezi které patří archeologové, 

historici, historik umění,  etnograf,  botanik,  zoolog,  geolog, správců depozitářů, 

dokumentátorů, konzervátor a preparátor spravují na 260.000 ks sbírkových předmětů. 

Šumperské muzeum obsahuje  cca 130.000 ks sbírkových předmětů v oboru archeologie, 

etnografie, historie, umělecká historie, zoologie, botanika,   geologie,  v  muzeum v Zábřehu 

je  evidováno cca 10.000 ks  jako jsou  sbírky etnografického charakteru, umělecko-historické 

předměty – nábytek, obrazy, grafika, porcelán, kamenina, v muzeu v  Mohelnici 

je deponováno cca 90.000 ks sbírkových předmětů  jako jsou  kolekce předmětů 

z archeologických výzkumů, sbírky etnografického, umělecko-historického i vlastivědného 

charakteru, kresby, ilustrace, akvarely malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara i předměty 

osobního charakteru. V Lošticích  je 10.000 ks sbírkových předmětů vlastivědného charakteru 

obsahují sbírky Památníku Adolfa Kašpara. V  Lovecko lesnickém muzeu v Úsově je uloženo 
                                                           

26
http://www.muzeum-sumperk.cz/vm-sumperk/, dne 13. 3. 2011 
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15.000 ks přírodovědných (trofeje, vzorky semen a dřevin) a historických sbírek (nábytek, 

obrazy).  Sbírkové předměty, soustředěné ve větších kolekcí, jsou uchovávány v muzejních 

depozitářích, jejichž  plocha k uložení je v současnosti celkem 2856m
2.Muzejní knihovna 

je badatelskou regionální knihovnou obsahující  12.000 svazků vesměs odborné literatury 

ze všech muzejních oborů.27
 

 

     Základní povinnosti kurátorů sbírek je sbírkotvorná činnost, která je složena ze sběru 

a dokumentace nových muzejních přírůstků. Do sbírek jsou přednostně doplňovány předměty 

se vztahem k regionu. Po schválení v Poradním sboru pro sbírkotvornou  činnost  a zápisu 

do Centrální evidence sbírek  jsou tyto přírůstky novými  muzejními sbírkovými předměty. 

 

Sbírky a podsbírky evidované v CES: 

Sbírka šumperského muzea – evid.č. VMŠ/002–04–11/071002 obsahuje: 

 podsbírka historická 

 podsbírka archeologická  

 podsbírka zoologická  

 podsbírka jiná – současnost  

 podsbírka botanická 

 podsbírka geologická 

Sbírka mohelnického muzea –evid.č. SMO/002–04–11/074002 

 podsbírka archeologická 

 podsbírka historická 

Sbírka zábřežského muzea – evid.č. SMZ/002–04–11/07500 

 podsbírka historická, nejcennější je soubor grafiky Václava Hollara a obrazy 

významných autorů, které daroval muzeu zábřežský rodák plk. Karel Lukas.  

Sbírka Lovecko lesnického muzea v Úsově-evid.č. SMÚ/002–04–11/076002 

 podsbírka historická 

 podsbírka zoologická 

 podsbírka botanická 

 podsbírka geologická  

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích-evid.č.-SHL/002–04–11/073002 

 podsbírka historická – dokumentuje převážně středověkou loštickou keramiku 

                                                           
27

http://www.muzeum-sumperk.cz/vm-sumperk/,  
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Sbírka PAK v Lošticích-evid.č. PKL/002–04–11/072002 

podsbírka výtvarného umění – dokumentuje tvorbu malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara, který 

v Lošticích bydlel.28
 

 

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost (PSSČ) 

     PSSČ je poradním orgánem ředitele, jehož členy jsou interní odborní pracovníci VM 

a externí spolupracovníci s potřebnou kvalifikací.  Schází se  většinou 1 x za dva měsíce. 

Sbírkové předměty jsou získávány vlastním sběrem odborných muzejních pracovníků, koupí 

nebo darem od majitele – vlastníka předmětu. 

 

     Ve vědeckovýzkumné činnosti se odborní pracovníci   zapojují  do vědeckovýzkumné 

práce. Byla    jmenovaná     vědecká   rada muzea, složená z odborných   pracovníků   

VM , od   roku 1994 i z externích členů – oponentů z vysokých škol a ústavů    Akademie   

věd .
29

 Výstavní činnost je  základní činností muzea patří muzejní výstavy, které  zveřejňují 

sbírkový fond muzea. Hlavním úkolem VM je  prezentování  regionální historie a přírody 

severozápadní Moravy na  výstavách.Muzeum rovněž prezentuje  vlastní sbírky uměleckého 

charakteru, mezi ně patří kolekce regionálních umělců Skvostné výstavní prostory umožňují  

představit tvorbu významných českých a moravských umělců  jako je Mařák, Slavíček, 

Zrzavý, Zoubek  šumperským návštěvníkům.  Zajímavé výstavy jsou nabízeny  

v šumperském muzeu v prostorách Výstavní síně,  Rytířského sálu,  Hollarovy galerie. 

Výstavy jsou rovněž prezentovány v zábřežském,  mohelnickém muzeu.  V Lošticích jsou  

pořádány výstavy pouze  mimo hlavní sezónu  ve výstavních prostorách prvního patra 

Památníku A. Kašpara a na zámku v Úsově je výstavní prostor ve 3. patře.30
 

 

     Důležitou součástí  činnosti muzea je vydavatelská a publikační činnost. Vlastivědný  

sborník Severní Morava  vychází od r. 1957 a dosáhl 92. svazku .  Muzeum vydalo  řadu 

publikací, překračujících svým záběrem  hranici okresu. Mezi nejznámější  patří Vlastivěda 

šumperského okresu (r. 1993) a kniha Šumperk- město a jeho obyvatelé (r. 1996). pravidelně 

vycházely Vlastivědné zajímavosti , v současné době jsou k dispozici  na  webových 

stránkách VM. Nepravidelně vycházely nejrůznější metodické příručky, Kronikářská práce, 

Knihovnička Severní Moravy a katalogy k výstavám.31
 

                                                           
28

http://www.muzeum-sumperk.cz/vm-sumperk/, dne 13. 3. 2011 
29

Tamtéž. 
30

 Tamtéž. 
31

 Tamtéž. 
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Informační Regionální a městské informační centrum zajišťuje  informační činnost. Podává 

turistické informace, informace o službách, institucích a podnikatelích,kulturní,společenské 

a sportovní informace,prodej publikací VM , prodej Olomouc region Card , prodej 

propagačních předmětů a propagačních materiálů , zajištění prohlídky města s průvodcem, 

veřejná internetová stanice, informace o EU , předprodej vstupenek.32
 

 

     Na základě článku VI. Zřizovací listiny se souhlasem zřizovatele provozuje VM  

doplňkovou činnost, která  navazuje na hlavní účel organizace.  Ve Zřizovací listině v příloze.  

3 jsou stanoveny profese: 

o Truhlářství – specializace  na výrobu atypických oken a dveří z masivu. 

o Umělecké kovářství – výroba replik historických prvků, kovaných mříží,  zábradlí. 

o Zámečnictví – výroba mříží, kovových vrat, historických klíčů a pantů . 

o Zednictví – opravy historických fasád a  práce na kulturních památkách s výjimkou 

restaurování.  

o Zprostředkovatelská činnost v oblastech obchodu a služeb 

o Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej –VM prodává upomínkové 

předměty, katalogy a jiné tiskoviny, zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní 

programy,  pořádané jinými subjekty.33
 

 

3.2 Principy hospodaření 

 

     VM zajišťuje hospodaření  svou hlavní a vedlejší činností. Činnosti jsou poskytovány buď 

bezúplatně  nebo za ceny nižší, než byly   tržní.   VM   jako    příspěvková   organizace patří 

do  neziskové sféry a slouží k uspokojování veřejných potřeb společnosti. Organizace tedy 

nevytváří hrubý domácí produkt, pouze z něho  dotacemi a příspěvky čerpá prostředky pro 

 pokrytí svých potřeb.  

 

     Provozuje hlavní  i  doplňkovou  činnost za podmínek stanovených právními předpisy. 

Okruhy doplňkové činnosti navazují na hlavní účel VM, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, 

aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a také odbornost svých 

zaměstnanců.  Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace. 

                                                           
32http://www.muzeum-sumperk.cz/vm-sumperk/ dne 13. 3. 2011 
33

Tamtéž. 
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Hospodaření    doplňkové    činnosti    se sleduje odděleně a v souladu se všemi podmínkami 

a právními    předpisy    upravujícími    živnostenské podnikání. Doplňková činnost musí plnit 

i všechny podmínky a nároky, které jsou kladené na podnikatele.34
 

 

     Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku pouze     právo hospodaření. PO vydá 

po  založení svůj statut, který podléhá schválení  zřizovatelem,  vydává organizační řád, 

pravidla hospodaření, odpisový řád, pravidla pro oběh účetních dokladů a další vnitřní 

předpisy vyžadované platnými zákonnými ustanoveními.Pro muzeum, tak jako pro ostatní 

příspěvkové organizace, platí finanční vztahy určené zřizovatelem v rámci jeho rozpočtu. 

Tento vztah je dán rozdílem mezi náklady a výnosy příspěvkové organizace. Rozdíl má vždy 

charakter ztráty,   neboť   náklady    převyšují výnosy.   Příspěvek   na   provoz   organizace 

od   zřizovatele má charakter úhrady této ztráty. 

 

     Hospodaří s peněžními prostředky získanými hlavní činností a s peněžními prostředky 

přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem. 

Rovněž  hospodaří s prostředky svých fondů, s prostředky získanými jinou činností, 

s peněžitými dary od   fyzických a právnických osob, s peněžními prostředky poskytnutými 

ze  zahraničí a s peněžními prostředky poskytnutými z rozpočtu Krajského úřadu 

Olomouckého kraje a státních fondů včetně prostředků poskytnutých České republice 

z rozpočtu Evropské unie a přijatých příspěvkovými organizacemi z Národního fondu. Hlavní 

činnost je činnost vymezenázřizovatelem.35
 

 

     Hospodaření muzea se řídí  rozpočtem, který po zahrnutí příspěvku ze státního rozpočtu 

nebo stanovení odvodu do státního rozpočtu musí být sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet 

organizace může zahrnovat pouze náklady a výnosy související jen s jí poskytovanými 

službami, které jsou   předmětem její hlavní činnosti.   Financování  organizace  je založené 

na  principu, kdy část výdajů si muzeum hradí ze svých vlastních příjmů a na zbytek výdajů 

dostáváorganizace  příspěvek z veřejného rozpočtu. Muzeum je napojeno na rozpočet svého 

zřizovatele „netto“ vztahem, tzn., že příjmové   a  výdajové stránky rozpočtu se kompenzují 

do  jejich salda. Výše příspěvku se určuje  individuálně. 

 

                                                           
34

 Kolektiv autorů, Příspěvkové organizace 2009, ASPI, Praha 2009 

        35REKTOŘÍK, J., Organizace neziskového sektoru, Ekopress, Praha 2001 
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3.3.Povinnosti organizace 

 

     VM hospodařící s rozpočtovými prostředky je povinna při plnění rozpočtu: dosahovat 

maximálních příjmů, plnit úkoly nejhospodárnějším způsobem, efektivně využívat 

rozpočtových    prostředků,    které     může používat    jen k   účelům, pro které byly určeny   

a to   na  krytí nezbytných potřeb, na opatření zakládající se na právních předpisech a  na krytí 

opatření nutných k zabezpečení nerušeného chodu organizace,prostředky čerpat jen do výše 

stanovené rozpočtem v rozsahu závazných ukazatelů a v souladu s věcným plněním 36
 

   

     Rozpočet je významným dokumentem, který vypovídá  o celkové finanční situaci a jejích 

změnách. Rozpočet VM  musí být transparentní, srozumitelný,musí být pravdivý, musí  

obsahovat veškeré očekávané  výnosy, kterých muzeum v daném období může dosáhnout. 

Zároveň je třeba, aby rozpočet    obsahoval      přiměřenou    tvorbu    rozpočtových    rezerv 

na  plánované výdaje, na investice a udržení likvidity pro řešení budoucích nepředvídaných 

skutečností. Rovněž je důležité, aby rozpočet obsahoval výhradně relevantní údaje,  tzn. údaje 

lehce ověřitelné a objektivně doložitelné.  

Rovnice pro stanovení rozpočtu: Náklady = Výnosy + příspěvek od zřizovatele  

 

Základní principy sestavování rozpočtu 

 

     Základní  rozpočet zpracovává vedení organizace na   základě    objektivně zjištěných 

potřeb a dosažitelných zdrojů. Je nezbytně nutné jednoznačně vycházet  

z posuzování potřeb v   jednotlivých    výdajových   položkách   a   možností    jejich     krytí 

na  prioritním principu z pohledu základní funkce instituce. Nezbytným pomocným 

parametrem se musí stát důsledné zapojení mimorozpočtových zdrojů. 

 

Cíl základního principu sestavování rozpočtu   

 

     Cílem je zabezpečení zcela nezbytných energetických a materiálních potřeb  organizace 

vyplývajících    z hlavní  činnosti   v oblasti kultury, plnící funkci muzea ve smyslu § 10 odst. 

6 zákona č. 122/2000 Sb.    Rovněž    je   nutnost zabezpečení zcela nezbytných materiálních 

a energetických potřeb provozu jako instituce, zabezpečení potřeb dalších výdajů 

                                                           
36Zákon č. 218/2000 Sb. 
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podmiňujících provoz. Zvláštní pozornost je nutno věnovat odpisovému  plánu a  reálnému 

naplňování z finančních zdrojů.   

 

     Návrh rozpočtu je nutno zpracovat jako vyrovnaný s použitím opakovaných výnosů, 

mimořádných výnosů, příspěvků zřizovatele, finančních prostředků finančních fondů, 

účelových dotací,    opakovaných    provozních    výdajů,   investičních nákupů, souvisejících 

a jiných výdajů. 

 

     Výsledek hospodaření je tvořen výsledkem hospodaření z hlavní činnosti a ziskem 

vytvořeným v jiné činnosti po zdanění. Pokud hospodaření muzea za běžný rok skončí ztrátou 

po zahrnutí příspěvku, nazývá se tento hospodářský výsledek zhoršený hospodářský výsledek. 

Zřizovatel je povinen projednat s  organizací zabezpečení  úhrady zhoršeného hospodářského 

výsledku do konce následujícího rozpočtového roku. Lze ho zajistit úhradou z rezervního 

fondu nebo z rozpočtu kapitoly zřizovatele, pokud není dostatek prostředků v rezervním 

fondu. V případě, že není dostatek prostředků ani v rozpočtu kapitoly, zajistí se hospodářský 

výsledek ze zisku po zahrnutí příspěvku na provoz nebo odvodu z provozu v následujícím 

rozpočtovém roce. 

 

     Není-li zhoršený hospodářský výsledek uhrazen ani ze zlepšeného hospodářského 

výsledku   muzea,   zruší    zřizovatel   příspěvkovou organizaci do konce roku následujícího 

po  roce, z jehož výsledku hospodaření měl být uhrazen zhoršený hospodářský výsledek, 

pokud jej neuhradí z rozpočtu kapitoly. Je-li to nezbytné, zajistí činnost doposud zajišťovanou 

příspěvkovou organizací organizační složkou.
37

 

 

3.4 Peněžní fondy 

 

     Tvorba finančních fondů je vázána na tvorbu a použití hospodářského výsledku 

příspěvkové organizace. Pravidla  hmotné zainteresovanosti  příspěvkové organizace jsou 

stanovena v zákoně č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů.38
 

 

                                                           
37

NOVÁKOVÁ. Št.,Účetnictví příspěvkových organizací, Praha: INTES, 2004 – 80239-2423-0 
38

 Zákon č. 250/2000 Sb. 



23 

 

Fond odměn 

     Fond odměn  je tvořen  ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace, a to do výše 

jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % limitu prostředků na platy čí přípustného objemu 

prostředků na platy. Tvorbu fondu provede PO na základě schválení výše zlepšeného 

hospodářského výsledku zřizovatelem po skončení kalendářního roku. Přednostně se z něj 

hradí případné překročení mzdového nároku na platy. Další možností použití je úhrada 

odměny zaměstnancům. 

 

Rezervní fond 

     Rezervní   fond  slouží pro uplatnění hmotné   zainteresovanosti   příspěvkové organizace 

k dosažení lepšího výsledku jejího hospodaření. Lepší výsledek hospodaření je vytvořen 

tehdy, jestliže jsou skutečné výnosy hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem 

větší než provozní náklady.Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření 

organizace, na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého  

o převody do fondu odměn. Dalším zdrojem do tohoto fondu  mohou být peněžní dary. 

Rezervní fond používá příspěvková organizace k dalšímu rozvoji své činnosti,k časovému 

překlenutí    rozdílů    mezi     výnosy    a     náklady,   k úhradě případných sankcí uložených 

jí   za porušení rozpočtové kázně,k úhradě své ztráty za předchozí léta.Zřizovatel může dát 

příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu použila k posílení 

svého investičního fondu. 

 

Investiční fond 

     Investiční fond vytváří muzeum k financování svých investičních potřeb. Jeho zdrojem 

jsou odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem 

schváleného odpisového plánu .  Dalším zdrojem mohou být také investiční dotace z rozpočtu 

zřizovatele,  investiční příspěvky ze státních fondů a převody z rezervního fondu ve výši 

povolené zřizovatelem. Se souhlasem zřizovatele mohou být zdrojem investičního fondu 

výnosy z   prodeje   hmotného   investičního majetku. Investiční fond může být zdrojem darů 

a příspěvků    od jiných subjektů jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům. Fond 

se   používá k financování  investičních výdajů ,  k úhradě investičních úvěrů nebo půjček. 

Pokud zřizovatel nařídí odvod, slouží  k odvodu do rozpočtu zřizovatele. Investiční fond 

používá VMk financování investičníchvýdajů, popř. investičních příspěvků.Slouží k úhradě 

investičních úvěrů nebo půjček, k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod 

uložil. Fond slouží k posílení zdrojů určených na financování údržby, k opravám nemovitého 
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majetku ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 

(takto použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů příspěvkové 

organizace). 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

     Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je tvořen základním přídělem na vrub nákladů 

příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, 

popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní 

plnění za vykonávanou práci (1 % z ročního objemu mezd). Tento fond je naplňován 

zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování 

skutečného základního    přídělu     se    provede v     rámci    účetní  závěrky.Fond kulturních 

a sociálních potřeb slouží k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb, a je určen 

zaměstnancům v pracovním poměru k příspěvkové organizaci, žákům středních odborných 

učilišť   a    učilišť,   interním   vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří při prvém odchodu 

do  starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u příspěvkové organizace, 

případně rodinným příslušníkům zaměstnanců a jiným fyzickým nebo i právnickým osobám. 

Tvorbu, používání a hospodaření s FKSP upravuje vyhláška MF č.114/2002 Sb.,v  platném 

znění  o   fondu kulturních a sociálních potřeb. PO může poskytnout pouze z fondu kulturních 

a sociálních potřeb peněžní dary.39
 

 

 

3.5 Další možnosti financování příspěvkové organizace 

 

     Prostředky získané  vlastní   činností    může   muzeum   získávat příjmy z vlastní činnosti, 

i když není založena za účelem podnikání. Příjmy může získat v rámci své hlavní činnosti, 

pro kterou je   zřízena či   založena   a kterou má definovanou  zřizovací listinou. Může se 

 jednat o příjmy z pořádání přednášek, vzdělávacích seminářů, prodeje výrobků či  služeb. 

Organizace   může   dále   získávat   příjmy   v rámci hospodářské  činnosti. Zde  jde o příjmy 

z   podnikání, realizace veřejné zakázky, z reklamy nebo z pronájmu. 

 

     Prostředky získané z rozpočtu zřizovatele nebo ze státního rozpočtu, kdy je v ČR 

uplatňován   ve   financování příspěvkových organizací   tzv.   duální   systém. Znamená to, 

                                                           
39

 Vyhláška č. 114/ 2002 Sb. 
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že provozní náklady těchto organizací financuje jejich zřizovatel, případně jsou využívány 

další zdroje například z doplňkové činnosti, ze sponzorských darů a podobně. Naopak 

náklady na mzdy pracovníků, jejich   vzdělávání    jsou hrazeny   státem   prostřednictvím   

KÚ. Z   příspěvků od zřizovatele hradí VM náklady spojené se svým provozem, například 

náklady na nákup všeobecného materiálu, náklady na energie,  náklady na služby spojené 

s provozem organizace. Příspěvek na provoz není účelově vázaný, je na rozhodnutí ředitelky 

muzea, jak s těmito prostředky organizace naloží.  Nevyužité prostředky se nevrací, převádí 

se formou zlepšeného hospodářského výsledku do fondů organizace. Zřizovatel může PO 

nařídit odvod z investičního fondu do svého rozpočtu v případě, že plánované výnosy PO jsou 

příliš vysoké nebo, že zdroje   investičního   fondu jsou větší, než organizace potřebuje. 

Dalším případem je, pokud PO poruší rozpočtovou kázeň. 

 

     Prostředky z doplňkové činnosti, které VM získá, slouží  pro lepší využití hospodářských 

možností muzea a rovněž lepšího využití odborných znalostí svých zaměstnanců.VM 

vykonává  doplňkovou činnost pod podmínkou, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace 

a hospodaření doplňkové činnosti je sledováno odděleně od činnosti hlavní. 

 

3.6 Účetnictví 

 

    Vedení účetnictví muzea jako příspěvkové organizace je regulováno prostřednictvím 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Právní úprava, která 

vymezuje rozsah, způsob vedení účetnictví a požadavky na průkaznost byla zpracována 

Ministerstvem   financí. Účetní jednotka má povinnost řídit se vyhláškou MF č. 410/2009Sb. 

a opatřením MF, kterým      se    stanoví   účtová osnova, postupy účtování, uspořádání 

položek účetní závěrky a    obsahové    vymezení těchto položek, českými účetními standardy 

v platném znění. Dále se    řídí odpisovým   plánem, vnitřními směrnicemi a pokyny 

zřizovatele, jež jsou upraveny ve zřizovatelské listině. 

 

    V účetnictví PO    platí   dodržování principů aktuálního účetnictví. Povinností organizace 

je  účtovat do období, se kterým skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví věcně i časově 

souvisí,   účtování  musí být v souladu s metodami účetnictví. Příspěvková organizace účtuje 

o nákladech a výnosech bez ohledu na okamžik  jejich přijetí nebo zaplacení. Období 

účetnictví je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, které je shodné s kalendářním 

rokem. VM   vede účetnictví ode dne  vzniku až do dne zániku. Účetní záznam v účetnictví 
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má  formu písemnou nebo technickou. Účetní záznamy musí splňovat podmínku trvanlivosti,  

přehledného uspořádání, průkaznosti, možnosti zjištění jejích obsahu. Organizace zajišťuje 

úschovu těchto účetních záznamů, zajištění skutečností a obsahu inventurních soupisů. 

Účetnictví VM je vedeno v jednotkách české měny.  

 

    Organizace   inventarizuje  majetek a závazky. Tato inventarizace je jednou z podmínek  

pro  uznání    účetnictví    za správné.   Další z povinností je   sestavování účetních závěrek, 

jak řádných, mimořádných nebo mezitímních. Základním požadavkem na sestavení účetní 

závěrky je, aby byla sestavena na základě úplně, správně, průkazně, srozumitelně a přehledně 

vedeného účetnictví   a rovněž, aby podávala poctivý a věrný obraz o předmětu účetnictví. 

Tento věrný a přehledný obraz je podán tehdy, pokud obsah položek účetní závěrky odpovídá 

skutečnosti a závěrka je sestavena  v souladu s účetními metodami a neobsahuje nepřesnosti, 

které by mohly vést k nesprávným závěrům.40
 

 

     Systém odměňování  muzea   je    řízen   několika    zákony    a vyhláškami. Jde například 

o výňatky ze zákona  č. 262/2006 Sb. neboli zákoníku práce. Další důležitá norma je Nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb.,    které   nabylo účinnosti 1. října 2010, stanoví  katalog prací 

a kvalifikační předpoklady pracovníků ve veřejné  správě. Podle výše citovaných zákonných 

norem přísluší pracovníkovi příspěvkové organizace základní plat vyjádřený platovým 

tarifem podle jeho zařazení do platového stupně (ve vztahu na léta započítané praxe v oboru) 

a platové třídy podle charakteristiky práce. 

 

     Dále může pracovník ze zákona, podle druhu vykonávané práce, nárokovat např. příplatek 

za vedení, příplatek za zastupování. Pracovníku náleží, pokud vykonává noční práci, příplatek 

za noční práci. Rovněž organizace vyplácí příplatek za práci v sobotu a neděli. Pracovník 

může být odměněn platem  a náhradním volnem za práci přesčas. Rovněž mohou být 

pracovníkovi vypláceny zvláštní příplatky, osobní příplatek či odměna.41
 

 

 

 

                                                           
40

NOVÁKOVÁ, Št., Účetnictví příspěvkových organizací, INTES, Praha 2004 
41

REKTOŘÍK, J., Organizace neziskového sektoru, Ekopress, Praha 2001  
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4. Zhodnocení hospodaření vybrané neziskové organizace 

 

    Pro porovnání hospodaření VM  se zaměřuji na porovnávané období pěti let a to rok 2005 – 

2009.    Finanční hospodaření VM je ovlivněno především vztahem k rozpočtu zřizovatele, 

ale  i to  s jakými prostředky  může příspěvková organizace hospodařit.  

 

4.1Příspěvky od zřizovatele 

 

     Nejvýznamnějšími    zdrojem    pro zajištění   činnosti    muzea    je příspěvek na provoz 

od  zřizovatele –územně samosprávných celků (ÚSC).Dalšími významnými příspěvky VM 

jsou příspěvky ze Státního fondu Ministerstva kultury  ČR a dotace na investiční činnost – 

dotace na pořízení dlouhodobého majetku.  

 

     Neinvestiční příspěvky tvoří příspěvek na provoz. Tento  příspěvek se skládá ze dvou 

částí. Nejvýznamnější položkou  neinvestičního  příspěvku tvoří mzdové náklady a s nimi 

spojené odvody sociálního a zdravotního pojištění. Druhá, rovněž významná část je určena na 

 krytí   běžných provozních výdajů jako je spotřeba energií, spotřeba materiálu, běžné opravy, 

další běžné výdaje.  Příspěvek na provoz od zřizovatele – Krajského úřadu Olomouckého 

kraje (KÚ)  je poskytován    pouze    na     úhradu    nákladů    spojených     s hlavní činností, 

je poskytován zpravidla rovnoměrně v průběhu roku, a to do výše ročního schváleného 

objemu.     Další    významný   příspěvek je účelový příspěvek    na provoz, který je  určený 

na konkrétní účel, např. na    opravy    nemovitého    majetku,   odpisy aj. Účelový příspěvek 

je poskytován jak z rozpočtu města, z rozpočtu KÚ, státního rozpočtu či rozpočtu státních 

fondů. Účelový příspěvek  je poskytován ministerstvem vnitra v rámci hlavní činnosti 

zpravidla jednorázově, u větších akcí postupně dle skutečných nákladů. Investiční příspěvky 

jsou příspěvky do investičního fondu, určené pouze na úhradu investičních výdajů. 

 

     Provedeným    rozborem zjišťuji, že příspěvky na provoz ve sledovaném období, jak uvádí 

i tabulka 4.1 Přehled příspěvků v období   2005 – 2009,   mají úhrnně vzestupnou tendenci. 

Ve  sledovaném   roce  2005 je příspěvek na    provoz    nejnižší.   Oproti tomu je příspěvek 

na  provoz v roce 2006 nejvyšší za   sledované časové    období.   V roce   2007    příspěvek 

na   provoz nepatrně klesá. V roce   2008 je    vidět opět nepatrný nárůst příspěvku na provoz 

a   následující rok sledovaný příspěvek stagnuje oproti roku 2008. V roce 2009 získala 

organizace příspěvek na provoz od zřizovatele a investiční dotace . 
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Tabulka 4.1Přehled příspěvků v období 2005-2009                                                                 tis. Kč                  

  2005 2006 2007 2008 2009 

dlouhodobý majetek. Z SR(346) 0       70 

dlouhodobý majetek. z USC(348) 0 329 400 400 86 

dlouhodobý majetek. ze SF(348) 0   76     

Celkem - dlouhodobý majetek 0 329 476 400 156 

příspěvek ze SR 52 100 76 50   

příspěvek z USC 21344,49 22486 21907,52 22282,19 22290,47 

příspěvek z R státních fondů   60       

Celkem - příspěvek na provoz 21396,49 22646 21983,52 22332,19 22290,47 

Příspěvek celkem 21396,49 22975 22459,52 22732,19 22446,47 

 

Zdroj: Vlastivědné muzeum Šumperk, vlastní úprava 

 

     Mimo příspěvek na provoz získalo VM v roce 2005  příspěvek ze státního rozpočtu (SR) 

od Ministerstva kultury ČR z programu ISO/D-c na restaurování sbírkových předmětů ve výši 

52 tis. Kč.   Tento příspěvek   byl plně    vyčerpán.    V roce    2005   VM neobdrželo dotace 

na  dlouhodobý majetek.  

 

    Graf č. 4.1  znázorňuje    a porovnává přidělené investiční dotace na dlouhodobý majetek 

ve  sledovaném období. V roce 2006 byla realizována akce „robotárna Šumperk“.   

Požadovaná částka 360 tis. Kč z programu ISO  MK ČR,  nebyla akceptována. Organizace 

však získala účelovou investiční dotaci od zřizovatele na akci „robotárna Šumperk“ ve výši 

329 tis. Kč. Dotace byla plně vyčerpána, zbývající část byla pokryta z vlastních prostředků 

investičního fondu.Mimo příspěvku na provoz muzeum získalo v roce 2006 celkem 60 tis. Kč 

ze Státního fondu kultury ČR.  Na výstavu „Církevní umění baroka a rokoka na  Šumpersku,     

Zábřežsku a Mohelnicku získalo 30 tis. Kč a 30 tis. Kč na restaurování praporu hudebního 

spolku    v    Mohelnici.    V obou   případech    byly   dotace vyčerpány. Finanční podíl VM 

na restaurování praporu činil 33,8 tis. Kč.42
 

 

     V roce 2007  mimo příspěvky na provoz  a dotace od zřizovatele na dlouhodobý majetek 

na  rekonstrukci kotelny a rozvodů tepla v areálu ve výši 400 tis. Kč, získalo muzeum další 

mimorozpočtové finanční prostředky, a to ze státního rozpočtu prostřednictvím úspěšných 

projektů ve výši 76 tis. Kč a z městských rozpočtů ( 350 tis. Kč). Z programu ISO/D-c získalo 

VM účelovou dotaci na dlouhodobý majetek – restaurování  sbírkových předmětů v částce 76 

tis. Kč. Účelová dotace byla plně vyčerpána.  

 
                                                           
42

http://www.muzeum-sumperk.cz/vm-sumperk/ dne 20. 3. 2011 
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Graf 4.1Porovnání dotací  na dlouhodobý majetek v období 2005 – 2009                                   tis.Kč 

Zdroj: Vlastivědné muzeum Šumperk, vlastní úprava 

 

     V roce 2008  a 2009 byly  příspěvky na provoz ve srovnatelné výši. V roce 2008 získalo 

VM  dotaci na dlouhodobý majetek od zřizovatele ve výši 400 tis. Kč a příspěvek ze  SR 50 

 tis. Kč. Obě částky byly plně vyčerpány.  

 

     V roce 2009 získalo VM dotaci ISPROFIN ze státního rozpočtu od ministerstva kultury 

z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví  na dlouhodobý 

majetek ve výši 70 tis. Kč. Účelovou dotaci zřizovatele  ve výši 86 tis. Kč na pořízení 

dlouhodobého majetku -  systému monitorování a archivaci teplot a vlhkosti v depozitářích . 

Obě dotace  na pořízení  dlouhodobého majetku byly plně vyčerpány se svým účelovým 

určením. 

 

4.2 Analýza hospodaření organizace 

 

     V této kapitole se zaměřuji na porovnání nákladů a výnosů za daný kalendářní rok. 

Provedu porovnání výše nákladů a výnosů  za jednotlivé činnosti ve srovnání s celkovými 

náklady nebo výnosy,  popřípadě celkovými náklady nebo výnosy buď hlavní činnosti nebo 

 činnosti doplňkové. 

 

Rok 2005 

     Analýza nákladů a výnosů, jak dokládá i tabulka 4.2 Přehled čerpání  v roce 2005, nám 

ukazuje, že celkové náklady hlavní činnosti jsou ve výši 24184,17 tis. Kč, což činí 99,10% 

z celkových nákladů za rok. Výnosy hlavní činnosti činí 24213,19tis. Kč, tj. 98,35% 

celkových výnosů 2005. Hospodářský výsledek (HV) za tento sledovaný rok je 213,99 tis. 

Kč,    z   toho výsledek     ve     hlavní činnosti je 29,02 tis Kč. V porovnání  s celkovým HV 

je  to   13,56 %. Doplňková činnost vykazuje  HV 184,79 tis. Kč, tj. 86,35 % z celkového HV.  
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     Analýza vybraných nejvýznamnějších položek ukazuje, že nejvýznamnější jsou   náklady 

mzdové. V porovnání s celkovými náklady  čerpání  mzdových  nákladů představuje  44,64 % 

za hlavní činnost a 47,44 % za doplňkovou činnost. Ve stejném poměru jsou i sociální 

náklady, které jsou odvislé od vyplacených mezd. Významnou položkou jsou ostatní služby, 

v hlavní činnosti bylo čerpání za sledovaný rok ve výši 3225,53 tis. Kč, což představuje 13,33 

%. Další důležitá položka je spotřeba materiálu, která byla čerpána ve výši 9,43 % celkových 

nákladů v hlavní činnosti a 3,24 % v doplňkové činnosti. Příspěvky a dotace činí největší 

výnosovou položku, ve srovnání s celkovými výnosy je to 88,36 %. Další důležitou jsou tržby 

z prodeje služeb, tržby z hlavní činnosti činí 2396,87 tis. Kč, tj. 9,89 % z celkových výnosů. 

U doplňkové činnosti jsou nejvýznamnější tržby z prodeje služeb, které činí 302,8 tis. Kč 

z celkových 404,14 tis. Kč, což činí 74,92 %. Ve sledovaném roce využívá VM prostředky 

z fondů ve výši 212,41 tis. Kč a tím i posiluje výnosy organizace. 

 

Tabulka 4.2  Přehled čerpání  v roce 2005                                                                                   tis. Kč    

Náklady  hlavní doplňková  Výnosy hlavní doplňková 

501- spotřeba materiálu 2281,65 7,11  602 - tržby z prodeje služeb 2396,87 302,8 

502 - spotřeba energie 1463,63 9,54  604 - změna stavu zásob 137,8 31,91 

504 - prodané zboží 204,85 10,97  621 -aktivace materiálu  4,2 0 

511 - opravy a udržování 1171,68 17  641 - smluvní pokuty 0 0 

512 - cestovné 107,17 0  644 - úroky 0,54 7 

513 - náklady na reprezentaci 15,02 0  648 - zúčtování fondů 212,41 0 

518 - ostatní služby 3225,53 33,64  649 - jiné ostatní výnosy 60,88 62,43 

521 - mzdové náklady 10796,55 104,08  654 - tržby z prodeje mat. 4 0 

524 - zákonné sociální pojištění 3754,04 36,41  691 - příspěvky a dotace 21396,49 0 

527 - zákonné sociální náklady  452,13 0  Výnosy celkem 24213,19 404,14 

528 - ostatní sociální náklady 0 0  Hospodářský výsledek 29,02 184,79 

532 - daň z nemovitosti 0 0,6     

538 - ostatní daně a poplatky 14,2 0     

542 - ostatní pokuty a penále 0 0     

545 - kurzové ztráty 0,36 0     

548 - manka a škody 0 0     

549 - jiné ostatní náklady 187,24 0     

551 - odpisy  508,12 0     

554 - prodaný materiál 2 0     

Náklady celkem 24184,17 219,35  Hospodářský výsledek 29,02 184,79 

Zdroj: Vlastivědné muzeum Šumperk, vlastní úprava 
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Rok 2006 

     HV za celou organizaci, kterou analyzuji, jak uvádí i v tabulka 4.3 Přehled  čerpání v roce 

2006, činí  275,71 tis. Kč. Z toho výsledek hospodaření za hlavní činnost je 121,1 tis. Kč, což 

 je 43,92 %. Celkové náklady organizace činí ve sledovaném roce 24136,17 tis Kč. Náklady  

z hlavní činnosti, které jsou ve výši 23947,15 tis. Kč  tvoří  99,21 % celkových nákladů 

organizace. Celkové výnosy organizace za rok 2006 jsou  24411,88 tis. Kč. Výnosy z hlavní 

činnosti jsou ve výši 24068,25 tis. Kč, tj.98,59 % . Doplňková činnost vykazuje vysoký 

hospodářský výsledek ve výši 154,61 tis. Kč  ve srovnání se svými náklady a výnosy. 

Náklady doplňkové činnosti jsou 189,02 tis. Kč, což činí 0,78 % celkových nákladů 

organizace, Výnosy z doplňkové činnosti činí 1,41 % celkových výnosů muzea.  Hospodářský 

výsledek doplňkové činnosti tvoří 56,07 % celkového hospodářského výsledku organizace. 

 

Tabulka 4.3  Přehled  čerpání v roce 2006                                                                                   tis. Kč           

Náklady - 2006 hlavní doplňková  Výnosy - 2006 hlavní doplňková 

501- spotřeba materiálu 2057,82 21,25  602 - tržby z prodeje služeb 1117,46 233,78 

502 - spotřeba energie 2171,51 14,57  604 - změna stavu zásob 122,36 30,74 

504 - prodané zboží 155,36 4,65  621 -aktivace materiálu  0   

511 - opravy a udržování 913,28 5,15  641 - smluvní pokuty 0   

512 - cestovné 78,25    644 - úroky 0,64 5,9 

513 - náklady na reprezentaci 19,03    648 - zúčtování fondů 23,8   

518 - ostatní služby 2230,34 53,95  649 - jiné ostatní výnosy 157,99 73,21 

521 - mzdové náklady 11116,98 70,33  654 - tržby z prodeje mat. 0   

524 - zákonné sociální pojištění 3874,96 18,09  691 - příspěvky a dotace 22646   

527 - zákonné sociální náklady  484,64    Výnosy celkem 24068,25 343,63 

528 - ostatní sociální náklady      Hospodářský výsledek 121,1 154,61 

532 - daň z nemovitosti   0,57     

538 - ostatní daně a poplatky 11,89 0,46        

542 - ostatní pokuty a penále 3,01          

545 - kurzové ztráty 0,1          

548 - manka a škody            

549 - jiné ostatní náklady 259,39          

551 - odpisy  570,59          

554 - prodaný materiál         

Náklady celkem 23947,15 189,02  Hospodářský výsledek 121,1 154,61 

Zdroj: Vlastivědné muzeum Šumperk, vlastní úprava 

 

     Analýza vybraných nejvýznamnějších položek ukazuje, že mzdové náklady včetně odvodů 

jsou největší nákladovou položkou. Z celkových  nákladů 23947,15 tis Kč představují mzdové 

náklady u hlavní činnosti 46,42 % celkových nákladů. Odpisy dlouhodobého majetku ve výši 

604,52 tis. Kč tvoří  v roce 2006   2,54 %   celkových nákladů hlavní činnosti organizace. 

92,54 % z celkových výnosů hlavní činnosti  tvoří příspěvek na provoz. Tržby z prodeje 

služeb u  doplňkové činnosti jsou ve výši  288,56 tis Kč, tj. 82,56 % výnosů doplňkové 
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činnosti za  rok 2006.  V roce 2006 čerpá organizace  prostředky z  vlastních fondů ve výši  

23, 8 tis. Kč.  

 

Rok 2007 

     Tabulka  4.4 Přehled čerpání v roce 2007 zobrazuje    hospodářský   výsledek organizace 

za  sledovaný rok, hlavní činnost vykazuje hospodářský výsledek 8,39 tis Kč, což představuje 

3,48 % celkového hospodářského výsledku organizace. Činnost doplňková má v roce 2007 

výsledek hospodaření   232,32 tis. Kč, tj. 96,51 % z celkového výsledku, který  činí 240,71 

tis. Kč. Náklady za hlavní činnosti tvoři 99,50  % celkových nákladů organizace. Náklady 

celkem za rok 2007 tvoří 23864,45 tis. Kč.  Výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši  23755,66 

tis. Kč, to představuje  98,55 % celkových výnosů VM. 

 

 

Tabulka 4.4  Přehled čerpání  v roce 2007                                                                                   tis. Kč           

Náklady - 2007 hlavní doplňková  Výnosy - 2007 hlavní doplňková 

501- spotřeba materiálu 2154,86 12,9  602 - tržby z prodeje služeb 1272,59 288,56 

502 - spotřeba energie 1651,1 13,17  604 - změna stavu zásob 118,11 31,55 

504 - prodané zboží 146,79 5,58  621 -aktivace materiálu  0   

511 - opravy a udržování 806,55 0,87  641 - smluvní pokuty 0   

512 - cestovné 86,75 0  644 - úroky 0,67 15,35 

513 - náklady na reprezentaci 19,28 0  648 - zúčtování fondů 0   

518 - ostatní služby 2638,05 38,42  649 - jiné ostatní výnosy 280,77 14,04 

521 - mzdové náklady 11117 33,13  654 - tržby z prodeje mat. 100   

524 - zákonné sociální pojištění 3839,65 12,52  691 - příspěvky a dotace 21983,52   

527 - zákonné sociální náklady  474,1 0,05  Výnosy celkem 23755,66 349,5 

528 - ostatní sociální náklady 0 0  Hospodářský výsledek 8,39 232,32 

532 - daň z nemovitosti 0 0,54     

538 - ostatní daně a poplatky 7,71 0     

542 - ostatní pokuty a penále 0 0       

545 - kurzové ztráty 0,43 0       

548 - manka a škody 20,23 0       

549 - jiné ostatní náklady 180,25 0       

551 - odpisy  604,52 0     

554 - prodaný materiál 0 0     

Náklady celkem 23747,27 117,18  Hospodářský výsledek 8,39 232,32 

Zdroj: Vlastivědné muzeum Šumperk, vlastní úprava 

     Podrobná  analýza vybraných výnosů a nákladů ukazuje, že spotřeba energie za hlavní 

činnost tvoři  6,91 % celkových nákladů organizace a 6,95 %  celkových nákladů hlavní 

činnosti ve sledovaném roce. Účet 518 – ostatní služby tvoří v hlavní činnosti 11,05 % 

celkového objemu nákladů činnosti   organizace,   kdežto   u činnosti doplňkové pouze  

0,1609 %.  Zákonné sociální pojištění  představuje ve sledovaném roce v hlavní činnosti 

16,08 % a  doplňková činnost 0,052 % celkových nákladů  organizace. Příspěvek na provoz  
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je   ve  sledovaném roce ve výši   21983,52 tis. Kč, což činí 92,54 % z výnosů hlavní činnosti 

a  95,51 % z výnosů za   organizaci   celkem. Tržby z prodeje služeb činí v hlavní činnosti 

5,28 % z celkových výnosů organizace. Výše uvedené tržby u doplňkové činnosti jsou ve výši 

288,56 tis. Kč, tj. 1,19 % celkových výnosů, avšak 82,56 % výnosů doplňkové činnosti.  

 

Rok 2008 

     Analýza celkových nákladů a výnosů organizace za rok  2008, jak uvádí i tabulka č. 4.5. 

Přehled čerpání v roce 2008 ukazuje, že ve sledovaném roce je HV vysoký. V hlavní činnosti 

je 476,86 tis. Kč, tj. 68,15  %  a v doplňkové činnosti 286 tis. Kč., tj. 40,85% celkového 

hospodářského výsledku organizace, činí 699,72 tis. Kč. Celkové náklady hlavní činnosti jsou 

99,53 % celkových nákladů organizace. Náklady doplňkové činnosti jsou ve výši 111,53 tis. 

Kč, což činí 0,47 % z celkových nákladů organizace. Výnosy hlavní činnosti jsou ve výši 

98,63 %, u doplňkové činnosti 1,37 % z celkového objemu výnosů činnosti organizace.  

 

Tabulka 4.5  Přehled čerpání  v roce 2008                                                                                    tis. Kč           

Náklady - 2008 hlavní doplňková  Výnosy - 2008 hlavní doplňková 

501- spotřeba materiálu 2073,58 18,98  602 - tržby z prodeje služeb 1348,24 275,05 

502 - spotřeba energie 1968,54    604 - změna stavu zásob 100,1 45,18 

504 - prodané zboží 119,47 5,39  621 -aktivace materiálu  0,75   

511 - opravy a udržování 625,96    641 - smluvní pokuty 1   

512 - cestovné 56,68    644 - úroky 17,62   

513 - náklady na reprezentaci 24,95 0,5  648 - zúčtování fondů 0   

518 - ostatní služby 2449,76 11,67  649 - jiné ostatní výnosy 328,03 14,16 

521 - mzdové náklady 11167 55,13  654 - tržby z prodeje mat. 0   

524 - zákonné sociální pojištění 3847,17 19,32  691 - příspěvky a dotace 22332,19   

527 - zákonné sociální náklady  495,24    Výnosy celkem 24127,93 334,39 

528 - ostatní sociální náklady      Hospodářský výsledek 467,86 222,86 

532 - daň z nemovitosti   0,54     

538 - ostatní daně a poplatky 4,63         

542 - ostatní pokuty a penále           

545 - kurzové ztráty 0,21         

548 - manka a škody           

549 - jiné ostatní náklady 187,72         

551 - odpisy  639,16       

554 - prodaný materiál         

Náklady celkem 23660,07 111,53  Hospodářský výsledek 467,86 222,86 

Zdroj: Vlastivědné muzeum Šumperk, vlastní úprava 

 

    U vybraných účtů hlavní a doplňkové činnosti  analýzou  zjišťuji, že spotřeba materiálu 

hlavní činnosti činí 8,72 %, u doplňkové činnosti je to pouze 0,079 % z celkových nákladů 

organizace. Spotřeba energie je ve sledovaném roce 8,28 % z celkových nákladů muzea, 

doplňková činnost spotřebu energií nevykazuje. Mzdové náklady jsou v hlavní činnosti 11167 
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tis. Kč, tj. 46,97 %, v  činnosti doplňkové  tvoří 0,23 % z celkového objemu nákladů 

organizace. Podíl příspěvků a dotací je v roce 2008 v hlavní činnosti 91,29 % z celkových 

výnosů organizace. Jiné ostatní výnosy jsou u hlavní činnosti ve výši 328,03 tis Kč, což činí 

1,34 % celkových výnosů muzea. Doplňková činnost má tyto příjmy ve výši 0,057 % 

z celkových výnosů. 

 

Rok 2009 

     Analýzou hospodaření  VM za rok 2009, jak uvádí i tabulka 4.6 Přehled čerpání v roce 

2009, zjišťuji, že HV muzea činí 202,7 tis. Kč, z toho HV hlavní činnosti je 1,84 tis. Kč, tj. 

0,907 % celkového hospodářského výsledku organizace. Doplňková činnost (DČ) vykazuje 

HV ve    výši   200,86   tis. Kč, tj. 99,09 % celkového hospodářského výsledku organizace.  

Ve   srovnání s náklady a výnosy organizace tvoří HV za doplňkovou činnost významnou 

položku. Celkové náklady organizace jsou 23962,95 tis. Kč. Náklady celkem za hlavní 

činnost v daném roce činí 23732,15 tis. Kč, to představuje 99,03 % z celkových nákladů 

organizace. Doplňková činnost má celkové náklady 230,8 tis. Kč, tj. 0,97 % z celkových 

nákladů. Celkové výnosy organizace činí 24165,65 tis. Kč, v hlavní činnosti jsou 23733,99 

tis. Kč, tj. 98,21 % a v činnosti doplňkové  431,66 tis. Kč, tj. 1,79 % z celkových výnosů 

organizace. 

 

Tabulka 4.6  Přehled čerpání  v roce 2009   tis. Kč           

Náklady  hlavní doplňková  Výnosy hlavní doplňková 

501- spotřeba materiálu 1713,76 47,37  602 - tržby z prodeje služeb 1209,17 377,16 

502 - spotřeba energie 2173,94    604 - změna stavu zásob 147,87 39,58 

504 - prodané zboží 213,06 8,68  621 -aktivace materiálu  0   

511 - opravy a udržování 870,82    624 - aktivace dl.majetku 5,67   

512 - cestovné 69,31    641 - smluvní pokuty 0   

513 - náklady na reprezentaci 22,49    644 - úroky 7,58   

518 - ostatní služby 2602,3 19,44  648 - zúčtování fondů 0   

521 - mzdové náklady 11211,52 126,28  649 - jiné ostatní výnosy 73,23 14,92 

524 - zákonné sociální pojištění 3545,27 28,49  654 - tržby z prodeje mat. 0   

527 - zákonné sociální náklady  498,76    691 - příspěvky a dotace 22290,47   

528 - ostatní sociální náklady 14,72    Výnosy celkem 23733,99 431,66 

532 - daň z nemovitosti   0,54  Hospodářský výsledek 1,84 200,86 

538 - ostatní daně a poplatky 7,65       

542 - ostatní pokuty a penále           

545 - kurzové ztráty 0,25         

548 - manka a škody           

549 - jiné ostatní náklady 142,05         

551 - odpisy  646,25         

554 - prodaný materiál         

Náklady celkem 23732,15 230,8  Hospodářský výsledek 1,84 200,86 

Zdroj: Vlastivědné muzeum Šumperk, vlastní úprava 
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     Podrobná  analýza  vybraných nákladů a výnosů ukazuje, že spotřeba materiálu v hlavní 

činnosti činí 1713,76 tis. Kč, což činí 7,15 %, u doplňkové činnosti je to pouhých 0,1975 % 

z celkových nákladů organizace. Náklady za prodané zboží v hlavní činnosti jsou 213,06 tis. 

Kč tj. 0,889 % a v DČ 0,036 % z celkového objemu nákladů organizace.  Mzdové náklady 

v hlavní činnosti jsou ve sledovaném roce ve výši 11211,52 tis. Kč, což činí  46,78 % 

celkových nákladů organizace. V činnosti doplňkové je to 0,53 % celkových nákladů VM. 

Příspěvky a dotace jsou vykázány ve výši 22290,47 tis. Kč., tj. 92,24 % celkových výnosů. 

Tržby   z prodeje   jsou    1209,17 tis. Kč   ve   sledovaném   roce   v  hlavní činnosti, tj.  5 % 

z  celkových výnosů organizace a v činnosti doplňkové 377,16 tis. Kč, což činí 1,56 % 

z celkových výnosů. 

 

4.3 Analýza hlavní a doplňkové činnosti za období  2005 - 2009 

 

Hlavní činnost 

     Při provedení analýzy celkových nákladů hlavní činnosti na provoz muzea zjišťuji, že tyto 

náklady se během sledovaného období od roku 2005  do roku 2009 v úhrnu nepatrně snižují. 

Toto snížení je patrné i z tabulky č. 4.7, která zobrazuje přehled neinvestičních nákladů hlavní 

činnosti v období 2005- 2009. Celkové náklady v roce 2005 jsou za sledované období 2005 - 

2009   nejvyšší, činí 24 184,17 tis Kč. V roce 2006 je vidět z celkových nákladů organizace 

nepatrná klesající tendence. Snížení celkových nákladů je v roce 2006 oproti roku 2005 o 0,97 

%. Následující sledovaný rok ukazuje, že klesající trend pokračuje. V roce 2008 se organizace 

dostává na nejnižší celkové náklady za sledované období.  Čerpání nákladů v roce 2008 kleslo 

oproti roku 2005 o 1,806 %. Rok 2009 přináší oproti roku 2008 malé zvýšení nákladů. 

Celkové čerpání nákladů v roce 2009 bylo o 72,08 tis Kč vyšší než v roce předcházejícím. 

Avšak oproti roku 2005 byl pokles celkových nákladů o 1,868 %. 

     Podrobná  analýza  vybraných nákladů hlavní činnosti za sledované období. Účet 501- 

spotřeba materiálu má výrazně klesající charakter. Rok 2005 se projevuje ve vysoké 

nákladovosti. Tendence snižujících se nákladů na spotřebu materiálu je patrná. Rok 2006 

vykazuje na účtu 501 čerpání o 200 tis. Kč nižší oproti roku předcházejícímu, což činí pokles  

o 9,81 % oproti roku 2005. V  roce 2007  je nepatrný nárůst oproti roku 2006, tento nárůst 

činí 97,04 tis. Kč. Avšak oproti roku 2005 je pokles o 5,556 %.  Rok 2008 a 2009 mají 

tendenci klesající.  V roce 2008 je pokles oproti roku 2005 o 9,119 %. Účet 501 - spotřeba 

materiálu je v roce 2009  nejnižší za sledované období. Oproti roku 2005 je o  567 tis.Kč 

nižší. Tento pokles je o 24,889 % nižší ve srovnání s rokem 2005. 
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Tabulka 4.7 Přehled neinvestičních nákladů hlavní činnosti v období 2005-2009                     tis. Kč           

  2005 2006 2007 2008 2009 

501- spotřeba materiálu 2281,65 2057,82 2154,86 2073,58 1713,76 

502 - spotřeba energie 1463,63 2171,51 1651,1 1968,54 2173,94 

504 - prodané zboží 204,85 155,36 146,79 119,47 213,06 

511 - opravy a udržování 1171,68 913,28 806,55 625,96 870,82 

512 - cestovné 107,17 78,25 86,75 56,68 69,31 

513 - náklady na reprezentaci 15,02 19,03 19,28 24,95 22,49 

518 - ostatní služby 3225,53 2230,34 2638,05 2449,76 2602,3 

521 - mzdové náklady 10796,55 11116,98 11117 11167 11211,52 

524 - zákonné sociální pojištění 3754,04 3874,96 3839,65 3847,17 3545,27 

527 - zákonné sociální náklady  452,13 484,64 474,1 495,24 498,76 

528 - ostatní sociální náklady         14,72 

532 - daň z nemovitosti           

538 - ostatní daně a poplatky 14,2 11,89 7,71 4,63 7,65 

542 - ostatní pokuty a penále   3,01       

545 - kurzové ztráty 0,36 0,1 0,43 0,21 0,25 

548 - manka a škody     20,23     

549 - jiné ostatní náklady 187,24 259,39 180,25 187,72 142,05 

551 - odpisy  508,12 570,59 604,52 639,16 646,25 

554 - prodaný materiál 2         

celkem 24184,17 23947,15 23747,27 23660,07 23732,15 

Zdroj: Vlastivědné muzeum Šumperk, vlastní úprava 

 

      

    Účet 502 – spotřeba energií má kolísavou křivku. V roce 2005 je sledovaný účet na nejnižší 

úrovni.   V   roce   2006   se spotřeba energií zvyšuje o 707,88 tis. Kč, což představuje nárůst 

o   48,36 %. V roce 2007 spotřeba energií klesá, avšak oproti roku 2005 je nárůst o 12,808 %. 

V dalším sledovaném roce se nákladovost na sledovaném účtu zvyšuje Navýšení oproti roku 

2006  je o 317,44 tis Kč.  V porovnání s rokem 2005 činí nárůst 34,497 %. Rok 2009 

vykazuje nejvyšší náklad. Oproti roku 2005 se spotřeba zvyšuje o 710,31 tis. Kč. Zvýšení 

představuje nárůst ve srovnání s rokem 2005 48,53 %. 

 

     Účet 518 – ostatní služby je jednou z významných nákladových položek organizace.   

V roce  2005   činí   ostatní   služby    3225,53 tis. Kč, v   roce následném se spotřeba snižuje 

o 995,19 tis. Kč, což představuje pokles o 30,85 %. V roce 2007 dochází k nárůstu ostatních 

služeb oproti roku 2006. Avšak oproti roku 2005 VM vykazuje pokles, který činí 18,21 %. Ve 

srovnání s rokem 2007 ostatní služby opět klesají, v porovnání s rokem 2005 činí pokles 

nákladového účtu ostatní služby 24,05 %. V roce 2009 dochází k navýšení účtu 518 oproti 

předešlému roku, ale ve srovnání s rokem 2005 je pokles o 19,32 %. 
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     Účty mzdových nákladů a s ním spojených zákonných sociálních nákladů a pojištění - 521, 

524, 527 V roce 2005 činí celkové náklady organizace 24184,17 tis Kč, z toho jsou náklady 

skupiny 52 ve výši 15002,72 tis Kč, což představuje 62,035 % celkových nákladů roku 2005.  

 

     Analýzou   neinvestičních výnosů hlavní činnosti za sledované období zjišťuji, že výnosy 

za    celou organizaci v hlavní činností vykazují snížení.  Přehled výnosů organizace za hlavní 

činnost je rovněž zobrazena   v tabulce   4.8  Přehled   neinvestičních   výnosů hlavní činnosti 

v období 2005 – 2009 Celkové výnosy hlavní činnosti jsou  v roce 2005 ve výši 24213,19 tis. 

Kč. V roce následujícím dochází k poklesu výnosů o  144, 94 tis. Kč, tento pokles představuje 

snížení o 0,59 % oproti roku 2005. V roce 2007 dochází k dalšímu poklesu celkových výdajů. 

Snížení   oproti   roku    2005 činí  1,88 %. V roce 2008 dochází k navýšení o 372,27 tis. Kč 

ve   srovnání s rokem 2007. Avšak oproti roku 2005 činí pokles 0,35 %.  V posledním roce 

sledování činí pokles celkových výnosů  1,97 %  oproti roku 2005.  

 

Tabulka 4.8  Přehled neinvestičních výnosů hlavní  činnosti v období 2005-2009                    tis. Kč                      

  2005 2006 2007 2008 2009 

602 - tržby z prodeje služeb 2396,87 1117,46 1272,59 1348,24 1209,17 

604 - změna stavu zásob 137,8 122,36 118,11 100,1 147,87 

621 - aktivace materiálu a zb. 4,2     0,75   

624 - aktivace dlouh.majetku         5,67 

641 - smluvní pokuty a penále       1   

644 - úroky 0,54 0,64 0,67 17,62 7,58 

648 - zúčtování fondů 212,41 23,8       

649 - jiné ostatní výnosy 60,88 157,99 280,77 328,03 73,23 

654 - tržby z prodeje materiálu 4   100     

691 - příspěvky a dotace 21396,49 22646 21983,52 22332,19 22290,47 

celkem 24213,19 24068,25 23755,66 24127,93 23733,99 

Zdroj: Vlastivědné muzeum Šumperk, vlastní úprava 

 

     Podrobná   analýza    vybraných   výnosů hlavní činnosti ukazuje, že celkové výnosy jsou 

ve  sledovaném období klesající, příspěvky a dotace na provoz – účet 691 vykazuje v roce 

2005 21396,49 tis. Kč, což je nejnižší příspěvek  za sledované období. V roce 2006 činí 

příspěvek na provoz 22646 tis. Kč. Nárůst příspěvku je oproti roku 2005 o 1249,51 tis. Kč 

vyšší, což činí 5,83 %. V roce 2007 se příspěvek snižuje ve srovnání s rokem 2006 o 662,48 

tis. Kč, ale oproti roku 2005 činí navýšení  2,74 %. V roce 2008 je  příspěvek na provoz 

organizace nejvyšší za roky 2005 – 2009. Tento příspěvek je ve výši  22332,19 tis Kč. 
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V posledním roce sledování  je příspěvek na provoz 6 41,72 tis. nižší než v roce 

předcházejícím. Ale ve srovnání s rokem 2005 je  o 4,17 % vyšší. 

 

     Tržby z prodeje služeb – 602 jsou druhým nejvyšším výnosem VM za sledované období. 

V roce 2005 činí příjem za tržby 2396,87 tis. Kč, v následujícím roce je jen 1117,46, což 

představuje pokles o 53,37 %.  V roce 2007 dochází k navýšení tržeb ve srovnání s rokem 

2006 o 155,13 tis. Kč, ale v porovnání s rokem 2005 je to pokles o 46,90 %. Výše tržeb 

v dalších   období   je na   srovnatelné   úrovni s rokem 2007, v roce 2008 činí 1348,24 tis Kč 

a v roce 2009 je 1209,17 tis. Kč. V porovnání s rokem 2005 ve to snížení v roce 2008 o 43,74 

% a v roce 2009 o 49,55 %. 

 

Doplňková činnost 

     Tabulka 4.9 zobrazuje přehled neinvestičních nákladů doplňkové činnosti v období 2005 – 

2009. Analýza celkových nákladů činnosti ukazuje, že náklady organizace v doplňkové 

činnosti mají  kolísavou křivku. V roce 2005 činí celkové náklady 219,35 tis Kč. Další 

sledovaný rok má náklady o 30,33 tis.  Kč nižší, což činí pokles 13,82 %. V roce 2007 a 2008 

jsou náklady na nejnižší úrovni. Oproti roku 2005 představuje rok 2007 pokles o 53,42 %. 

V roce  2008  činí pokles  celkových nákladů oproti roku 2005  50,84 %.  Rok 2009 vykazuje 

nejvyšší nákladovost za období, činí 230,8 tis. Kč. 

 

Tabulka 4.9  Přehled neinvestičních nákladů doplňkové činnosti v období 2005-2009               tis. Kč        

  2005 2006 2007 2008 2009 

501- spotřeba materiálu 7,11 21,25 12,9 18,98 47,37 

502 - spotřeba energie 9,54 14,57 13,17     

504 - prodané zboží 10,97 4,65 5,58 5,39 8,68 

511 - opravy a udržování 17 5,15 0,87     

513 - náklady na reprezentaci       0,5   

518 - ostatní služby 33,64 53,95 38,42 11,67 19,44 

521 - mzdové náklady 104,08 70,33 33,13 55,13 126,28 

524 - zákonné sociální pojištění 36,41 18,09 12,52 19,32 28,49 

527 - zákonné sociální náklady      0,05     

532 - daň z nemovitosti 0,6 0,57 0,54 0,54 0,54 

538 - ostatní daně a poplatky   0,46       

celkem 219,35 189,02 117,18 111,53 230,8 

Zdroj: Vlastivědné muzeum Šumperk, vlastní úprava 

 

    V doplňkové činnosti, jak zobrazuje i tabulka 4.10 Přehled neinvestičních výnosů 

doplňkové činnosti v období 2005-2009, se pohybují příjmy v rozmezí od 343,63 tis Kč – 

431,66 tis. Kč. Nejvyšším příjmem za období sledování jsou příjmy z účtů 602 – tržby 
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z prodeje služeb.  V roce 2005 činí tyto příjmy 302,8 tis Kč. V roce 2006 je pokles příjmů jak 

celkových, tak i ze služeb. Oproti roku 2005 je pokles tržeb z prodeje služeb o 22,79 %. 

V roce 2007 a 2008 jsou  tržby nepatrně narůstající. Ve srovnání s rokem 2005 jsou v roce 

2007 o 4,70 % nižší, v roce 2008 o 9,16 % nižší. Nejvyšší tržby jsou v roce 2009. Celkové 

tržby v roce 2009 jsou ve výši 431,66 tis. Kč a tržby z prodeje služeb jsou  ve výši 377,16 tis. 

Kč, což je nárůst v porovnání s rokem 2005  24,55 % . 

 

Tabulka 4.10 Přehled neinvestičních výnosů doplňkové činnosti v období 2005-2009                 tis. Kč    

  2005 2006 2007 2008 2009 

602 - tržby z prodeje služeb 302,8 233,78 288,56 275,05 377,16 

604 - změna stavu zásob 31,91 30,74 31,55 45,18 39,58 

644 - úroky 7 5,9 15,35     

649 - jiné ostatní výnosy 62,43 73,21 14,04 14,16 14,92 

celkem 404,14 343,63 349,5 334,39 431,66 

 

Zdroj: Vlastivědné muzeum Šumperk, vlastní úprava 

 

Hospodářský výsledek  

Hospodářský   výsledek   organizace   za  sledované  období 2005 -2009 je zlepšený.  

 

Tabulka 4.11 Přehled hospodářského výsledku organizace v období 2005-2009                      tis. Kč   

  2005 2006 2007 2008 2009 

hlavní činnost 29,02 121,1 8,39 467,86 1,84 

doplňková činnost 184,79 154,61 232,32 222,86 200,86 

celkem 213,81 275,71 240,71 690,72 202,7 

691 - příspěvky a dotace 21396,49 22646 21983,52 22332,19 22290,47 

Zdroj: Vlastivědné muzeum Šumperk, vlastní úprava 

 

Hypotéza, že doplňková činnost Vlastivědného muzea se významně podílí na jejím celkovém 

výsledku hospodaření je patrná i z  tabulky 4.11  Přehled hospodářského výsledku organizace 

v období 2005 -2009. V tabulce 4.11 je zobrazen  i příspěvek na provoz ve sledovaných 

letech. Doplňková činnost hospodaří s  vlastními  příjmy. Příspěvek na provoz je výnosem 

pouze hlavní činnosti, proto porovnávám pouze  činnost hlavní. V roce 2005 byl HV 213,81 

tis. Kč, což představuje 0,99 %  příspěvku na provoz za daný rok. HV hlavní činnosti činí 

0,14 % příspěvku    na   provoz. Rok 2006 ve sledované činnosti vykazuji HV 121,1 tis. Kč, 

to   je   0,53 % z příspěvku na provoz. V dalším porovnávaném roce je HV za hlavní činnost 

nepatrný, pouze 8,39 tis. Kč. Rok 2008 má nejvyšší HV v hlavní činnosti, to činí 2,09 % 
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příspěvku na povoz. V posledním sledovaném roce je HV v hlavní činnosti nepatrný, pouze 

1,84 tis. Kč.  

 

Graf 4.2  Přehled hospodářského výsledku organizace v období 2005-2009                             tis. Kč 

 
Zdroj: Vlastivědné muzeum Šumperk, vlastní úprava 

 

     Rovněž i graf 4.1 Přehled hospodářského výsledku organizace v období 2005-2009  

zobrazuje přehled   hospodářského     výsledku    za    dané    období.   Z    grafu    je patrno, 

že  ve  sledovaném roce 2005 je HV organizace 213,81 tis. Kč, z toho HV hlavní činnosti činí  

29,20 tis. Kč, což představuje 13,57 %. Doplňková činnost má zlepšený HV 184, 79 tis. Kč. 

V roce 2006 činí HV organizace 275,71 tis Kč, oproti roku 2005 je tento nárůst o 28,95 %. 

Hlavní činnost vykazuje HV 121,1 tis. Kč. Navýšení výsledku činí 91,9 tis. Kč. V roce 2006 

je v doplňkové činnosti nejmenší HV za sledované období. V roce 2007 činí HV za hlavní 

činnost pouze 8,39 tis. Kč. Doplňková činnost vykazuje HV 232,32 tis. Kč, nárůst oproti roku 

2005 je o 25,72 %.  V dalším roce je celkový HV nejvyšší za sledované období, v hlavní 

činnosti, je nárůst ve srovnání s rokem 2005 438,84 tis. Kč. Celkový HV v roce 2009 je 202,7 

tis Kč, což činí snížení o 5,19 % oproti roku 2005. Hlavní činnost vykazuje nepatrný HV  

1,84 tis. Kč, doplňková činnost má HV 200,86 tis. Kč. 

 

4.4 Zhodnocení hospodaření organizace 

 

    Příspěvková organizace -  Vlastivědné muzeum Šumperk hospodaří na stabilní  úrovni.  

Příjmy hlavní v činnosti vykazují  nepatrné snižující charakter, který byl zapříčiněn krizí 

celosvětového hospodářství. 
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Organizace plně využívá prostředky, které získává jednak od svého zřizovatele – Krajského 

úřadu Olomouckého kraje, příspěvky ze státního rozpočtu a příspěvky rozpočtu státních 

fondů. Do svého rozpočtu pravidelně zapojuje příjmy jak z hlavní činnosti, tak z činnosti 

doplňkové. Za sledované období si každoročním  zlepšeným  hospodářským  výsledkem  

vytváří  fondy, které v budoucích obdobích  mohou sloužit k zajištění pokrytí případné ztráty 

VM. 

 

     Doplňková činnost, která se velkou měrou podílí na zlepšeném výsledku hospodaření by 

 mohla v budoucnu vyvíjet vyšší aktivitu, která  by posílila  ještě lepší hospodaření 

organizace. 
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5. Závěr 

 

     Cílem bakalářské práce bylo zhodnotithospodaření příspěvkové organizace v oblasti 

kultury - Vlastivědné muzeu.  Provedla jsem  analýzu nákladů a výnosů organizace s použitím 

aplikované metody komparace, kdy jsem srovnala výsledky jeho hospodaření  a přijaté dotace 

ve sledovaném období 2005 – 2009. 

 

     První část byla zaměřena na postavení neziskových organizací v oblasti kultury. 

Charakterizovala jsem postavení   kultury    ve   státu,   kdy   se    kultura   jako taková neliší 

od  ostatních odvětví hospodářství. Zhodnotila jsem faktory, které ovlivňují intervenci státu. 

Poukázala jsem na rozdělení kultury do dvou fází.   První,   která   byla   před   rokem 1989  

se   zaměřovala na rozvoj základních funkcí a cílů v oblasti kultury, kdy neupřednostňoval 

ideologicko-politický význam uspokojování kulturních potřeb.  Kultura v tomto období byla 

v nezájmu a na druhořadém místě. Druhá fáze , která byla po roce 1989, byla velkým 

mezníkem v této oblasti.  V své  práci jsem  se zabývala zdroji financování odvětví kultury. 

Zabývala jsem  se přímou veřejnou podporou  závislou na prostředcích získávaných od jiných 

subjektů a rovněž zdroji nepřímé veřejné podpory. Zpracovala jsem přehled základních zdrojů 

finanční podpory odvětví kultury. Snažila jsem se přestavit jednotlivé zdroje     financování. 

Rovněž jsem se zabývala vymezením neziskových organizací. Charakterizovala jsem vybrané 

neziskové organizace jak podle širšího, tak užšího vymezení. Definovala jsem  vybrané 

neziskové organizace mezi které patří občanská sdružení, církve, veřejné vysoké školy, 

obecně prospěšné společnosti aj. 

 

     V druhé části , která byla praktická , jsem se zaměřila na muzeum jako neziskovou 

organizaci. Zabývala jsem jeho historií, vznikem.   Popisovala   jsem    činnost muzea, která 

se  skládá  z  několika částí. Věnovala jsem se hlavnímu poslání VM, kterou je bezesporu 

odborná činnost se svými sbírkovými předměty. Rovněž jsem se zmínila o vědeckovýzkumné 

činnosti  muzea, část své práce jsem věnovala  i vydavatelské a publikační činnosti muzea. 

V této části jsem se také zabývala principy   hospodaření , které zajišťuje VM jak v hlavní tak 

i v doplňkové činnosti. Soustředila jsem se na povinnosti muzea, jak hospodaří 

s rozpočtovými  prostředky.    Věnovala  jsem se základním principům  sestavování rozpočtu 

a cílům základního sestavení       rozpočtu.   Popisovala jsem tvorbu hospodářského výsledku 

a následně peněžními fondy, které vlastivědné muzeum tvoří.  Jedna z podkapitol druhé části 
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byla věnována dalším možnostem financování příspěvkové organizace. Část své práce jsem  

věnovala způsobu vedení účetnictví, systému odměňování pracovníků, inventarizaci. 

 

     Ve třetí závěrečné části své práce,  rovněž praktické , jsem se zaměřila na zhodnocení 

vybrané organizace – vlastivědného muzea.Hodnocení  VM jsem provedla na základě 

analýzy, kdy jsem zjistila, že nejvýznamnějším zdrojem financování je příspěvek na provoz 

od zřizovatele.  Rozbor příspěvků  potvrdil mou domněnku, že nejvýznamnější položkou 

neinvestičního příspěvku je bezesporu      příspěvek na mzdové náklady.  Rozbor příspěvků 

mi  rovněž potvrdil domněnku, že snižování dotací a příspěvků bylo patrno až v roce 2009, 

kdy muzeum již nezískalo  žádnou významnou  další dotaci mimo dotace na provoz. 

V podkapitole analýza hospodaření organizace jsem prováděla metodu analýzy jednotlivých 

roků za období 2005 – 2009. Analyzovala  jsem výnosy a náklady za hlavní a doplňkovou 

činnost s celkovými náklady a výnosy organizace.  Prováděla jsem porovnání celkového 

hospodářského výsledku organizace a výsledku za hlavní a doplňkovou činnost.  Jednoznačně 

se potvrdila domněnka, že doplňková činnost vzhledem ke svým   nákladům a výnosům měla 

ve sledovaných letech velký podíl na tvorbě zlepšeného hospodářského výsledku. V této části 

věnovala analýze hlavní a doplňkové činnosti za období 2005 – 2009 zvlášť za hlavní,  zvlášť 

za doplňkovou činnost. Porovnávala jsem jednotlivé náklady a výnosy za sledované období, 

kdy jsem vycházela a porovnávala údaje s rokem 2005, popřípadě s jinými roky. Rovněž jsem 

prováděla aplikovanou    metodu      komparace,    kdy jsem srovnávala výsledky hospodaření 

a přijaté dotace ve sledovaných letech. Cílem mé práce bylo zhodnotit hospodaření 

příspěvkové organizace. Zjistila jsem, že hospodářský výsledek není závislý na   výši 

příspěvku od zřizovatele.  Potvrdila jsem si domněnku , že doplňková činnost Vlastivědného 

muzea se významně podílela ve sledovaném období 2005 - 2009 na  celkovém výsledku 

hospodaření organizace. 
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Abstrakt 

 

Tato práce je zaměřena na hospodaření příspěvkové organizace v oblasti kultury. První 

část se věnuje neziskovým organizacím. Mapuje postavení kultury ve státu. Zabývá se 

vymezením neziskových organizací a rovněž je definuje. Druhá část charakterizuje 

vybranou neziskovou organizaci, charakterizuje její principy hospodaření. Třetí část je 

věnována analýze hospodaření muzea jak v činnosti hlavní, tak i doplňkové. Hodnotí 

podíl doplňkové činnosti na celkovém podílu hospodaření organizace. 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This thesis is focused on the management of the contributory organisation in the culture 

sphere. The first part devotes to the non-profit organisations. It shows the position of 

culture in the country. It deals with the definition of non-profit organisations. The second 

part characterizes the chosen non-profit organisation, describes its management principles. 

The third part is based on the analysis of the museum management according to the main 

activity and also the supplementary. The thesis evaluates the share of the supplementary 

activity with the total contribution of the organisation management.   

 

 

 


