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1 ÚVOD 

 

Věnovat dětem čas, zaujmout je a nadchnout pro něco, to je v dnešní uspěchané době 

něco jako malý zázrak. Přesto se tyto malé zázraky dějí. Kromě mnoha skvělých rodičů 

existuje řada dalších lidí, kterým není lhostejné, jak děti svůj volný čas tráví a nabízejí řadu 

smysluplných, zajímavých či atraktivní činností. 

Taková dobře fungující střediska pro děti a mládež je proto třeba rozhodně 

podporovat. Tato investice se určitě vyplatí. Také město Holešov v roce 2007 rozhodlo, že 

založení příspěvkové organizace zaměřené na tyto aktivity bude pro všechny prospěšné a pro 

současnou zrychlenou dobu nadmíru potřebné. 

Středisko volného času v Holešově nabízí nejen dětem, ale i dospělým na výběr ze 

široké škály kroužků. Přes Základy baletu, Módní klub, Mladého umělce až po Taneční 

polepšovnu pro dospělé.  

V roce 2010 došlo v oblasti veřejných financí k rozsáhlé reformě a zavedení účetnictví 

státu, které se dotklo i organizací příspěvkových. Vyhlášku č. 505/2002 Sb. nahradila 

vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dva měsíce před okamžikem spuštění účetní 

reformy státní pokladny, prakticky neexistoval oficiální text, který by pomohl účetním 

v praxi. Kromě analýzy hospodaření výše zmíněné příspěvkové organizace se práce přiblíží i 

problematice této reformy. 

Bakalářská práce je vyjma úvodu a závěru členěna do tří kapitol, které zahrnují 

podkapitoly a navíc jsou doplněny o přílohy. Cílem této bakalářské práce je zpracovat 

komplexní materiál obsahující aktuální právní úpravu příspěvkových organizací zaměřený na 

zhodnocení zdrojů financování a hospodaření příspěvkové organizace - Střediska volného 

času v Holešově. 

Tématem druhé kapitoly je nejprve obecná charakteristika neziskových organizací, 

mezi které řadíme právě organizace příspěvkové. S ohledem na specializaci této práce je 

detailněji věnována pozornost příspěvkovým organizacím, které jsou zřízeny územním 

samosprávným celkem. Obsahem další části této kapitoly je bližší seznámení s vybranou 

příspěvkovou organizaci – Střediskem volného času. A v neposlední řadě je přiblížena 

problematika účetní reformy, která se dotkla i analyzovaného subjektu. 

Ve třetí kapitole jsou podány informace o jednotlivých možnostech financování 

příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Dále jsou vymezeny 
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jednotlivé typy fondů příspěvkových organizací, a to jak z pohledu tvorby, tak i z pohledu 

čerpání fondů. Podrobněji jsou sledovány zdroje financování Střediska volného času v letech 

2009 až 2011. V této kapitole rovněž nalezneme údaje o pravidlech rozpočtového procesu. 

V kapitole čtvrté, zaměřené na Středisko volného času v Holešově, je analyzováno 

hospodaření tohoto střediska v časovém úseku tří let. Analyzovány jsou počty pracovníků, 

akcí a pobytů pořádaných touto příspěvkovou organizací a závěrem je proveden rozbor 

nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období 2009 - 2011.  

Ke zpracování analýzy hospodaření jsou využívány interní dokumenty příspěvkové 

organizace, především účetní závěrky a rozbory hospodaření. 
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2 CHARAKTERISTIKA A VZNIK PŘÍSPĚVKOVÉ 

ORGANIZACE 

 

2.1 Základní charakteristika neziskových organizací 

Hlavním posláním neziskových organizací je poskytování veřejně prospěšných 

činností namísto dosažení zisku. Tyto organizace tudíž nejsou založeny za účelem podnikání.  

Pojem „nezisková organizace“ se sice běžně používá, ale není definován žádným platným 

právním předpisem. Založení, hospodaření, činnost či případně dosažený zisk jednotlivých 

organizací je pak legislativně upraven zvláštními zákony. 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vymezuje neziskovou organizaci jako 

organizaci charakteru právnické osoby, která nebyla založena nebo zřízena za účelem 

podnikání.  

 

Definiční znaky právnických osob 

Podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, patří k základním charakteristickým 

rysům právnických osob především: 

a) právní subjektivita včetně způsobilosti k právním úkonům a způsobilosti deliktní 

(způsobilost nést nepříznivé právní následky svého protiprávního jednání), 

b) jistý stupeň formálnosti vnitřní struktury (vnitřního uspořádání poměrů v právnické 

osobě), 

c) majetková samostatnost (oddělení majetku právnické osoby od majetku jejich členů).  

 

Dle § 18 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, řadíme mezi poplatníky: 

 zájmová sdružení právnických osob, jenž mají právní subjektivitu a nejsou zřízena za 

účelem výdělečné činnosti, 

 občanská sdružení, 

 odborové organizace, 

 politické strany a politická hnutí, 

 registrované církve a náboženské společnosti, 

 nadace a nadační fondy, 

 státní fondy, 

 obecně prospěšné společnosti, 
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 příspěvkové organizace, 

 školské právnické osoby, 

 obce, kraje a organizační složky státu. 

 

2.1.1 Členění neziskových organizací 

V České republice se ustálilo několik základních vymezení těchto organizací. Mezi 

jedno rozdělení neziskového sektoru patří: 

a) neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné – občanská sdružení, 

zájmová sdružení právnických osob, sdružení bez právní subjektivity, 

b) neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné – nadace a nadační 

fondy, obecně prospěšné společnosti, politické strany a politické hnutí, církve a 

náboženské společnosti, 

c) neziskové veřejnoprávní organizace rozpočtového a příspěvkového typu – 

organizační složky státu a organizační složky územních samosprávných celku, územní 

samosprávné celky, příspěvkové organizace, Ústavní soud České republiky, Nejvyšší 

kontrolní úřad České republiky, 

d) ostatní neziskové veřejnoprávní organizace veřejně prospěšné – Český rozhlas, 

Česká televize, Česká národní banka, veřejné vysoké školy apod., 

e) neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností s možností 

hlavního poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti. 

 

Existuje i další možné členění podle Urbancové a Kryškové (2008), a to na veřejně a 

vzájemně prospěšné organizace. Vzájemně prospěšné organizace poskytují služby pouze 

svým členům a patří zde například občanská sdružení či profesní komory. Naopak do 

veřejných organizací řadíme nadace nebo politické strany, které poskytují služby a pomoc 

společnosti jako takové. Dále se NO dělí z hlediska účasti na státu na státní (vládní) a 

nestátní (nevládní). 

 

Nezisková organizace není právně jasný pojem. V zásadě je prezentován tak, že se 

jedná o různé typy sdružení a organizací, které nespadají do ziskového sektoru. Právě 

neziskovost organizací často bývá považována za hlavní charakteristiku, s tím, že tyto 

organizace zisk netvoří. Takto pochopená charakteristika neziskových organizací je však 

mylná. U NO je tvorba zisku pouhým prostředkem k dosažení cíle, nikoliv cílem. 
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Takáčová tvrdí (2010, s. 5), že „neziskovostí se rozumí skutečnost, že jakýkoliv zisk 

těchto organizací nesmí být rozdělen mezi zakladatele, členy orgánů nebo pracovníky, ale 

musí být použit pro další činnost neziskových organizací.“ Podle Hudcové (2007) je pojem 

„neziskový“ českou vědeckou doktrínou odmítán, nicméně se v praxi objevuje a používá. Jde 

v podstatě o vadný překlad amerického právního výrazu „non-profit“. Předpona „non“ 

v tomto smyslu ovšem neznamená zápor „ne“, ale vyjádření významu „jiný než“. 

 

I přesto, že neziskové organizace nejsou zakládány za účelem podnikání, mohou 

získávat příjmy v rámci své hlavní činnosti, pro kterou byly zřízeny a kterou mají 

definovanou zřizovací listinou, stanovami či statutem. Mohou to být příjmy ze vzdělávacích 

seminářů, z pořádaných veřejných sbírek, loterií apod. Dalším zdrojem mohou být příjmy 

získané v rámci jejich vedlejší, doplňkové nebo jiné činnosti. Díky těmto získaným 

prostředkům jsou organizace méně závislé na veřejných zdrojích. Stále však platí pravidlo, že 

takto získané prostředky musí být v každém případě použity ve prospěch hlavní činnosti 

(Takáčová, 2010). 

 

2.2 Vymezení příspěvkových organizací 

Příspěvková organizace je právnickou osobou, která se řídí specifickou právní 

úpravou. Základní právní rámec je dán zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 219/2000 Sb., o 

majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. Jak je zřejmé z přehledu organizačně 

právních forem, existují příspěvkové organizace ve dvou systémech. Známe tedy příspěvkové 

organizace: 

 zřízené územním samosprávním celkem, 

 zřízené organizační složkou státu. 

 

2.2.1 Příspěvkové organizace územně samosprávných celků 

Jak již bylo zmíněno, tyto příspěvkové organizace se řídí právní úpravou podle zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon je základní právní úpravou, na které stojí vztah mezi zřizovatelem – 

územně samosprávným celkem a jím zřízenou PO. Stanoví zejména pravidla pro hospodaření 

měst, obcí a krajů, dále pravidla pro sestavování rozpočtů a poskytování dotací.  
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Příspěvková organizace je právnickou osobou veřejného práva, tzn. vzniká a zaniká 

rozhodnutím zřizovatele. Obec je při rozhodování o zřízení vázána tím, že účelem zřízení PO 

mohou být pouze takové činnosti, které spadají do samostatné působnosti zřizovatele – 

územně samosprávného celku. 

Územní samosprávní celek zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své 

působnosti, které jsou neziskové a jejichž rozsah, složitost a struktura vyžadují právní 

subjektivitu. Rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace a schválení zřizovací listiny je 

výhradní pravomocí zřizovatele. 

Pokud se tedy obec rozhodne zřídit příspěvkovou organizaci, je její povinností vydat 

zřizovací listinu, která musí obsahovat všechny potřebné náležitosti. Zákonem vymezený 

obsah zřizovací listiny je zapotřebí vnímat jako zákonem stanovené minimum. Zřizovací 

listinou přenáší obec na PO své povinnosti, část práv k majetku obce a rovněž finanční 

prostředky z rozpočtu obce. Záleží jak na konkrétních podmínkách zřizovatele, tak i na účelu, 

pro který je příspěvková organizace zřizována. 

 

Podle § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, jsou náležitosti zřizovací listiny následující: 

a) úplný název zřizovatele, 

b) název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace, 

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, 

d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, 

e) vymezení svěřeného majetku, 

f) vymezení práv, 

g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, 

h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena.  

 

Název zřizovatele 

Je-li zřizovatelem obec, uvede se i její zařazení do okresu. Úvodní ustanovení 

zřizovací listiny by mělo obsahovat i odkaz na číslo usnesení a datum konání příslušného 

zasedání zastupitelstva, kterým bylo rozhodnuto o zřízení PO. Dále je užitečné při každé další 

změně či aktualizaci tento odkaz opakovat. 
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Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace 

Je vhodné, aby název organizace obsahoval i označení „příspěvková organizace“. 

Tímto označením je totiž právnická osoba jednoznačně definována i do své ekonomické 

povahy – což může být v praxi užitečné při prvním kontaktu. Mnohdy se tak může předejít 

omylům a nepříjemnostem. Název dále musí vylučovat možnost záměny s jinými PO. 

 

Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti 

Hlavní účel musí odpovídat rámci samostatné působnosti obce. Je vhodné stanovit 

tuto pasáž zřizovací litiny tak, aby měla obecnou povahu a vystihovala základní smysl a 

podstatu organizace. Formulace předmětu činnosti PO související s účelem jejího zřízení, 

jinak nazýváno hlavní činnost, je nezbytná a stále významnější pro následnou aplikaci 

ustanovení většiny zásadních zákonů do ekonomiky a hospodaření organizace. 

Dále by měl být předmět činnosti formulován tak, aby bylo zřejmé, jakými činnostmi 

bude organizace dosahovat účelu svého zřízení. Činnosti, které jsou uvedeny jako jak předmět 

činnosti ve zřizovací listině, nejsou živnostenským podnikáním. Nejsou proto zapisovány do 

živnostenského rejstříku. 

Přesné vymezení předmětu činnosti, respektive jejích hlavních činností a jejich 

uvedení ve zřizovací listině je základním předpokladem pro budoucí řádný chod příspěvkové 

organizace. Konkrétní charakteristika předmětu činnosti je samozřejmě odvislá od toho, jaký 

rozsah činnosti PO přikáže zřizovatel čili obec. 

   

Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace 

Přestože to zákon nepředepisuje, zpravidla bývá jako statutární orgán označena jedna 

osoba – ředitel nebo ředitelka či jinak označený vedoucí příspěvkové organizace. Je vhodné, 

aby statutárním orgánem byla jedna osoba, vzhledem k odpovědnosti za hospodaření 

s prostředky a s majetkem obce. Vícečlenný statutární orgán by totiž přinášel jisté komplikace 

ve vnitřním chodu organizace i ve vztahu k zákoníku práce. 

Obvyklou součástí zřizovací listiny bývá i ustanovení o tom, který orgán obce 

fyzickou osobu jmenuje do funkce statutárního orgánu PO. Jmenování do funkce ředitele 

příspěvkové organizace nemusí předcházet výběrové řízení a odvolání z funkce není povinen 

zřizovatel zdůvodnit. V tomto případě je ale odpovědností zřizovatele, komu svěří 

hospodaření se svými prostředky a s majetkem obce i odpovědnost za úroveň a kvalitu 

činností a služeb zajišťovaných příspěvkovou organizací. 
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Jmenováním se vybraný člověk stává nejen statutárním orgánem, ale i jejím 

zaměstnancem. Případným odvoláním z funkce pak jeho pracovněprávní vztah k PO 

automaticky nekončí a další postup musí vycházet ze zákoníku práce. 

 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele 

Majetek ve vlastnictví zřizovatele neboli svěřený majetek, je majetek, který 

zřizovatel organizaci předává k hospodaření a který organizace bude využívat pro svoji 

činnost. Je třeba si uvědomit, že jde o majetek, který má zřizovatel ve svém vlastnictví 

v okamžiku zřízení organizace, to znamená, že jde o konkrétní určitý majetek. Tento majetek, 

který je fyzicky předáván k hospodaření, by měl být vymezen konkrétně, a to včetně 

pořizovacích cen a dat pořízení. 

Příspěvková organizace hospodaří i s majetkem, který zřizovatel nabyl do svého 

vlastnictví prostřednictvím právních úkonů organizace v rámci její činnosti. Tento majetek 

nelze považovat za majetek svěřený, neboť jej ve zřizovací listině není možno jednoznačně 

definovat, a to z důvodu, že k okamžiku vyhotovení zřizovací listiny dosud neexistuje. PO jej 

však zcela jistě bude využívat pro svoji činnosti, proto by se na něj nemělo zapomenout při 

vymezování práv a povinností organizace při nakládání s majetkem zřizovatele. 

 

Vymezení práv 

Vymezení práv umožní organizaci, aby mohla se svěřeným majetkem plnit hlavní 

účel, k němuž byla zřízena. Zpravidla se do zřizovací listiny vymezí práva a povinnosti 

spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, 

podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pro výrobu a prodej zboží, 

pokud jsou předmětem činnosti organizace či práva a povinnosti spojené s případným 

pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům. 

Příspěvková organizace při své činnosti majetek: 

a) užívá a v důsledku užívání se majetek spotřebovává a ztrácí hodnotu – zde 

je třeba stanovit pravidla pro jeho údržbu, využití, opravy, evidenci, 

inventarizaci a likvidaci. PO je v tomto případě nejen uživatelem, ale i 

správcem tohoto majetku, veškerá práva a povinnosti plynoucí z právních 

úkonů s tímto majetkem spojená má zřizovatel, a ten musí zabezpečit splnění 

všech povinností spojených s vlastnictvím majetku. Tyto povinnosti však 

v praxi přenese na svého správce, kterým je PO. Ve zřizovací listině se 

objevuje odkaz na směrnici nebo metodický pokyn, který k tomu zřizovatel 
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vydá, nebo konkrétně výčtem práv a povinností, které příspěvková organizace 

musí při hospodaření se svěřeným majetkem dodržet. 

b) spotřebovává, tzn. že majetek při běžném používání zaniká a se zánikem 

majetku zaniká i vlastnické právo k němu. Příkladem mohou být čistící 

prostředky či kancelářské potřeby. I zásoby jsou typem majetku a je nutné 

k nim vymezit práva a povinnosti. Je třeba si uvědomit, že organizace 

spotřebovává nikoliv majetek vlastní, ale majetek zřizovatele neboli majetek 

cizí. Proto potřebuje svolení, že tak může činit. 

c) zcizuje, tzn. provádí právní úkony, které jsou právním důvodem pro převod 

vlastnictví svěřeného majetku. Nejprve je třeba objasnit následující dva pojmy. 

Zcizení znamená převod vlastnického práva na jiného, naopak odcizením se 

rozumí trestný čin proti majetku, tudíž není přípustné tyto výrazy zaměňovat. 

V praxi se zcizením rozumí prodej zboží, materiálu nebo dlouhodobého 

majetku. Při prodeji uzavírá organizace kupní smlouvu. Opět je třeba si 

uvědomit, že organizace neprodává majetek vlastní, ale majetek svěřený, a 

proto potřebuje zmocnění, že tak může činit. 

 

Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace 

Doplňková činnost navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí 

zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a 

odbornost svých zaměstnanců. Tato činnost ovšem nesmí narušovat plnění hlavních účelů 

organizace a sleduje se odděleně. 

Zřizovatelé ve zřizovacích listinách také stanovují podmínky provozování doplňkové 

činnosti, přestože stanovení podmínek pro tuto činnost není povinnou náležitostí zřizovací 

listiny. Jednou z nejčastějších podmínek bývá, aby doplňková činnost nebyla ztrátová. Avšak 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech podmínku, aby doplňková činnost byla 

neztrátová, nestanoví. Upravuje pouze to, že doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavního 

účelu organizace. Záleží tedy na zřizovateli, za jakých podmínek PO tuto činnost konanou 

nad rámec hlavního účelu povolí a upraví. 

U doplňkových činností je zapotřebí vydání živnostenských oprávnění. Při 

rozhodování o povolených doplňkových činnostech je výhodné uvážit i tu skutečnost, že při 

živnostenském podnikání musí i PO naplnit veškeré předpisy a splnit všechny podmínky, 

které upravují živnostenské podnikání. 
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Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena 

Příspěvková organizace může být zřízena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, což 

je nejčastější případ. Určitou dobu lze vyjádřit uvedením časového údaje nebo omezit datem.  

 

 Pokud se tedy obec rozhodne zřídit PO, je její povinností vydat zřizovací listinu této 

právnické osoby. Zákonem vymezený obsah zřizovací listiny je zapotřebí vnímat jako 

zákonem stanovené minimum, nikoliv jako možné maximum. Zřizovací listinou přenáší obec 

na příspěvkovou organizaci své práva a povinnosti, dále část práv k majetku obce a finanční 

prostředky z rozpočtu obce. Formulace a jednotlivé pasáže ve zřizovací listině musí být 

zvoleny tak, aby obec splnila ustanovení zákona. 

  

Dále je třeba zmínit, jak může příspěvková organizace nabýt majetek potřebný 

k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena. Existuje několik možností, a to: 

a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele 

V tomto případě může zřizovatel na PO kdykoliv bezúplatně převést svůj vlastní 

majetek, bude-li to vhodné vzhledem k využití majetku, jakož i dalším okolnostem. 

V důsledku toho se příspěvková organizace stane jeho vlastníkem a může s ním volně 

nakládat. 

b) darem s předchozím písemným souhlasem 

Příspěvková organizace může nabývat do svého vlastnictví majetek na základě 

darovací smlouvy. Dárcem bude vždy subjekt odlišný od zřizovatele. Dárcem může 

být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba a předmětem daru jakýkoliv majetek 

potřebný k výkonu činnosti organizace, pro kterou byla zřízena. I v tomto případě je 

nutný písemný souhlas zřizovatele a musí být vydán před samotným uzavřením 

darovací smlouvy. 

 

Darovací smlouva 

Darovací smlouva je smlouva, jíž jedna strana (dárce) bezplatně přenechává nebo se 

zavazuje bezplatně přenechat něco straně druhé (obdarovanému) a obdarovaný s tím projevuje 

souhlas. Na obou stranách mohou figurovat fyzické i právnické osoby. Tato smlouva je 

upravena v § 628 až § 630 občanského zákoníku. 

Základním znakem darovací smlouvy je její bezúplatnost. Dárcem tedy od 

obdarovaného nedostává žádné protiplnění. Forma smlouvy může být i ústní. Písemně musí 

být darovací smlouva uzavřena tehdy, je-li předmětem darování nemovitost či pohledávka. 
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Písemná forma musí být zachována rovněž tehdy, má-li podle dohody smluvních stran dojít 

k odevzdání předmětu daru teprve po uzavření smlouvy. 

Zákon o rozpočtových pravidlech stanoví určité odchylky od obecné úpravy pro 

darovací smlouvu uzavíranou příspěvkovou organizací jako obdarovaným. K uzavření 

smlouvy, jak již bylo zmíněno, se totiž vyžaduje předchozí písemný souhlas zřizovatele. 

V příloze č. 1 můžeme najít příklad darovací smlouvy. 

 

c) děděním, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková 

organizace povinna dědictví odmítnout 

Dalším způsobem nabytí je děděním, i zde je však nutný předchozí souhlas 

zřizovatele. Bez toho souhlasu nesmí organizace dědictví přijmout. V praxi to vypadá 

tak, že nejprve zjistíme předmět dědictví či podmínky přijetí, a poté požádáme 

zřizovatele o udělení písemného souhlasu. Teprve s tímto souhlasem může PO 

dědictví přijmout. 

 

d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele 

Nabývání majetku podle tohoto ustanovení nevyžaduje předchozí písemný souhlas 

zřizovatele. Je však třeba vydat rozhodnutí, které nemusí být součástí zřizovací listiny. 

Zařazení tohoto rozhodnutí do zřizovací listiny se ani nedoporučuje vzhledem k tomu, 

že se v průběhu času mohou podmínky pro nabývání majetku do vlastnictví PO měnit. 

 

Nutný je písemný souhlas zřizovatele příspěvkové organizace k následujícím úkonům: 

 uzavírání smluv o půjčce nebo o úvěru s výjimkou půjček zaměstnancům z fondu 

kulturních a sociálních potřeb, 

 pořizování věcí nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě, 

 přijímání protihodnoty za své pohledávky vůči jiný subjektům. 

 

Smlouva o půjčce 

Tato smlouva je obecně smlouvou, kterou věřitel přenechává dlužníkovi věc určenou 

podle druhu a dlužník se zavazuje vrátit věc stejného druhu. Nejčastěji jsou předmětem 

smlouvy peníze jako zákonné platidlo. Hlavní smluvní povinností dlužníka je vrácení věcí 

téhož druhu, množství a téže kvality. Z hlediska formy smlouvy nejsou stanoveny žádné 

zvláštní zákonné požadavky, proto může být uzavřena i ústně. Doporučuje se však písemná 

forma. Zákon o rozpočtových pravidlech vyžaduje k platnému uzavření smlouvy o půjčce 
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ze strany příspěvkové organizace předchozí písemný souhlas zřizovatele. Bez tohoto souhlasu 

je smlouva neplatná. 

 

Mezi další práva a povinnosti zřizovatele příspěvkové organizace patří: 

 rozhodnutí o možnosti vedení účetnictví zřizované PO ve zjednodušeném nebo plném 

rozsahu dle zákona o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

 provádět kontrolu hospodaření příspěvkové organizace po celý rozpočtový rok pomocí 

orientačních ukazatelů hospodaření, 

 zajišťovat výkon finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole, 

 schvalovat odpisový plán příspěvkové organizace, 

 písemně schvalovat výši a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního 

fondu a fondu odměn, 

 stanovit závazné vztahy mezi zřizovatelem a organizací, jako příklad lze uvést způsob 

regulace prostředků na platy, 

 vydávat metodické pokyny, např. k vymezení majetku a nakládání s ním, 

 schvalovat rozpočet PO a závazné ukazatele rozpočtu, výši neinvestičního příspěvku 

na provoz zřízených PO, kdy výše neinvestičních příspěvků je stanovována jako rozdíl 

mezi vlastními výnosy a celkovými náklady, 

 v rámci svých kompetencí stanovit, které transfery jsou určeny jako účelové 

prostředky k vyúčtování k určitému datu, 

 a jak již bylo zmíněno jmenovat statutární orgány a stanovit, jakým způsobem mohou 

jednat navenek. 

 

Příspěvková organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být 

směnečným ručitelem, není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry, poskytovat dary 

jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům 

a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb. Dále zřizovat nebo zakládat 

právnické osoby a mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem 

podnikání (Otrusinová, Kubíčková 2011). 

 

Podle § 27 odst. 10 zákona o rozpočtových pravidlech se příspěvková organizace 

zapisuje do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává zřizovatel. Změny v průběhu 
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trvání PO může provádět i organizace sama. Mohou to být změny statutárních orgánů, sídla 

nebo vymezení činnosti. 

 

Zrušení příspěvkové organizace 

Rozlišujeme jestli je organizace zřízena na dobu určitou či neurčitou. V případě doby 

určité, existence příspěvkové organizace končí datem uvedeným v rozhodnutí zastupitelstva 

o jejím zřízení a ve zřizovací listině. Pokud je organizace zřízena na dobu neurčitou a 

zřizovatel rozhodne o jejím zrušení, pak zastupitelstvo projednává tento záměr a rozhodne o 

termínu ukončení existence. V obou případech je zapotřebí, aby příspěvková organizace 

započala kroky vedoucí k ukončení existence PO již několik měsíců předem. Délka doby, po 

kterou budou trvat činnosti k ukončování existence organizace, vyplývá například ze lhůt 

uvedených v zákoníku práce apod. 

Z podnětu zřizovatele, by měl obecní úřad dohlížet nad pracemi vedoucími k ukončení 

činnosti organizace. Záleží avšak na každém zřizovateli a jeho konkrétních podmínkách, 

jakým způsobem se rozhodne. Zákon totiž tento postup nikterak neupravuje.  

Kromě rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace musí zřizovatel vyřešit otázku 

osoby jmenované jako statutární orgán. Dále rozhodne o umístění a užití svého majetku, se 

kterým rušená organizace hospodařila, a převezme ke dni ukončení existence PO její závazky 

a práva (Kolektiv autorů, 2011). 

 

2.2.2 Státní příspěvkové organizace 

Státní příspěvkové organizace se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích a zákonem č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla). PO státní jsou právnické osoby se sídlem na území České republiky, které jsou 

příslušné hospodařit s majetkem České republiky. Jedná se o organizace, jejichž zřizovatelem 

je stát, který je zastupován organizační složkou státu (např. ministerstva). 

Charakteristickým znakem je, že státní příspěvkové organizace hospodaří mimo jiné i 

s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních vztahů 

stanovených zřizovatelem. 

 

Státní rozpočet 

 Příprava a realizace státního rozpočtu je rozložena do několika činností a etap, které 

stanovuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
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souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Ochrana, Pavel a Vítek tvrdí (2010, s. 88), že 

„státní rozpočet je sestavován ve střednědobém výhledu, tj. jako rozpočet na daný rok 

s výhledem dvou bezprostředně po sobě následujících let“. Střednědobý výhled zahrnuje 

očekávané příjmy a výdaje státního rozpočtu a státních fondů na jednotlivé roky. Tento 

výhled vypracovává Ministerstvo financí spolu s ostatními správci kapitol, územními 

samosprávnými celky a státními fondy. Ve finále je návrh předkládán k projednání vládě. 

 

Státní příspěvková organizace hospodaří s majetkem České republiky a všechen jí 

pořízený majetek se stává majetkem státním, převod vlastnictví smí realizovat pouze jako 

prodej zboží v rámci stanoveného předmětu činnosti. Převody majetku, zvláště nemovitosti, 

lze provádět jen za zákonem vymezených podmínek. PO je povinna do 15 pracovních dnů po 

připsání částky z prodeje nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří, odvést 

peněžní prostředky do státního rozpočtu. Státní příspěvková organizace se nemůže stát 

vlastníkem majetku jí výslovně darovaného, přijatý dar sice ocení a využívá jej k předmětu 

své činnosti, ale vlastníkem je vždy Česká republika. Z toho plyne, že s každým darem musí 

nakládat jako s jakýmkoliv jiným státním majetkem. 

Dále může státní příspěvková organizace poskytovat peněžní dary pouze z fondu 

kulturních a sociálních potřeb. Organizace rovněž může vynakládat peněžní prostředky na 

peněžní a věcná ocenění pouze v případě, že tak stanoví zvláštní právní předpis. Příspěvková 

organizace nesmí poskytovat ani přijímat úvěry a půjčky a vystavovat směnky. Výjimku tvoří 

půjčky poskytnuté z fondu kulturních a sociálních potřeb, dodavatelské úvěry na financování 

programů, které mohou být přijaty pouze se souhlasem ministerstva. Státní PO může za své 

zaměstnance hradit část příspěvku na penzijní připojištění a část pojistného na soukromé 

životní pojištění, které hradí zaměstnavatel pojišťovně na základě pojistné smlouvy uzavřené 

mezi zaměstnancem a pojišťovnou, a to pouze z fondu kulturních a sociálních potřeb.  

 

Hlavní činnost a jiná činnost příspěvkové organizace 

Činnost hlavní je opět vymezená zřizovatelem. Jinou činnost je nutné sledovat 

odděleně od hlavní činnosti. Zřizovatel je povinen doplnit do zřizovací listiny předmět a 

rozsah jiné činnosti před jejím započetím. 

Významnou skutečností je také to, že organizace musí svému zřizovateli sdělit změny, 

ke kterým dojde v důsledku změny vztahu ke státnímu rozpočtu. Tyto změny vedou ke 

krácení stanoveného příspěvku na provoz, nebo ke zvýšení příspěvku, což je méně častý 

případ. Organizace hospodaří se svěřenými prostředky tak, aby nedošlo ke zhoršenému 
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výsledku hospodaření. Ztrátu je nutné vyrovnat z rozpočtu zřizovatele nebo ze zlepšeného 

výsledku hospodaření a to do dvou let. 

 

Zrušení státní příspěvkové organizace 

Státní příspěvková organizace nemůže zaniknout bez souhlasu státu a stát za ni přebírá 

zodpovědnost a ručí za její závazky. Organizační složka, která vykonává zřizovatelskou 

funkci, může rozhodnout o zrušení organizace. Státní PO zaniká dnem, který tato organizační 

složka určí. S majetkem, s nímž příspěvková organizace hospodařila ke dni svého zániku, 

hospodaří nadále organizační složka, která o zrušení státní PO rozhodla. Závazky, jejichž 

nositelem byla organizace ke dni svého zániku, přecházejí na stát. Práva a povinnosti 

z pracovněprávních vztahů po zrušení této příspěvkové organizace rovněž přecházejí na stát 

(Svobodová, 2008). 

 

2.3 Středisko volného času, příspěvková organizace 

Středisko volného času bylo založeno dne 1. 1. 2007 jako příspěvková organizace 

města Holešov. Jedná se o PO zřízenou územně samosprávním celkem. Organizace byla 

zřízena za účelem poskytování zájmového vzdělávání a každoročně zde funguje více než 60 

kroužků určených pro děti, mládež, rodiče s dětmi i dospělé. K 1. 1. 2009 zastupitelstvo města 

Holešov schválilo sloučení s jinou příspěvkovou organizací Středisko pro děti a mládež 

DUHA a organizace získala oficiální název Středisko volného času, příspěvková organizace.  

Hlavním mottem Střediska volného času je „Čím dnes naplníme srdce našich dětí, tím ony 

zítra naplní náš svět“.  

 

Volný čas – vymezení pojmu 

Tento pojem je definován velkým množstvím odborníků, jejichž názory se do jisté 

míry liší, ale zároveň se určitým způsobem prolínají. Pásková a Zelenka (2002) tvrdí, že 

volný čas je ten, kde lidé nevykonávají činnosti pod tlakem pracovních závazků nebo 

rodinného systému. Naopak další definicí může být že, volný čas představuje pouze určitou 

část mimopracovní doby, do které dále řadíme osobní potřeby a povinnosti – biologické 

potřeby a povinnosti rodinné. 
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Sloučení příspěvkové organizace 

Při slučování příspěvkové organizace rozhodne zastupitelstvo, která ze slučovaných 

organizací je organizací přejímající, s níž se slučuje jiná organizace stejné právní formy. Ke 

sloučení dochází dnem určeným zastupitelstvem, které rovněž určí, v jakém rozsahu přechází 

její majetek, práva a závazky na přejímající organizaci. Slučované organizace sloučením s 

přejímající organizací zanikají (Kolektiv autorů, 2011). 

 

2.3.1 Zřizovací listina 

 Město Holešov, Masarykova 628, Holešov, okres Kroměříž na základně usnesení 

Zastupitelstva města Holešov, zřizuje příspěvkovou organizaci Středisko volného času, 

příspěvková organizace. Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.  

 

Zřizovací listina obsahuje tyto náležitosti: 

a) název zřizovatele, 

b) náležitosti organizace, 

c) vymezení hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, 

d) statutární orgán organizace, 

e) vymezení majetku ve správě organizace, 

f) vymezení majetkových práv, 

g) vymezení okruhů doplňkové činnosti, 

h) doba, na kterou je organizace zřízena. 

 

Zřizovatelem Střediska volného času je město Holešov, okres Kroměříž. Náležitosti 

organizace obsahuje úplný název organizace, sídlo a IČO organizace. 

 

2.3.2 Hlavní účel a hlavní činnost 

Hlavním účelem zřízení Střediska volného času je poskytování zájmového vzdělávání. 

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími 

předpisy. 

V tomto školním roce v SVČ funguje více než 60 kroužků určeny pro děti, mládež, 

rodiče s dětmi i dospělé. Tyto kroužky jsou považovány za hlavní činnost střediska. 
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Děti si mohou vybrat z široké škály kroužků jako MTV Dance, Bowling začátečníci, 

Zumba pro děti, Kurz finanční inteligence, Moderní desková a karetní hry, Módní klub, Psaní 

na počítačové klávesnici, Základy keramické tvorby či Gymnastické dovednosti. 

. 

Naopak nabídka kroužků pro dospělé obsahuje například: 

 Harmonizační cvičení, 

 Kalanetika s Ladou, 

 Anglická konverzace, 

 Ruština pro začátečníky, 

 Taneční polepšovna, 

 Muzikoterapie apod. 

 

V létě se děti mohou účastnit velkého množství pobytových táborů, jako jsou Léto 

s tancem, Rybářské léto, Indiánský příběh pokračuje, Ateliér v přírodě neboli výtvarně-

keramický tábor či Mám malý stan, který je určen rodinám s dětmi. Na výběr jsou i 

příměstské tábory Barevné prázdniny a Křížem krážem Holešovem. V odpoledních hodinách 

mohou děti ve SVČ navštěvovat čajovnu, trampolínu, kulečník, ping-pong a jiné volnočasové 

aktivity. Dále středisko spolupracuje a vytváří programy pro děti a žáky mateřských, 

základních i středních škol Holešova a okolí. Rovněž se účastní charitativních akcí a sbírek 

„Afrika srdci blíž“, „Květinový a Srdíčkový den“. SVČ organizuje tradiční příležitostné akce 

jako Den Evropy, Slet čarodějnic, Rozsvícení vánočního stromu, Adventní dílny, Oslava Dne 

matek, Oslava Dne Země nebo Drakiádu. 

 

2.3.3 Statutární orgán 

Statutárním orgánem Střediska volného času je ředitel, který je jmenován v souladu 

s ustanovením zákona. Ředitel plní úkoly vedoucího PO a je oprávněn jednat ve všech věcech 

jménem organizace. Dále jmenuje a odvolává svého zástupce. 
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2.3.4 Vymezení majetku ve správě 

SVČ má právo hospodářsky využívat majetek zřizovatele a tento majetek se středisku 

předává do správy. Majetek získaný vlastní činností se stává majetkem zřizovatele ve správě 

organizace. 

 

2.3.5 Vymezení majetkových práv 

Středisko volného času má k majetku svěřenému do správy a k majetku, který bude 

získán vlastní činností následující práva a povinnosti: 

a) majetek ve vlastnictví zřizovatele je pro organizaci nedotknutelný, což 

znamená, že nesmí být zcizen, zastaven, prodán, ani vložen do obchodní 

společnosti a nesmí být majetkem ručeno, 

b) majetek získaný v rámci běžného hospodaření (tvorbou odpisů či investiční 

dotací), odepisuje organizace prostřednictvím účetních odpisů podle výše 

uvedeného ustanovení zákona o účetnictví, 

c) organizace je povinna se o majetek řádně starat, pečovat o něj, udržovat 

v dobrém provozním stavu a opravovat jej podle plánu oprav a údržby, 

zabezpečovat provádění zákonných revizí a prohlídek, 

d) organizace je povinna majetek chránit před zničením, poškozením, odcizením, 

zneužitím a neoprávněnými zásahy, včas uplatňovat právo na náhradu škody a 

právo na vydání bezdůvodného obohacení, 

e) PO je oprávněna majetek držet a užívat pro plnění základního účel a pro 

doplňkovou činnost, 

f) organizace je oprávněna vyřazovat svěřený majetek pouze se souhlasem 

zřizovatele, 

g) PO je povinna o veškerém majetku a závazcích vést úplnou evidenci majetku a 

závazků v členění na prvotní evidenci, operativní evidenci, účetnictví a 

statistiku podle příslušných věcně právních předpisů v souladu s nimi, 

h) organizace je dále oprávněna pronajímat majetek jiným subjektům s tím, že 

výnosy z pronájmu jsou příjmem organizace. 

 

Veškerý majetek, pohledávky a závazky podléhají každoroční inventarizaci k 31.12. 

sledovaného období. O provedení inventarizace podá PO zprávu v příloze účetní závěrce za 

hodnocený rok. Organizace sestavuje rozpočet výnosů a nákladů, který předkládá zřizovateli 

ke schválení v termínu určeném zřizovatelem. Dále předkládá zřizovateli ke schválení roční 
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účetní závěrku v termínu opět určeném zřizovatelem. Středisko volného času je povinno 

s majetkem nakládat hospodárně a efektivně využívat veškeré dostupné finanční zdroje. 

 

2.3.6 Vymezení okruhů doplňkové činnosti 

Kromě hlavní činnosti má středisko i činnost doplňkovou. Do této činnosti SVČ 

zahrnuje provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci 

a rekondici, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, pronájem bytových a 

nebytových prostor, provozování cestovní agentury, pořádání kulturních produkcí, zábav a 

provozování zařízení sloužící k zábavě. 

 

SVČ se stanovují tyto podmínky pro provozování doplňkové činnosti: 

a) organizace nesmí provozovat doplňkovou činnost na úkor hlavního účelu stanoveného 

zřizovací listinou, 

b) prostředky získané z doplňkové činnosti použije organizace ke zkvalitnění hlavního 

účelu, 

c) doplňková činnost musí být v účetnictví sledována odděleně od hlavní činnosti, 

d) při provozování doplňkové podnikatelské činnosti je organizace povinna postupovat 

v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k podnikání. 

 

V letošním školním roce pořádá SVČ v rámci své cestovní agentury Ozdravný pobyt 

pro děti i dospělé v Itálii a Istrii nebo zájezd do Holandska. Jak již bylo řečeno, další 

doplňkovou činností SVČ je pronájem. Středisko nabízí možnost pronájmu jídelny 

s kuchyňkou, která je vhodná pro pořádání rodinných či podnikových oslav s kapacitou 

zhruba 40 osob. A v neposlední řadě pronájem tělocvičny, která je vhodná k pohybovým 

aktivitám nebo kulturním akcím. K provozování doplňkových činností jako je cestovní 

agentura, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a 

obdobných akcí je nutné vydání živnostenského oprávnění. Výpis z živnostenského rejstříku 

je k nahlédnutí v příloze č. 2. 

 

2.3.7 Zrušení organizace 

Středisko volného času je zřízeno na dobu neurčitou. Jak již bylo zmíněno, pokud je 

organizace zřízena na dobu neurčitou a zřizovatel rozhodne o jejím zrušení, pak zastupitelstvo 

projednává tento záměr a rozhodne o termínu ukončení existence. 
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Veškeré změny a doplňky zřizovací listiny jsou upraveny formou písemného dodatku, 

opatřeného podpisem odpovědných osob. Nedílnou součástí zřizovací listiny je soupis a 

ocenění majetku zřizovatele předaného organizaci do správy. 

 

2.4 Reforma účetnictví státu 

Dne 1. ledna 2010 došlo v oblasti veřejných financí k rozsáhlé reformě a zavedení 

účetnictví státu. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona    

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nahradila vyhlášku č. 505/2002 

Sb. Některé vybrané účetní jednotky jako jsou svazky obcí, územní samosprávné celky, 

organizační složky státu, příspěvkové organizace a státní fondy podle rozpočtových 

pravidel, si musely poradit s aplikací nových pravidel. Hlavním důvodem reformy byla 

nedostatečná vypovídací schopnost účetnictví, a to v tom smyslu, že účetní metody 

aplikované do konce roku 2009 nepodávaly reálné informace o majetkové a finanční situaci 

jednotlivých účetních jednotek. Z toho vyplývá, že cílem reformy je vytvoření podmínek pro 

efektivní zajištění včasných, správných a úplných informací o hospodářské situaci státu a 

příslušných účetních jednotkách. 

Projevem účetní reformy je především uplatnění nové struktury výkaznictví s důrazem 

na posílení vypovídací schopnosti celé účetní závěrky, získání relevantních informací o 

dosaženém výsledku hospodaření a v neposlední řadě posílení účtování nákladů a výnosů ve 

věcné a časové souvislosti. 

 

2.4.1 Změny zákona o účetnictví pro příspěvkové organizace 

Nové legislativní změny, platné od 1. 1. 2010 zasáhly do značné míry i do vedení 

účetnictví příspěvkových organizací. Mimo novou vyhlášku č. 410/2009 Sb., se v rámci 

reformy účetnictví státu změnily i České účetní standardy. Pro přehlednost jsou nové ČÚS 

uspořádány do tabulky č. 2.1. Standardy stanoví zejména bližší popis účetních metod a 

postupů účtování. 
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             Tab. 2.1 České účetní standardy od roku 2010 

České účetní standardy (ČÚS) 

Stav k 1.1.2010 Stav k 1.1.2011 Stav k 1.1.2012 

ČÚS č. 701 - 704 ČÚS č. 701 - 708 

701 - Účty a zásady účtování na účtech  

702 - Otevírání a uzavírání účetních knih  

703 - Transfery 

703 - Transfery (nové 
znění 

ČÚS pod stejným 
číslem) 

703 - Transfery  

704 - Fondy účetní jednotky 

  

705 - Rezervy 

706 - Opravné položky 
 a vyřazení pohledávek 

707 - Zásoby 

708 - Odpisování DLM 

             Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak je z tabulky č. 2.1 patrné, ke změnám došlo nejen k 1. 1. 2010, ale ČÚS se měnily 

i v následujících letech. K dnešnímu dni jsou platné standardy č. 701 – 708.  

Cílem ČÚS č. 701 je stanovit základní postupy účtování na účtech se záměrem 

docílení shody při používání účetních metod. Standard především upravuje účtový rozvrh, 

syntetické a analytické účty nebo účetní zápisy některých vybraných účetních jednotek, mezi 

které řadíme příspěvkové organizace. Standard č. 703 vymezuje pojmy či obecné postupy 

účtování o transferech
1
. Standard č. 706, který můžeme zaznamenat od 1. 1. 2011, stanoví 

základní postupy účtování o opravných položkách a vyřazení pohledávek. Naopak pravidla 

k metodám účtování o zásobách upravuje standard č. 707. Poslední standard č. 708 poskytuje 

informace o obecných zásadách pro odpisování dlouhodobého majetku, jako způsoby 

odpisování a postupy účtování o odpisech dlouhodobého majetku. 

Další změna se týká rozsahu vedení účetnictví, a to u některých vybraných účetních 

jednotek. Do roku 2010 mohly vést zjednodušené účetnictví nejenom příspěvkové organizace, 

ale i dobrovolné svazky obcí, územní samosprávné celky či organizační složky státu. K  

1. 1. 2010 mohou vést zjednodušené účetnictví pouze příspěvkové organizace, u nichž o tom 

rozhodne jejich zřizovatel. 

                                                
1 Transferem se rozumí poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů, zejména ze státního rozpočtu a 

z rozpočtů územních samosprávních celků. 
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Účetní závěrka příspěvkových organizací musí obsahovat rozvahu, výkaz zisků a ztrát 

a přílohu. Dle § 18 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, sestavují PO v rámci účetní 

závěrky přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, pokud 

k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období budou mít obrat vyšší než 

80 mil. Kč a souhrn aktiv vyšší než 40 mil. Kč. 

Nová vyhláška č. 410/2009 Sb., vymezuje mimo jiné směrnou účtovou osnovu, která 

je společná pro různé typy účetních jednotek. Avšak některé účty jsou určeny pouze pro 

příspěvkové organizace a naopak jiné účty jsou společné pro všechny účetní jednotky. 

 

2.4.2 Dopady reformy účetnictví státu na Středisko volného času 

Když se zaměříme na České účetní standardy, Středisko volného času neúčtuje o 

rezervách, opravných položkách, vyřazených pohledávkách a ani o zásobách. Tudíž se jich 

změna ČÚS č. 705 – 707 nedotkla. SVČ zaznamenalo pouze změnu účtování fondů účetních 

jednotek z původní 9. účtové třídy do účtové třídy číslo 4. Postupy účtování o tvorbě a použití 

fondů upravuje ČÚS č. 704. Středisko volného času vede účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu, a jak již bylo zmíněno, k tomuto rozhodnutí byl nutný souhlas zřizovatele. 

Organizace nemusí sestavovat v rámci účetní závěrky přehled o peněžních tocích a změnách 

vlastního kapitálu, protože nedosahuje zákonem stanovené výše obratu a souhrnu aktiv za 

účetní období. 

Zaměstnanci Střediska volného času se v rámci nové účetní reformy zúčastnili 

odborných seminářů, které jim měly napomoci k praktikování nových účetních metod a 

postupů. Až na změnu směrné účtové osnovy, nedošlo v souvislosti s touto reformou k dalším 

výrazným změnám pro Středisko volného času. 
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3 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ, TVORBA A POUŽITÍ 

FONDŮ 

 

3.1 Finanční hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC 

Jak tvrdí Stejskalová (2008), jedním z charakteristických rysů příspěvkových 

organizací je to, s jakými prostředky hospodaří. 

Finanční hospodaření PO zřizovaných územními samosprávnými celky je ovlivněno 

především vztahem k rozpočtu zřizovatele a dále podle Otrusinové a Kubíčkové (2011, s. 19) 

„i bezprostředním vlivem zřizovatele na ekonomické rozhodování příspěvkové organizace“. 

Hospodaření a kompetence zřizovatele příspěvkových organizací jsou upraveny zákonem č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Příspěvková organizace ÚSC hospodaří s peněžními prostředky: 

 získanými vlastní činností a peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého 

zřizovatele, s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických 

osob, včetně prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí, 

 s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu 

Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto 

výdajů, 

 s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě které 

jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu 

Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu 

švýcarsko-české spolupráce. 

 

Pokud se peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie a na základě 

mezinárodních smluv nespotřebují do konce kalendářního roku, převádějí se do rezervního 

fondu pro účely financování v následujících letech a mohou se použít pouze na stanovený 

účel. V rezervním peněžním fondu se tyto zdroje sledují odděleně. Prostředky, které na 

stanovený účel nebyly použity, podléhají finančnímu vypořádání ze Státního rozpočtu za rok, 

ve kterém byl splněn účel, na který byla dotace poskytnuta. 

Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla 

v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. 
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Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít 

jen ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto 

zdroje. 

 

Podle § 28 odst. 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, může zřizovatel PO uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže: 

a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel 

rozpočtu, 

b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele, 

c) organizace porušila rozpočtovou kázeň. 

 

3.1.1 Peněžní fondy příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC 

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC tvoří fondy na základě zákona č.250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, které upravují 

jejich tvorbu, čerpání a umožňují prostředky těchto fondů použít na zajištění potřeb provozu 

organizace. Oblast účtování všech fondů je od roku 2010 závazně upravena Českým účetním 

standardem č. 704, který obsahuje základní postupy účtování o fondech. Další povinností 

vyplývající z reformy účetnictví je poskytovat doplňující informace o tvorbě a užití fondů 

v příloze účetní závěrky formou tabulkových přehledů, jejichž závazná struktura je dána 

vyhláškou č. 410/2009 Sb. 

 

Příspěvková organizace vytváří fondy výsledku hospodaření – rezervní fond a fond 

odměn. Tyto fondy se tvoří při rozdělování zlepšeného výsledku hospodaření PO. Zlepšený 

výsledek hospodaření je tvořen tehdy, jestliže její celkové výnosy jsou spolu s přijatým 

provozním příspěvkem větší než její provozní náklady. Rozdělení tohoto zlepšeného výsledku 

hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn schvaluje zřizovatel. Dále PO vytváří 

investiční fond a fond kulturních a sociálních potřeb. Tyto peněžní zdrojové fondy mají 

vždy krytí aktivním peněžním bankovním účtem a jsou účelově určeny v rámci systému 

mimorozpočtových zdrojů. Zůstatky fondů se po skončení roku převádějí do roku 

následujícího. 
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Rezervní fond 

 Od 1. 1. 2010 se rezervní fond rozděluje na dva tituly, a to na rezervní fond tvořený ze 

zlepšeného výsledku hospodaření a rezervní fond z ostatních titulů. U tohoto fondu je nutné 

vést analytiku podle jednotlivých zdrojů tvorby fondu a jejich využití. 

Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, 

z přijatých peněžních darů, z dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou kryty z rozpočtu 

Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 

do rezervního fondu schvaluje zřizovatel.  

 

Čerpání rezervního fondu slouží: 

 k dalšímu rozvoji své činnosti, 

 k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady, 

 k úhradě případných sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně, 

 k posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele, 

 k úhradě ztráty za předchozí léta. 

 

Investiční fond 

Z důvodu financování svých investičních potřeb vytváří příspěvková organizace 

investiční fond. Zdroji tohoto fondu jsou: 

a) odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle 

zřizovatelem schváleného odpisového plánu, 

b) investiční příspěvky ze státních fondů, 

c) investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, 

d) výnosy z prodeje hmotného investičního majetku, jestliže to zřizovatel podle svého 

rozhodnutí připustí, 

e) dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním 

účelům, 

f) převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. 

 

Investiční fond příspěvkové organizace se používá k financování investičních výdajů, 

k úhradě investičních půjček nebo úvěrů, k odvodu do rozpočtu zřizovatele či k posílení 

zdrojů určených na financování oprav a údržby majetku, který PO používá pro svou činnost. 
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Ke krytí investičních potřeb lze se souhlasem zřizovatele použít rovněž investičních půjček 

nebo úvěrů. 

 

Fond odměn 

Tento fond je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření, a to do výše jeho  

80 %, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy. 

Příspěvková organizace provede tvorbu fondu na základě schválení zlepšeného výsledku 

hospodaření a jeho rozdělení zřizovatelem. Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům. 

Přednostně se z fondu hradí případné překročení prostředků na platy, jehož výše se zjišťuje 

podle zvláštního právního předpisu. Do fondu odměn nelze převádět finanční prostředky 

z jiných fondů. 

Čerpání fondu odměn se účtuje do výnosů. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Fond je tvořen základním přídělem ve výši 1 % z ročního objemu nákladů 

zúčtovaných na platy a náhrady platů a mezd. Dále na odměny za pracovní pohotovost a 

ostatní plnění za vykonávanou práci. 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. Jde o jediný fond, který nelze tvořit ze zlepšeného výsledku 

hospodaření, protože tvorba tohoto fondu ovlivňuje jeho výši v průběhu roku. Je tedy jeho 

součástí, protože se jedná o nákladovou položku. Peněžní prostředky FKSP musí být 

sledovány odděleně na zvláštním bankovním účtu. 

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a 

dalších potřeb. Je určen zaměstnancům v pracovním poměru k příspěvkové organizaci. Další 

příjmy FKSP tvoří: 

 peněžní a jiné dary určené fondu, 

 náhrada škody a pojistná plnění vztahující se k majetku pořízenému z fondu. 

 

Čerpání fondu je buď nepeněžní, a to formou příspěvků na kulturní, společenské a 

sportovní akce zaměstnanců a na rekreační příspěvky nebo peněžní, do kterých zahrnujeme 

peněžní dary při důležitých životních situacích, půjčky a příspěvky na penzijní připojištění. 

Jednotlivá plnění nejsou nároková a musí být konkretizována vnitřní směrnicí zejména 

v oblastech: 
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 poskytování darů z FKSP tak, aby celková výše darů v kalendářním roce nepřekročila 

15 % tvorby FKSP, 

 poskytování půjček zaměstnancům na bytové účely, 

 výše příspěvku na stravování a podmínky jeho poskytování, 

 je-li zvolena metoda osobních účtů zaměstnanců na vybraná plnění, je třeba stanovit 

jejich výši a podmínky čerpání. 

 

3.2 Zdroje hospodaření Střediska volného času 

 

Příspěvková organizace zřízená městem Holešov hospodaří s peněžními prostředky 

získanými: 

 hlavní činností,  

 hospodářskou činností,  

 ze státního rozpočtu, 

 z rozpočtu svého zřizovatele – město Holešov, 

 individuální a systémové dotace na financování programů a akcí,  

 prostředky fondů organizace, 

 peněžité dary od fyzických a právnických osob. 

 

3.2.1 Financování Střediska volného času v roce 2009 

V roce 2009 Středisko volného času obdrželo 3 419 000 Kč ze státního rozpočtu. 

Tyto prostředky jsou organizaci poskytnuty prostřednictvím Krajského úřadu ve Zlíně a jsou 

určeny na mzdy pedagogickým, popřípadě nepedagogickým pracovníkům. Zřizovatel SVČ – 

město Holešov poskytlo organizaci 1 937 000 Kč. Jsou to příspěvky na provoz, převážně na 

energie či odpisy Střediska volného času. V tomto roce peněžní prostředky z hlavní činnosti 

činily 1 561 000 Kč, z hospodářské činnosti 192 000 Kč. Hospodářskou činností je myšlena 

činnost doplňková, mezi kterou patří cestovní agentura nebo pronájem prostor střediska. Další 

položkou, se kterou organizace hospodaří, jsou dotace na financování programů a akcí. 

V roce 2009 SVČ získalo dotace z Fondu pro mezinárodní styky ve výši 75 000 Kč, dotaci 

z Fondu kultury Zlínského kraje v hodnotě 10 000 Kč, dále z rozpočtu Zlínského kraje 

v částce 198 000 Kč a dotaci z Evropské dobrovolné služby v ceně 174 910 Kč. Tyto přijaté 

peněžní prostředky jsou účelové a musí být uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace 

mezi poskytovatelem a příjemcem dotace. V této smlouvě jsou vymezeny podmínky přidělení 
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peněžních prostředků, povinnosti příjemce při zajišťování publicity poskytovatele a rovněž 

sankce při porušení stanovených podmínek ze strany příjemce. V roce 2009 Středisko 

volného času čerpalo peněžní prostředky z fondů organizace v celkové výši 502 361 Kč. 

Fondy příspěvkové organizace jsou detailněji rozebrány v další podkapitole. Dále SVČ přijalo 

dary od fyzických a právnických osob v hodnotě 18 500 Kč. Jak již bylo zmíněno v 

předchozí kapitole, v rámci přijatých peněžních darů je nutno uzavřít darovací smlouvu mezi 

dárcem a obdarovaným. 

 

 Graf 3.1 Financování SVČ v roce 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak je zřejmé z grafu č. 3.1, největší podíl na financování Střediska volného času mají 

transfery ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele. Bez těchto peněžních prostředků by 

Středisko volného času nemohlo vůbec fungovat. Třetím nejvyšším zdrojem financování jsou 

příjmy z hlavní činnosti organizace. Jsou to hlavně příjmy z prodeje služeb, mezi které řadíme 

příjmy z jednotlivých kroužků a zájmových útvarů Střediska volného času. Jak si můžeme 

všimnout, příjmy z hospodářské činnosti SVČ jsou podstatně nižší. Do této vedlejší činnosti 

organizace patří především pronájem prostor tělocvičny k volnočasovým a sportovním 

aktivitám a pronájem společenské místnosti, která slouží obzvláště k oslavám pro širokou 

veřejnost. Minimální podíl na financování organizace mají přijaté dary od fyzických a 

právnických osob. 

 

 

Financování Střediska volného času v roce 2009

2,37%

5,66%

42,27%

23,95%

19,30%

6,21%

0,05%

Státní rozpočet

Příspěvek od zřizovatele

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Prostředky svých fondů

Účelové dotace

Přijaté dary



- 33 -  

Hospodaření s fondy Střediska volného času v roce 2009 

Středisko volného času vytváří rezervní fond, fond odměn, fond kulturních a 

sociálních potřeb a fond reprodukce investičního majetku. V roce 2009 činil stav rezervního 

fondu 540 767 Kč. V průběhu roku byl rezervní fond navýšen o rozdělený výsledek 

hospodaření ve výši 374 870 Kč, dále o dotace Evropské dobrovolnické služby
2
 174 910 Kč a 

dary od fyzických a právnických osob v částce 18 500 Kč. SVČ čerpalo z dotace EDS 

103 458 Kč a tyto peněžní prostředky byly použity na nezbytné náklady (stravování, kapesné 

nebo náklady na vybavení bytu) dobrovolníka. Dále byly v tomto roce čerpány prostředky na 

Biozahradu
3
 ve výši 55 000 Kč, které byly nutné na úhradu nákladů, jako jsou vysazení 

rostlin, zeleniny a jiných plodin. Stav rezervního fondu k 31. 12. 2009 činil 950 590 Kč. 

V roce 2009 Středisko volného času nečerpalo prostředky z fondu odměn, tudíž stav fondu 

k 1. 1. 2009 a k 31. 12. 2009 byl totožný, a to v hodnotě 32 000 Kč. Tvorba fondu kulturních 

a sociálních potřeb v tomto roce činila 46 822 Kč a čerpání bylo ve výši 43 903 Kč. Z FKSP 

se hradí kultura, stravování nebo rekreace pracovníků Střediska volného času. Poslední fond 

reprodukce investičního majetku je tvořen z odpisů budovy Střediska volného času a slouží 

především k financování oprav a udržování hmotného majetku. Čerpání tohoto fondu bylo ve 

výši 300 000 Kč, a to na úhradu nákladů, které v tomto roce vznikly. Konkrétně to byly 

náklady na opravy oken, dveří a střechy budovy SVČ. Stav fondu k 31. 12. 2009 byl      

51 152 Kč. 

 

3.2.2 Financování Střediska volného času v roce 2010 

V roce 2010 Středisko volného času získalo finanční prostředky ze státního rozpočtu 

v celkové hodnotě 3 983 314 Kč. Příspěvek od zřizovatele činil v tomto roce 1 600 000 Kč a 

příjmy z hlavní činnosti dosáhly částky 1 513 000 Kč. Naopak příjmy z hospodářské 

činnosti stouply oproti loňskému roku z původních 192 000 Kč na 379 000 Kč. Tento nárůst 

byl způsoben tím, že do cestovní agentury SVČ byly zahrnuty kromě letních zájezdů i zájezdy 

kulturní, např. muzikál nebo divadlo. V tomto roce organizace opět obdržela účelovou dotaci 

ze Zlínského kraje ve výši 30 000 Kč a dary od fyzických a právnických osob za 52 200 Kč. 

 

Hospodaření s fondy Střediska volného času v roce 2010 

                                                
2 Evropská dobrovolnická služba je program, který umožňuje mladým lidem zapojit se dobrovolnických projektů 

konaných v zemích EU. Organizace, která vysílá nebo hostí dobrovolníka, může být právě PO. 

3 Biozahrada je projekt SVČ, který je založený na pěstování zeleniny a dalších rostlin dle principů ekologického 

zemědělství. 
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V roce 2010 byl přidělen do rezervního fondu výsledek hospodaření v částce  

400 000 Kč a dary od fyzických a právnických osob ve výši 52 200 Kč. Stav fondu k  

31. 12. 2010 činil 771 479 Kč. Do fondu odměn byla převedena zbylá část výsledku 

hospodaření, a to 157 000 Kč. Ani v tomto roce SVČ nečerpalo z tohoto fondu a stav ke konci 

roku byl 189 000 Kč. Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb v roce 2010 činila 

59 531 Kč a čerpání bylo ve výši 57 011 Kč. Čerpání fondu reprodukce investičního 

majetku bylo podstatně nižší než v roce minulém, přesněji 97 740 Kč. Důvodem byly nižší 

náklady na opravy a udržování SVČ. 

 

3.2.3 Financování Střediska volného času v roce 2011 

V roce 2011 činily dotace ze státního rozpočtu 3 727 180 Kč a zřizovatel poskytl 

Středisku volného času 1 700 000 Kč. Příjmy z hlavní činnosti byly v celkové výši  

1 456 000 Kč a z hospodářské činnosti 437 000 Kč. I v tomto roce středisko obdrželo 

účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje v hodnotě 30 000 Kč. Dotace byly konkrétně 

poskytnuty na akce Střediska volného času, a to Rozsvícení vánočního stromu a Vánoce na 

Hané a Valašsku. Tyto finanční prostředky SVČ získá prostřednictvím svého zřizovatele, tj. 

města Holešov. Ke konci kalendářního roku musí být předloženo poskytovateli dotace 

vyúčtování, které prokazuje uhrazení nákladů na uvedené akce. V roce 2011 středisko rovněž 

získalo peněžité dary od fyzických a právnických osob v částce 135 000 Kč. V darovací 

smlouvě je vymezeno, zda si dárce přeje, aby peněžní prostředky byly využity na konkrétní 

účel nebo na libovolnou činnost SVČ. 

 

Hospodaření s fondy Střediska volného času v roce 2011 

Rezervní fond byl i v tomto roce navýšen o výsledek hospodaření 250 000 Kč a o 

dary ve výši 135 000 Kč. SVČ nevyčerpalo celkovou výši darů, ale pouze 87 000 Kč a ve 

výsledku byl stav fondu 887 307 Kč. Do fondu odměn byl přidělen VH v hodnotě 94 000 Kč 

a čerpání stejně jako v minulých letech neproběhlo. Počáteční stav fondu kulturních a 

sociálních potřeb byl 30 042 Kč a následně byl navýšen o 27 990 Kč. Prostředky tohoto 

fondu byly opět využity na stravování, rekreaci a kulturu zaměstnanců Střediska volného 

času. Poprvé za celé sledované období nebyly v roce 2011 čerpány peněžní prostředky 

z fondu reprodukce investičního majetku.  Ke konci roku 2010 SVČ ukončilo kompletní 

opravu oken, dveří a střechy budovy, tudíž v následujícím roce nebylo zapotřebí využití 

finančních prostředků z tohoto fondu. 

 



- 35 -  

3.3 Pravidla hospodaření Střediska volného času 

 

3.3.1 Užití zdrojů 

Rozpočtové výdaje organizace jsou použity na plnění úkolů organizace v hlavní 

činnosti dle zřizovací listiny a v rámci schváleného rozpočtu nákladů, na odvod z provozu do 

rozpočtu zřizovatele a na odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele. Dále na odvod za porušení 

rozpočtové kázně a penále – tyto sankce hradí Středisko volného času v případě porušení 

závazných pravidel pro její hospodaření, a to z rezervního fondu, eventuálně z jiného fondu. 

V případě nedostatku zdrojů ve fondech mohou být sankce uhrazeny na vrub nákladů hlavní 

činnosti. 

 

3.3.2 Pravidla rozpočtového hospodaření 

Středisko volného času se řídí těmito pravidly: 

 hospodaření organizace se v průběhu roku důsledně řídí jejím rozpočtem, 

 rozpočet musí být sestaven jako vyrovnaný, po zahrnutí příspěvku ze státního 

rozpočtu či po stanovení odvodu do státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele, 

 rozpočet zahrnuje pouze náklady a výnosy související jen s jí poskytovanými 

službami, které jsou předmětem její hlavní činnosti, 

 prostředky rezervního fondu a peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí jsou vždy 

součástí rozpočtu organizace, 

 povinnost plnění úkolů organizace co nejhospodárnějším způsobem a dodržení 

stanovených finančních vztahů ke zřizovateli je stanoveno zákonem, 

 rozpočtované peněžní prostředky je možno používat jen k nezbytným účelům, na které 

jsou určeny, 

 suma peněžních výdajů v běžném roce nesmí překračovat její rozpočet na tento rok, 

 organizace je ze zákona povinna učinit v průběhu roku opatření k vyrovnání rozpočtu, 

pokud dochází k vyššímu než rozpočtovanému nárůstu nákladů, či k propadu výnosů 

oproti plánu, 

 v případě chybného plánování či vzniku neplánované finanční potřeby v průběhu roku, 

je tato potřeba zajištěna omezeným provedením některých úkolů, a to po projednání se 

zřizovatelem v rámci stanovených nákladů, vyššími výnosy, použitím prostředků 

fondů nebo zvýšením příspěvku na činnost z rozpočtu zřizovatele, 
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 zřizovatel má právo krátit organizaci stanovený příspěvek či uložit nerozpočtovaný 

odvod z provozu v případě, když dojde k významné změně podmínek v hospodaření 

organizace a rovněž tak může zřizovatel tento příspěvek na provoz zvýšit, 

 v případě prodeje nemovitosti, se kterým organizace hospodařila, je organizace 

povinna do tří dnů od inkasa úhrady tuto částku odvést zřizovateli, 

 peněžní dary může organizace poskytovat pouze z fondu kulturních a sociálních 

potřeb, 

 organizace nesmí přijímat ani poskytovat půjčky, úvěry a vystavovat směnky, 

 výdaje může organizace čerpat v průběhu rozpočtového roku pouze do výše 

rozpočtového limitu stanoveného zřizovatelem, 

 oprávněným zaměstnancům organizace jsou poskytovány zálohy v hotovosti na 

drobné výdaje, ty musí být vyúčtovány včas ještě do nákladů roku, v němž byly 

zálohy poskytnuty a tito zaměstnanci mají s organizací uzavřenou dohodu o hmotné 

zodpovědnosti, 

 organizace si v případě potřeby pojišťuje majetek, ke kterému má právo hospodaření. 

 

3.3.3 Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 

Pokud Středisko volného času dosáhne v rozpočtovém období zhoršeného výsledku 

hospodaření, organizace je povinna po projednání se zřizovatelem zajistit úhradu této ztráty 

do konce následujícího rozpočtového roku. Úhrada ztráty je řešena ze zdrojů rezervního 

fondu SVČ, z rozpočtu zřizovatele, a to po vyčerpání rezervního fondu nebo ze zlepšeného 

výsledku hospodaření neboli ze zisku SVČ v následujícím rozpočtovém roce. V posledním 

případě může Středisko volného času obdržet návratnou finanční výpomoc od zřizovatele.  

 

3.3.4 Konkrétní postup při sestavení rozpočtu 

Při sestavení rozpočtu se vychází s nepřetržitého trvání Střediska volného času, tj. 

z údajů o hospodaření v předchozích letech (časové řady, kontinuita dat ve vztahu 

k budoucím rozpočtům) a prodloužení stávajících trendů v hospodaření do budoucna 

(zohlednění změn v případě rozšířené či zúžené reprodukce). Součástí a jedním z prvků 

plánovacího procesu je střednědobý plán investic se zohledněním poměrných nákladů na 

investice přesahujících horizont jednoho rozpočtového roku do ročního rozpočtu (součástí 

plánu je číselná kvantifikace stavebních a strojních investic, modernizace, rekonstrukce, 

kvantifikace zdrojů finančních investic). Rozpočet nákladů a výnosů se sestavuje ve 
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spolupráci se zřizovatelem v určeném termínu a musí být sestaven vyrovnaný. Ve Středisku 

volného času nese přímou odpovědnost za proces sestavování ředitelka. 

 

3.3.5 Tvorba rozpočtu nákladů a výnosů 

 Nosným prvkem rozpočtového plánování je harmonogram prací s dílčími termíny, 

jako plán nákladů a výnosů dle jednotlivých úseků pro příští rozpočtové období, interní 

připomínkové řízení s kvantifikací rizik – např. inflační nárůsty energií, služeb a materiálů, 

pohyb ve mzdách v rámci posunu v platových třídách a stupních, rizika v oblasti vlastních 

příjmů z hlavní činnosti, interní schválení rozpočtu pro další rok, externí projednání rozpočtu 

se zřizovatelem a schválení rozpočtu zřizovatelem. Po schválení rozpočtu dochází k rozpisu 

rozpočtu na jednotlivé úseky. Výstupem interního rozpočtového procesu je rovněž komentář 

k rozpočtu. Komentář obsahuje priority výdajů v rámci jednotlivých úseků, odhady vývoje 

hlavních příjmových a výdajových veličin, opatření ke snižování nákladů v rozpočtovém roce 

– nová jednání s dodavateli o cenách vstupů a splatnosti faktur. Dále návrh na redukci počtu 

pracovníků, návrhy na intenzivnější využití aktiv (majetku) organizace v hlavní i hospodářské 

činnosti, důslednější evidenci a inventarizaci majetku a zefektivnění údržby a ochrany 

majetku. Kromě toho obsahuje i dodržování směrnice k finanční kontrole, revize stávajících 

smluv a jejich případná úprava s cílem vyšších efektů pro organizaci a čtvrtletní (měsíční) 

vyhodnocování hospodaření ve vazbě na plnění rozpočtu celé organizace. 
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4 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ VYBRANÉ PŘÍSPĚVKOVÉ 

ORGANIZACE 

Cílem této kapitoly je posouzení hospodaření příspěvkové organizace Střediska 

volného času, jehož zřizovatelem je město Holešov. Práce je zaměřena na tři předchozí roky 

2009, 2010 a 2011. Nejprve je provedena analýza počtu pracovníků v jednotlivých letech, a to 

jak interních, tak externích. Dále jsou porovnávány počty zájmových útvarů, akcí a počty 

osob (dětí i dospělých) SVČ v uplynulých letech. Na závěr jsou zhodnoceny náklady, výnosy 

a z nich zjištěné výsledky hospodaření organizace.  

 

4.1 Rozvaha Střediska volného času 

Rozvaha je základním účetním výkazem, která podává přehled o majetku podniku a 

zdrojích jeho krytí v peněžním vyjádření k určitému datu. Aktiva představují majetek účetní 

jednotky, naopak pasiva představují zdroje krytí. V rozvaze musí být vždy a za všech 

okolností splněna základní bilanční rovnice, která říká, že součet aktiv se rovná součtu pasiv 

(Máče, 2010). 

 

Tab. 4.1 Rozvaha k 31. 12. 2011 (v Kč) 

Číslo 
položky 

Název položky 

Období 

Běžné 
Minulé 

Brutto Korekce Netto 

AKTIVA 
CELKEM   

13 461 289.72 5 281 089.22 8 180 200.50 8 174 000.00 

A. Stálá aktiva 9 960 973.61 5 281 089.22 4 679 884.39 4 764 000.00 

I. Dlouhodobý NM 51 556.00 51 556.00 0.00 0.00 

  Drobný dlouhodobý NM 51 556.00 51 556.00 0.00 0.00 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 9 909 417.61 5 229 533.22 4 679 884.39 4 764 000.00 

  Pozemky 133 178.58 0.00 133 178.58 133 000.00 
  Stavby 7 109 836.00 2 572 260.00 4 537 576.00 4 615 000.00 
  Samostatné movité věci 111 181.90 102 052.09 9 129.81 16 000.00 
  Drobný dlouhodobý HM 2 555 221.13 2 555 221.13 0.00 0.00 

B. Oběžná aktiva 3 500 316.11 0.00 3 500 316.11 3 410 000.00 

I. Krátkodobé pohledávky 737 170.00 0.00 737 170.00 775 000.00 

  Odběratelé 1 940.00 0.00 1 940.00 13 000.00 

  
Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 730 350.00 0.00 730 350.00 715 000.00 

  Náklady příštích období 3 905.00 0.00 3 905.00 11 000.00 

  
Ostatní krátkodobé 
pohledávky 975.00 0.00 975.00 0.00 

II. Krátkodobý finanční majetek 2 763 146.11 0.00 2 763 146.11 2 635 000.00 

  Běžný účet 2 668 668.00 0.00 2 668 668.00 2 566 000.00 
  Běžný účet FKSP 22 008.11 0.00 22 008.11 19 000.00 
  Ceniny 30 425.00 0.00 30 425.00 7 000.00 
  Pokladna 42 045.00 0.00 42 045.00 43 000.00 
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Číslo 
položky 

Název položky 

Období 

Běžné Minulé 

PASIVA 
CELKEM       8 180 200.50 8 174 000.00 

C. Vlastní kapitál     6 380 508.90 6 136 000.00 

I. Jmění ÚJ a upravující položky     4 679 884.39 4 764 000.00 

  Jmění účetní jednotky    4 679 884.39 4 764 000.00 

II. Fondy účetní jednotky     1 318 422.35 1 028 000.00 

  Fond odměn    283 000.00 189 000.00 
  Fond kulturních a sociálních potřeb    25 911.74 30 000.00 

  
Rezervní fond ze zlepšeného 
výsledku hospodaření    810 106.61 742 000.00 

  Rezervní fond z ostatních titulů    77 204.00 29 000.00 

  
Fond reprodukce majetku, investiční 
fond    122 204.00 38 000.00 

III. Výsledek hospodaření     382 202.16 344 000.00 

  VH běžného účetního období     382 202.16 344 000.00 

D. Cizí zdroje     1 799 691.60 2 038 000.00 

Zdroj: Rozvaha SVČ za rok 2011, vlastní zpracování 

 

 V prvním sloupci aktiv jsou uvedeny informace k rozvahovému dni, které jsou 

neupravené o výši oprávek a opravných položek (brutto). V druhém sloupci jsou 

zaznamenány údaje o výši oprávek a opravných položek neboli korekce a ve třetím sloupci 

jsou položky upravené o výši oprávek a opravných položek (netto). Poslední čtvrtý sloupec 

obsahuje stav bezprostředně předcházejícího účetního období, upravený o výši oprávek a 

opravných položek čili netto minulého období. U pasiv se jednotlivé položky sledují 

k současnému a minulému rozvahovému dni. Za minulé období se považuje rok 2010. 

 Jak je z rozvahy zřejmé, k žádným výrazným změnám v těchto dvou sledovaných 

letech nedošlo. Mezi nejvýznamnější stálá aktiva organizace patří bezesporu stavby. Naopak u 

oběžných aktiv jsou nejpodstatnější položkou peníze na běžném účtu. Na straně pasiv tvoří 

největší část jmění účetní jednotky, cizí zdroje a v neposlední řadě fondy účetní jednotky. 

V tab. 4.1 je dále uveden výsledek hospodaření před zdaněním. Středisko volného 

času totiž uplatňuje odečet základu daně o 30%. Podle § 20 odst. 7 o daních z příjmů, lze 

základ daně snížit maximálně o 1 mil. Kč, s tím, že činí-li toto 30% snížení méně než 300 tis. 

Kč, lze odečíst 300 tis. Kč, maximálně však do výše základu daně. Podmínkou pro uplatnění 

tohoto snížení je to, že prostředky získané dosaženou úsporou daňové povinnosti musí být 

použity ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem 

daně (např. hlavní činnost provozována se ztrátou), a to ve třech bezprostředně následujících 

zdaňovacích obdobích.  
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4.2 Vývoj počtu pracovníků, zájmových útvarů a akcí SVČ v letech 2009-

2011 

 

4.2.1 Počty pracovníků Střediska volného času v letech 2009-2011 

 

Tab. 4.2 Počty pracovníků SVČ v jednotlivých letech 

Rok 
Pracovníci interní Pracovníci externí 

Celkem 

pracovníků 
pedagogičtí nepedagogičtí pedagogičtí nepedagogičtí 

2009 5 6 53 12 76 

2010 7 7 50 14 78 

2011 8 5 48 22 83 

 Zdroj: Rozbor hospodaření SVČ za rok 2009-2011, vlastní zpracování 

 

Jak je z tabulky 4.2 zřejmé, v této podkapitole je věnována pozornost vývoji počtu 

zaměstnanců Střediska volného času, a to nejen celkovému počtu, ale i interním a externím 

pracovníkům, kteří se dále člení na pedagogické a nepedagogické. 

Mezi interní pedagogické pracovníky patří ředitelka SVČ, dále vedoucí a lektoři 

všech forem zájmových aktivit realizovaných v rámci činnosti Střediska volného času. 

S těmito pracovníky je uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou. Interní 

nepedagogičtí pracovníci jsou administrativní pracovník, účetní nebo správce Střediska 

volného času, kteří mají opět uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Naopak 

s externími pracovníky je uzavřena dohoda o provedení práce. Mezi tyto pracovníky 

řadíme především vedoucí zájmových útvarů a zaměstnance, kteří vypomáhají na 

příležitostných akcí organizace. 

V roce 2009 středisko zaměstnalo 5 pedagogických a 6 nepedagogických interních 

pracovníků. Naopak jak je z tab. 4.2 patrné, externích pracovníků je několika násobně víc než 

pracovníků interních. Externí pracovníci jsou vedoucí kroužků a při vysokém počtu 

jednotlivých zájmových útvarů jsou tato čísla pochopitelná. V roce 2009 bylo přijato 53 

pedagogických a 12 nepedagogických pracovníků. Rok 2010 přináší mírný nárůst oproti roku 

2009. Bylo zaměstnáno o 2 pedagogické interní pracovníky a o 1 nepedagogického interního 

pracovníka více. Když se podíváme na pracovníky externí, zde můžeme registrovat pokles o 3 

pracovníky v oblasti pedagogických a nárůst o 2 nepedagogické pracovníky. V posledním 

roce 2011 byl počet pedagogických interních pracovníků 8 a počet nepedagogických 
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pracovníků mírně klesl. V tomto roce vzrostl počet nepedagogických externích pracovníků, a 

to z původních 14 na 22 zaměstnaných. Důvodem byl vyšší počet kulturních akcí, které se 

konaly v roce 2011.  

 

Graf 4.3 Celkové počty pracovníků v letech 2009-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Rozbory hospodaření SVČ za rok 2009-2011, vlastní zpracování 

 

Z grafu č. 4.3 vyplývá, že nejvyšší počet pracovníků byl zaznamenán v roce 2011. 

Příčinnou je nárůst příležitostných akcí pořádaných Střediskem volného času. V rámci těchto 

akcí je zapotřebí výpomoc externích pracovníků, čímž si můžeme vysvětlit nárůst oproti roku 

2010.  

 

4.2.2 Počty účastníků v zájmových útvarech SVČ v letech 2009-2011 

       

V roce 2009 fungovalo ve Středisku volného času 65 zájmových útvarů s celkovým 

počtem 859 účastníků. Z toho bylo 201 dětí předškolního věku, 363 žáků a zbylých 295 

tvořili dospělí. Jak si můžeme přečíst v grafu č. 4.4, v roce 2010 středisko zaznamenalo 

nejvyšší počet účastníků ze všech tří zkoumaných let, a to 928 osob. Zvýšil se jak počet dětí 

předškolního věku z původních 201 na 251, tak i počet žáků na 441. Na druhou stranu se 

snížil počet dospělých o 59, tudíž na 236 osob. Množství zájmových útvarů nepatrně vzrostlo, 

přesněji o jeden kroužek. V roce 2011 počet zájmových útvarů zůstal identický čili 66 
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kroužků. Naopak počet účastníků SVČ se snížil na 888 osob. Z toho bylo 239 dětí 

předškolního věku, 453 žáků a zbytek tvořili dospělí. 

 

Graf 4.4 Celkové počty účastníků a zájmových útvarů v letech 2009-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Rozbory hospodaření SVČ za rok 2009-2011, vlastní zpracování 

 

 

4.2.3 Počty akcí, táborů a pobytů pořádaných SVČ v letech 2009-2011 

 

Nejvyšší počet akcí pořádaných Střediskem volného času byl registrován v roce 2011, 

přesně 306. Těchto akcí se zúčastnilo 25 156 osob. V roce 2010 můžeme sledovat  výraznější 

pokles, a to na 263 akcí za tento rok. Celkový počet účastníků se vyšplhal na číslo 22 256 

osob. V prvním sledovaném roce 2009 středisko pořádalo pouze 213 akcí, což se dá vysvětlit 

tím, že SVČ zahajovalo svoji činnost a ještě se nedostalo do popředí zájmu většího počtu 

obyvatel Holešova. Logicky i počet účastníků v tomto roce byl nejnižší ze všech tří let, a to 

21 881 osob. 

Když se zaměříme na pořádané tábory a pobyty Střediska volného času v jednotlivých 

letech, ve sledovaném roce 2009 středisko zorganizovalo 16 táborů a pobytových akcí, 

kterých se zúčastnilo 329 osob. V roce 2010 zůstal počet táborů a akcí stejný, ale počet 

účastníků klesl z původních 329 na 285 osob. Nárůst můžeme zaznamenat v roce 2011. SVČ 

pořádalo celkem 21 táborů a pobytových akcí s celkovým počtem 386 účastníků. 
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4.3 Vývoj nákladů Střediska volného času v letech 2009-2011 

 

Náklady vyjadřují konečnou spotřebu hospodářských prostředků v určitém období, a 

to bez ohledu na to, kdy byly zaplaceny. Rovněž jsou peněžním vyjádřením majetku, který se 

spotřeboval za činnost účetní jednotky a základním ukazatelem provozu. Mezi nejdůležitější 

náklady řadíme spotřebu materiálu, spotřebu energie, cestovné, opravy a udržování, mzdové 

náklady, ostatní náklady, zákonné sociální pojištění či odpisy. Účtují se v rámci 5. účtové 

třídy. Náklady účtuje příspěvková organizace odděleně v rámci hlavní nebo doplňkové 

činnosti (Nováková, 2010). 

 

Tab. 4.5 Vývoj nákladů v letech 2009-2011 

Název položky 

Náklady v roce 
2009 

Náklady v roce 
2010 

Náklady v roce 
2011 

v tis. Kč 
procentní 

podíl 
v tis. Kč 

procentní  
podíl 

v tis. Kč 
procentní 

podíl 

Spotřeba 
materiálu 

626 13,82% 617 14,21% 525 14,21% 

Spotřeba energie 1025 22,63% 896 20,64% 876 23,71% 

Opravy a 
udržování 

1133 25,01% 931 21,45% 572 15,48% 

Cestovné 35 0,77% 29 0,67% 25 0,68% 

N na reprezentaci 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 

Ostatní služby 1056 23,31% 1106 25,48% 1001 27,10% 

Mzdové náklady 389 8,59% 454 10,46% 421 11,40% 

Zákonné sociální 
pojištění 

41 0,91% 103 2,37% 100 2,71% 

Zákonné sociální 
náklady 

52 1,15% 61 1,41% 60 1,62% 

Ostatní sociální 
náklady 

2 0,04% 2 0,05% 2 0,05% 

Odpis pohledávky 19 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 

Kurzové ztráty 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 

Jiné ostatní 
náklady 

39 0,86% 57 1,31% 27 0,73% 

Odpisy majetku 111 2,45% 85 1,96% 84 2,27% 

Náklady celkem 4530 100,00% 4341 100,00% 3694 100,00% 

          Zdroj: Plnění rozpočtu SVČ za rok 2009-2011, vlastní zpracování 
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V roce 2009 činily celkové náklady na spotřebu materiálu 626 tis Kč. Nejvíce se na 

výši této částky podílely náklady na ostatní materiál v hodnotě 385 tis. Kč a drobný hmotný 

majetek za 123 tis. Kč. Dále do položky spotřeba materiálu řadíme např. kancelářské potřeby, 

které byly v tomto roce v hodnotě 62 tis. Kč a čistící prostředky za 25 tis. Kč. Spotřeba 

energie se rovnala 1 025 tis. Kč, z toho elektřina 169 tis. Kč, voda 50 tis. Kč, plyn 107 tis. Kč 

a teplo 699 tis. Kč. Nejvyšší náklady za rok 2009 byly náklady na opravy a udržování 

v celkové výši 1 133 tis. Kč. V tomto roce došlo ke kompletní výměně oken a dveří na 

budově Střediska volného času. Částka za tyto opravy byla 653 tis. Kč. Další významnou 

položkou této skupiny nákladů je oprava střechy v celkové částce 90 tis. Kč a dlažba v prvním 

poschodí budovy SVČ v hodnotě 97 tis. Kč. V neposlední řadě náklady na nové radiátory, 

kotel a toalety ve výši 148 tis. Kč. Náklady na cestovné byly 35 tis. Kč a náklady na 

reprezentaci se vešly do 1 tis. Kč. Ostatní služby jsou druhé nejvyšší náklady v tomto roce, 

a to v celkové výši 1 056 tis. Kč. Do ostatních služeb můžeme zařadit např. služby 

telekomunikaci v částce 28 tis. Kč, externí zpracování mezd za 26 tis. Kč, náklady na cestovní 

agenturu Střediska volného času ve výši 15 tis. Kč nebo náklady na Biozahradu za 48 tis. Kč. 

Ovšem nejvyšší náklady položky ostatní služby tvořil analytický účet ostatní služby v celkové 

hodnotě 882 tis. Kč, mezi které patří např. náklady na ubytování a dopravu v rámci táborů 

pořádaných SVČ. V roce 2009 byl v SVČ zaznamenán nejnižší počet zaměstnanců, a z tohoto 

důvodu byly i mzdové náklady v tomto roce nejnižší ze všech tří zkoumaných let, a to  

389 tis. Kč. Naopak odpisy majetku v hodnotě 111 tis. Kč byly nejvyšší právě v roce 2009. 

Důvodem je sloučení Střediska volného času se Střediskem pro děti a mládež. Vzhledem 

k tomu, že SVČ se stala přejímací organizací, připadl na ni veškerý majetek, včetně budovy 

SDM a bylo nutné počítat i s odpisy za tuto budovu. Zákonné sociální náklady a zákonné 

sociální pojištění nám dávají dohromady 93 tis. Kč. Náklady na kurzové ztráty byly 

registrovány pouze v roce 2009, a to v nepatrné výši 1 tis. Kč. Jak je z tabulky č. 4.5 zřejmé, 

celkové náklady za rok 2009 se vyšplhaly na 4 530 tis. Kč. 

 

V roce 2010 činila celková spotřeba materiálu 617 tis. Kč, z toho 272 tis. Kč bylo 

použito na ostatní materiál a 233 tis. Kč na pořízení drobného hmotného majetku. Do položky 

ostatní materiál můžeme zařadit materiál vynaložený na pořádání akcí. V tomto roce 

Středisko volného času pořádalo několik akcí pro veřejnost, díky kterým bylo zapotřebí 

vynaložit další náklady. Jednou z nich je Přišlo jaro do vsi, na které byly spotřebovány 

náklady ve výši 7 tis. Kč, dále Rozsvícení vánočního stromku v hodnotě 6 tis. Kč a Festival 

pódiových skladeb rovněž za 6 tis. Kč.  Spotřeba energie byla v roce 2010 v částce           
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896 tis. Kč. Stejně jako v roce minulém, i v tomto roce bylo nejvíc peněžních prostředků 

použito na teplo – 671 tis. Kč a elektřinu – 138 tis. Kč. Náklady na opravy a udržování byly  

931 tis. Kč. Opravovala se jídelna a okna budovy Střediska volného času v celkové hodnotě 

381 tis. Kč. Dále stojí za zmínku oprava plotu za 49 tis. Kč. Taktéž se pokračovalo ve výměně 

oken a dveří, která byla započata v roce 2009. Hodnota těchto oprav činila 229 tis. Kč. Jak je 

z tabulky č. 4.5 zjevné, náklady na ostatní služby byly nejvyšší ze všech tří sledovaných let. 

Určitý podíl na výši těchto nákladů měly opět akce Přišlo jaro do vsi, Folklorní odpoledne a 

Rozsvícení vánočního stromku. Do těchto nákladů řadíme např. občerstvení pro účastníky 

zmiňovaných kulturních akcí. Oproti roku 2009 vzrostly náklady cestovní agentury SVČ 

z původních 15 tis. Kč na 191 tis. Kč. Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, důvodem je 

zařazení nových kulturních zájezdů v rámci cestovní agentury. V tomto roce také vznikly 

náklady na školení a semináře ve výši 34 tis. Kč. I u mzdových nákladů byl zaznamenán 

nárůst na 454 tis. Kč. Tuto skutečnost lze vysvětlit tím, že oproti roku 2009 stoupl počet 

pedagogických interních pracovníků. Z tohoto důvodu se navýšilo i zákonné sociální 

pojištění na 103 tis. Kč a zákonné sociální náklady na 61 tis. Kč. Na účet zákonné sociální 

pojištění se účtují závazky z titulu zákonné povinnosti SVČ platit sociální a zdravotní 

pojištění. Jiné ostatní náklady, do kterých řadíme především pojištění a služby peněžních 

ústavů, byly ve výši 57 tis. Kč. Po součtu všech nákladových položek, celkové náklady za 

rok 2010 činily 4 341 tis. Kč. 

 

V roce 2011 byly náklady na spotřebu materiálu nejnižší ze všech tří sledovaných 

let, a to 525 tis. Kč. Snížily se jak náklady na drobný hmotný majetek – 171 tis. Kč, tak i na 

ostatní materiál – 240 tis. Kč. V tomto roce také nebylo zapotřebí vynaložení speciálních 

nákladů na pořádání akcí pro veřejnost, jak tomu bylo v minulém roce. Položka spotřeba 

energie oproti roku 2010 také nepatrně klesla. Snížily se náklady na elektřinu – 115 tis. Kč a 

mírně poklesly i náklady na plyn a teplo. V roce 2011 Středisko volného času vynaložilo 

náklady na odstranění komínu v hodnotě 20 tis. Kč, dále na opravu schodů v budově ve výši 

174 tis. Kč, nutná byla i regulace tepla v tělocvičně za 20 tis. Kč a v neposlední řadě to byly 

náklady na zabezpečovací zařízení v částce 56 tis. Kč. Rovněž se pokračovalo ve výměně 

radiátorů, která započala v loňském roce v celkové hodně 135 tis. Kč. Po součtu všech těchto 

nákladů, tvořila částka na opravy a udržování 572 tis. Kč. Cestovné bylo v hodnotě 25 tis. 

Kč a náklady na reprezentaci byly stejné jako v roce 2009, a to 1 tis. Kč. Ostatní služby 

v roce 2011 opět vykázaly mírný nárůst nákladů cestovní agentury – 222 tis. Kč. Dále stojí za 

zmínku služby telekomunikací v hodnotě 67 tis. Kč, náklady na konzultace a revize ve výši 
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26 tis. Kč či externí zpracování mezd za 31 tis. Kč. Mzdové náklady činily 421 tis. Kč a i 

zákonné sociální pojištění a zákonné sociální náklady nepatrně poklesly. Stejně jako v roce 

minulém, i v roce 2011 odpisy pohledávek a kurzové ztráty byly nulové. O 1 tis. Kč 

poklesly odpisy majetku čili na 84 tis. Kč. Celkové náklady za sledovaný rok 2011 byly 

v hodnotě 3 694 tis. Kč. 

 

 

4.4 Vývoj výnosů Střediska volného času v letech 2009-2011 

 

Výnosem rozumíme výkon účetní jednotky oceněný penězi. Výkonem jsou vyrobené 

výrobky či poskytnuté služby. Výnosy jsou tedy evidované výkony příspěvkové organizace a 

účtují v rámci 6. účtové třídy. Na jednotlivé účty se účtuje kumulativním způsobem. Pro 

výnosy rovněž platí povinnost účtovat odděleně o výnosech z hlavní a doplňkové činnosti. 

Syntetické účty v rámci této účtové třídy je lepší členit i analyticky (Nováková, 2010). 

U Střediska volného času je analytické členění téměř povinností. Z důvodu vysokého 

počtu zájmových útvarů, které spadají pod účet Tržby z prodeje služeb, se tento účet dále dělí 

na jednotlivé typy kroužků, jenž zajistí přehlednost.  

 

Tab. 4.6 Vývoj výnosů v letech 2009-2011 

Název položky 

Výnosy v roce 2009 Výnosy v roce 2010 Výnosy v roce 2011 

v tis. 

Kč 

procentní 

podíl 

v tis. 

Kč 

procentní  

podíl 

v tis. 

Kč 

procentní 

podíl 

Tržby z prodeje 

služeb 
1753 34,46% 1892 40,38% 1751 42,96% 

Tržby z pronájmu 0 0,00% 0 0,00% 142 3,48% 

Zúčtování fondů 426 8,37% 728 15,54% 248 6,08% 

Jiné ostatní 

výnosy 
361 7,10% 434 9,26% 189 4,64% 

Úroky 1 0,02% 1 0,02% 1 0,02% 

Provozní příspěvek 

obce 
2546 50,05% 1630 34,79% 1745 42,81% 

VÝNOSY 

CELKEM 
 5087 100,00% 4685 100,00% 4076 100,00% 

     Zdroj: Plnění rozpočtu SVČ za rok 2009-2011, vlastní zpracování 
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V roce 2009 byly tržby z prodeje služeb v hodnotě 1 753 tis. Kč. Z nichž největší 

část tvořily tržby z prodeje služeb jednotlivých zájmových útvarů Střediska volného času ve 

výši 1 014 tis. Kč. Dalšími položkami jsou zápisné do zájmových kroužků a skupin, pronájem 

tělocvičny a výnosy cestovní agentury SVČ v celkové částce 739 tis. Kč. Zúčtování fondů 

v tomto roce činilo 426 tis. Kč. V předchozí kapitole je uvedeno, které konkrétní položky mají 

na této částce podíl. Jiné ostatní výnosy byly v hodnotě 361 tis. Kč. Mezi tyto výnosy patří 

například příspěvek z úřadu práce na veřejně prospěšné práce, které byly vykonávány v SVČ. 

V roce 2009 byl Středisku volného času poskytnut provozní příspěvek obce ve výši       

2 546 tis. Kč. Tento příspěvek byl nejvyšší ze všech tří zkoumaných let, a to opět hlavně 

z důvodu sloučení SVČ se Střediskem pro děti a mládež. Dále do tohoto účtu řadíme dotace 

z krajského úřadu ve Zlíně. Jak z tabulky č. 4.6 vyplývá, celkové výnosy za rok 2009 činily 

5 087 tis. Kč. 

 

V roce 2010 tržby z prodeje služeb byly nejvyšší ze všech tří analyzovaných let. 

Celková hodnota se vyšplhala na 1 892 tis. Kč. Nemalý podíl na tom mají opět zápisné a 

prodej služeb jednotlivých zájmových útvarů SVČ ve výši 1 515 tis. Kč, ale především 

výnosy z doplňkové činnosti Střediska volného času - cestovní agentury, které stouply 

z původních 87 tis. Kč na 265 tis. Kč. Lze si to vysvětlit tím, že v tomto roce byl zaznamenán 

vyšší zájem ze strany veřejnosti o letní pobyty u moře a kulturní zájezdy, které byly pořádány 

právě SVČ. Zúčtování fondů vzrostlo oproti roku 2009 téměř dvojnásobně na 728 tis. Kč. 

Jak si můžeme přečíst v tabulce č. 4.6, jiné ostatní výnosy byly 434 tis. Kč. Téměř ¾ z této 

částky činil příspěvek na veřejně prospěšné práce. Naopak provozní příspěvek obce klesl na 

1 630 tis. Kč. Po sečtení všech výnosů za rok 2010 dostáváme částku 4 685 tis. Kč. 

 

V roce 2011 se tržby z prodeje služeb pohybují v podobné výši jako v roce 2009, a to 

1 751 tis. Kč. V tomto roce Středisko volného času začalo evidovat svoji hospodářskou 

činnost – pronájem na zvláštní účet 603 – Tržby z pronájmu. V předchozích letech tento účet 

spadal do analytické evidence účtu 602 – Tržby z prodeje služeb. V roce 2011 můžeme 

sledovat výrazný pokles u položky zúčtování fondů, a to na částku 248 tis. Kč. Důvodem 

tohoto poklesu, jak již bylo několikrát zmíněno, je dokončení finančně náročných oprav 

v budově SVČ v předchozích letech. I jiné ostatní výnosy poklesly na 189 tis. Kč. Lze si to 

vysvětlit tím, že v tomto roce klesl počet zaměstnanců v rámci veřejně prospěšných prací a 

s tím i příspěvek na tyto práce. Naopak provozní příspěvek obce stoupl o 115 tis. Kč oproti 

roku 2010. Celkové výnosy jsou nejnižší ze všech tří sledovaných let v celkové  
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hodnotě 4 076 tis. Kč. 

 

4.5 Výsledky hospodaření Střediska volného času v letech 2009-2011 

O výsledku hospodaření příspěvkových organizací vypovídají účty výsledkové, čili 

náklady a výnosy. Náklady jsou především kategoriemi vstupů (spotřebované prostředky) a 

výnosy jsou kategoriemi výstupů neboli měřítkem úrovně zhodnocení vstupních činitelů. 

Prostřednictvím těchto účtů se dozvídáme o tvorbě výsledku hospodaření za hlavní a 

hospodářskou činnost. Na základě těchto informací se příspěvková organizace rozhoduje o 

způsobu rozdělení zisku nebo úhradě ztráty za tuto činnost (Fitříková, Musilová, 2012). 

 

            Tab. 4.6 Výsledky hospodaření v letech 2009-2011 

Položka 

Rok 

2009 2010 2011 

Celkové 
náklady 4 530 000 Kč 4 341 000 Kč 3 694 000 Kč 

Celkové  
výnosy 5 087 000 Kč 4 685 000 Kč 4 076 000 Kč 

Výsledek 
hospodaření 557 000 Kč 344 000 Kč 382 000 Kč 

            Zdroj: Rozbory hospodaření za rok 2009-2011, vlastní zpracování 

 

V roce 2009 ukončilo Středisko volného času hospodaření účetní závěrkou s kladným 

výsledkem hospodaření ve výši 557 tis. Kč. Z toho výsledek hospodaření za hlavní činnost 

činil 470 tis. Kč a výsledek hospodaření za hospodářskou činnost byl 87 tis. Kč. Středisko 

volného času podalo návrh na rozdělení VH do rezervního fondu v hodnotě 400 tis. Kč a 

zbytek 157 tis. Kč do fondu odměn. Tento návrh byl následně schválen zřizovatelem SVČ – 

městem Holešov. 

Jak je z tabulky č. 4.6 evidentní, v roce 2010 byl zaznamenán výrazný pokles VH, 

téměř o 40% oproti předchozímu roku. Důvodem se stal podstatně nižší příspěvek na provoz 

od zřizovatele. Výsledek hospodaření za hlavní činnost byl 272 tis. Kč a za činnost 

hospodářskou 72 tis. Kč. Po schválení zřizovatelem byl tento výsledek hospodaření rozdělen 

do fondu rezervního – 250 tis. Kč a zbylých 94 tis. Kč do fondu odměn.   

V roce 2011 byly jak náklady, tak výnosy nejnižší za všechny tři sledované roky. To 

ovšem nezměnilo nic na tom, že Středisko volného času opětovně ukončilo hospodaření 

s kladným výsledkem hospodaření v celkové výši 382 tis. Kč. VH za hlavní činnost činil  
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306 tis. Kč a naopak za činnost hospodářskou 76 tis. Kč. Zřizovatel SVČ schválil rozdělení do 

rezervního fondu – 312 tis. Kč a do fondu odměn – 70 tis. Kč. 

V prvním sledovaném roce byl výsledek hospodaření nejvyšší, a to díky vysokému 

provoznímu příspěvku obce v hodnotě 2 546 tis. Kč. Jak již bylo několikrát zmíněno, příčinou 

bylo sloučení SVČ se Střediskem pro děti a mládež DUHA. Přejímací organizací se stala 

analyzovaná příspěvková organizace SVČ a tudíž jí v roce 2009 plynuly vyšší peněžní 

prostředky od zřizovatele. V dalších letech příspěvek klesl a s ním i celková výše výnosů. 

Vzhledem k tomu, že příspěvkové organizace nejsou zakládány za účelem dosažení zisku, 

jejich podstata je rozdílná od organizací podnikající v soukromém sektoru. Nelze očekávat, že 

tyto organizace budou vykazovat dlouhodobě zlepšeného výsledku hospodaření. Avšak 

z analýzy hospodaření Střediska volného času v Holešově bylo zjištěno, že organizace za 

sledované období tří let hospodařila kladně, tedy se ziskem. 
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5 ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda příspěvková organizace Středisko volného 

času v Holešově využívá všech dostupných zdrojů financování, včetně analýzy hospodaření 

organizace ve třech sledovaných letech. 

V druhé kapitole byla pozornost zaměřena na členění jednotlivých typů příspěvkových 

organizací a vedla k seznámení s konkrétním střediskem pro děti a mládež. Dále byla 

nastíněna problematika nově zavedené reformy účetnictví státu. Cílem této reformy bylo 

vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, včasných a úplných informací o 

hospodářské situaci o příslušných účetních jednotkách. Zaměstnanci Střediska volného času v 

Holešově byli po absolvování semináře seznámeni s novými metodami a postupy účtování. 

Kromě změny směrné účtové osnovy, neměla nová reforma účetnictví státu na Středisko 

volného času žádný další výrazný dopad. 

Třetí kapitola s názvem Možnosti financování, tvorba a použití fondů byla kromě 

teoretické části zaměřená na jednotlivé druhy financování Střediska volného času. Při této 

analýze bylo zjištěno, že největší podíl na financování této organizace plyne z prostředků 

státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele. Bez těchto přijatých transferů by organizace 

nemohla vůbec fungovat. Středisko volného času však může využít i jiných možností 

financování svého provozu. V průběhu analýzy se projevila skutečnost, že středisko nikdy 

nevyužilo možnost zapojit se do některého z projektů Evropské unie. Zaměstnanci organizace 

nemají žádnou zkušenost s touto formou projektu. Tento problém ovšem nemusí být 

překážkou, protože Středisko volného času může využít služeb externích firem, jejichž 

pracovní náplní je zpracovávání právě evropských projektů. Další možností je přijetí nového 

pracovníka, který tyto zkušenosti má.  

Ve čtvrté kapitole jsme byli informováni o celkovém hospodaření Střediska volného 

času v období 2009 až 2011. Pozornost byla věnována počtu zaměstnanců a zájmových 

útvarů, zároveň i počtu pořádaných akcí. Z analýzy vyplynulo, že situace byla v jednotlivých 

letech téměř neměnná. 

Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace není založena za účelem dosažení zisku, 

měla by hospodařit tak, aby dosahovala vyrovnaného rozpočtu a případný zisk mohla rozdělit 

do rezervního fondu a fondu odměn. Středisko volného času ve všech třech sledovaných 

letech ukončilo svoji činnost s kladným výsledkem hospodaření. Díky této skutečnosti, může 

organizace zkvalitňovat své služby a vytvářet lepší podmínky pro návštěvníky střediska. 
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Středisko volného času sice disponuje s peněžními prostředky, které slouží na 

financování veškerých nákladů, ale rovněž je nutné, zaměřit se i na jiné dostupné možnosti 

vedoucí k získání dalších finančních prostředků. Řešením je bezesporu větší propagace své 

činnosti cílená především na podnikatelskou sféru. I pro firmy může být zajímavá nabídka 

jazykových kurzů, zážitkových aktivit nebo pouhý pronájem prostorů Střediska volného času 

pro společenské akce. Touto cestou může organizace získat sponzorské dary, které doposud 

tvoří nejmenší podíl na financování organizace. Dalším návrhem je, jak již bylo zmíněno, 

aktivně se zapojit do projektů Evropské unie. Tady už pochopitelně záleží na míře 

vynaloženého úsilí Střediska volného času. 
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