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1 Úvod 

Peníze jsou všeobecně přijímaným prostředkem směny zboží či služeb, tedy prostředkem 

k realizování obchodu. Obchodníkům však samozřejmě nestačí pouze existovat, respektive 

přežívat s vyrovnanými náklady a výnosy. Obchodníci zkrátka touží po zisku. Tento typ 

obchodů se řadí do tzv. ziskového sektoru národního hospodářství. Když se však zamyslíme 

například nad službami z oblasti vzdělávání, sociální péče či zdravotnictví, dojde nám, že tyto 

služby určitě nejsou poskytovány za účelem zisku. Jedná se o služby spadající do neziskového 

sektoru národního hospodářství, se kterými se setkáváme na každém kroku. Příspěvkové 

organizace jsou jednou z organizací řazených do této kategorie a jejich uplatnění nalezneme 

ve výše zmíněných oblastech.   

Cílem této bakalářské práce je charakterizovat právní úpravu, hospodaření a financování 

příspěvkových organizací v České republice a na základě teoretických znalostí zhodnotit, 

jestli je daný systém organizacím nakloněn.  

V bakalářské práci jsou využity metody analýzy, srovnávání a syntézy. Teoretické znalosti 

získané v průběhu vypracovávání bakalářské práce budou analyzovány a následně aplikovány 

na konkrétní příspěvkové organizace, a to na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole 

sociální, Ostrava-Mariánské Hory. V závěru práce se pomocí metody srovnávání na základě 

teorie a praxe zhodnotí, zda jde právní úprava příspěvkovým organizacím vstříc či naopak. 

Metoda syntézy je využita v prvních dvou kapitolách, v nichž dochází k charakteristice 

jednotlivých částí, tvořící celek každé příspěvkové organizace.  

Bakalářská práce se člení do tří kapitol. První kapitola s názvem „Charakteristika 

příspěvkové organizace“ je věnována základnímu profilu příspěvkových organizací v České 

republice. V úvodu je objasněna funkce a důvod existence neziskového sektoru, do kterého, 

jak již bylo řečeno, příspěvkové organizace spadají. Dále je řešeno členění příspěvkových 

organizací na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územních 

samosprávných celků. Také jsou v této podkapitole charakterizovány hlavní rozdíly těchto 

organizací, ať už z hlediska založení, zápisu do obchodního rejstříku či zřizovatele.  V první 

kapitole jsou rovněž definovány základní pojmy související s touto problematikou, jako je 

hlavní a doplňková (jiná) činnost, statutární orgán či zřizovací listina. Důležitou podkapitolu 

tvoří práva a povinnosti příspěvkové organizace, vztah organizace k jejím zaměstnancům  

a v neposlední řadě i výčet výhod a nevýhod, které z této právní formy vyplývají.  

Druhá kapitola s názvem „Hospodaření a financování příspěvkové organizace“ je 

zaměřena na odlišné finanční hospodaření státní příspěvkové organizace a organizace 
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územních samosprávných celků a jsou vysvětleny finanční vztahy u jednotlivých organizací. 

Rovněž je objasněna otázka majetku organizace a práv spojených s užíváním tohoto majetku. 

V kapitole je věnována pozornost fondům, které příspěvkové organizace zřizují, jmenovitě 

rezervním fondům, fondům odměn, fondům reprodukce majetku, kulturních a sociálních 

potřeb a investičním fondům. Podkapitolu tvoří také účtování příspěvkových organizací 

zaměřené jak na investiční a provozní činnost, tak i na základní charakteristiky účetnictví  

u tohoto typu organizací. V posledních částech této kapitoly je formulováno financování  

a finanční kontrola. Podkapitola financování vymezí profil rozpočtu příspěvkových organizací 

a možnosti jeho dílčího členění. 

V poslední kapitole nazvané „Příspěvková organizace v praxi“ jsou aplikovány teoretické 

znalosti na konkrétní příspěvkové organizaci. Pro účely této bakalářské práce poskytla 

informace příspěvková organizace územního samosprávného celku, a to Obchodní akademie  

a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory. Podkapitoly se analogicky orientují 

na identifikační údaje příspěvkové organizace, klasifikaci její hlavní a doplňkové činnosti, 

základní informace o jejím statuárním orgánu, vymezení majetku, se kterým organizace 

hospodaří, taktéž majetkových práv a povinností spojených s tímto majetku, dále zhodnocení 

hospodaření za rok 2011, strukturu fondů organizace a problematiku kontrolních systémů 

v příspěvkové organizaci. 
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2 Charakteristika příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace spadá do kategorie neziskových organizací. Pod pojem neziskové 

(nevýdělečné) organizace řadíme subjekty, u nichž hlavním předmětem vykonávaných aktivit 

není podnikání a dále organizace veřejného sektoru, jmenovitě příspěvkové organizace, 

územní samosprávné celky a organizační složky státu.  

V zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je konstatováno, 

že neziskové organizace nebyly zřízeny či založeny za účelem podnikání. Jedná se tedy  

o organizace, o jejichž aktivity je jiný zájem, ať už ze strany společnosti či státu. Jsou 

budovány s úmyslem, věnovat se činnosti ve prospěch toho, kdo měl na jejich vybudování 

zájem. Důraz je v prvé řadě kladen na výsledky hlavního poslání, až poté na výši příjmů z něj 

plynoucích. 

Za neziskový subjekt není možné považovat fyzickou osobu. Jedná se vždy o právnickou 

osobu, která má svého zřizovatele a je zřízena podle různých právních předpisů. Na základě 

konkrétního právního předpisu je organizace registrována na příslušném místě. Rovněž Český 

statistický úřad vede seznam ekonomických subjektů. Daný právní předpis rozlišuje, jestli se 

od data registrace odvíjí datum založení, eventuálně vzniku, případně má-li pouze 

administrativní charakter.[2] 

V zákoně o dani z příjmu jsou uvedeny typy organizací, které mají neziskový charakter, 

tento výčet však není konečný. Jedná se o: 

• „zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu  

a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti, 

• občanská sdružení včetně odborových organizací, 

• politické strany a politická hnutí, 

• registrované církve a náboženské společnosti, 

• nadace a nadační fondy, 

• obecně prospěšné společnosti, 

• veřejné vysoké školy, 

• veřejné výzkumné instituce, 

• školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu, 

• obce, 

• organizační složky státu, 

• kraje, 

• příspěvkové organizace, 
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• státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon.“[14, § 18]  

Příspěvková organizace je řazena do sféry veřejného sektoru, kde působí v oblastech 

sociální péče, vědy a výzkumu, školství, zdravotnictví, bezpečnosti, kultury atd. Charakter 

služeb je zpravidla neziskový. Její činnost nelze provozovat na principu samofinancování, 

neboť své služby poskytuje zdarma, popřípadě za nižší cenu než jsou skutečné náklady. 

Příspěvková organizace je vždy právnická osoba a účetní jednotka s právní subjektivitou. 

„Zakladatelským“ dokumentem je zřizovací listina, kterou vyhotoví příslušný zřizovatel. 

Rozlišujeme dvě formy příspěvkových organizací: 

• příspěvkové organizace státu, které jsou zřízeny státem či organizačními složkami 

státu1, 

• příspěvkové organizace územních samosprávných celků, zřízeny územními 

samosprávnými celky2.[4] 

Příspěvková organizace je jedna z mnoha organizací, které spadají do kategorie 

právnických osob. Na grafu 2.1 vidíme příklady možných právnických osob. Porovnáme-li 

zbylé právní formy, jmenovitě např. obchodní společnosti, státní podniky, družstva, nadace, 

nadační fondy, sdružení FO a PO, s příspěvkovou organizací, zřetelně vyplývá,  

že příspěvková organizace nepatří mezi často zakládané právnické osoby. Ve srovnání 

s obchodními společnostmi a sdružením FO a PO, zaujímá malé procento registrovaných 

ekonomických subjektů. Tuto skutečnost lze připisovat k určitým nevýhodám plynoucím 

z této právní formy, viz kapitola 2.8. Hlavní příčinou může být závislost příspěvkové 

organizace na zřizovateli, ať už v souvislosti s jejím financováním nebo v případné 

omezenosti vlastního rozhodování.  

  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Organizační složka státu nespadá do kategorie právnických osob. Jedná se o ministerstva a jiné správní úřady 
státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Kancelář Veřejného ochránce práv, Nejvyšší kontrolní úřad,   
Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Grantová agentura České republiky, Akademie věd 
České republiky, popřípadě jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis. Obdobné postavení 
zaujímá Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu. 
2 Územní samosprávný celek představuje územní společenství občanů, kteří mají právo na samosprávu. Zákon  
č. 1/1993 Ústava České republiky, dělí Českou republiku na kraje, které jsou vyšší územní samosprávný celek  
a na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. 
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Graf 2.1 ‒ Právnické osoby podle vybraných právních forem za rok 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ. Statistická ročenka České republiky 2011.[15]  

 

Mezi základní právní předpisy, které upravují problematiku příspěvkových organizací, jsou 

řazeny zejména: 

• zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

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

pozdějších předpisů, 

• zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České 

republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České 

republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu  

a o souvisejících změnách, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

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

 

347 753 

358 15 690 1 757 10 819 

115 769 

175 432 

Právnické osoby podle vybraných právních 
forem za rok 2010
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2.1 Hlavní a doplňková činnost příspěvkové organizace 

Aktivity příspěvkové organizace lze rozlišit na hlavní a doplňkovou činnost (dle vyhlášky 

č. 410/2009 Sb., § 5 se jedná o hospodářskou činnost). Ve zřizovací listině je třeba stanovit 

úkoly, které jsou obstarávány v rámci hlavní činnosti a které v doplňkové činnosti. Charakter 

hlavní činnosti vyplývá z účelu, za kterým byla organizace zřízena. Je vhodné vyjádřit tuto 

část ve zřizovací listině tak, aby měla všeobecný ráz a vystihla podstatu a hlavní význam 

činnosti organizace. Jedná-li se o činnosti upravené zákonem, je taktéž nutné uvést danou 

skutečnost ve zřizovací listině. Jestliže by tyto činnosti nebyly přesně sepsány, nemohla by je 

organizace provádět na bázi neziskového charakteru, nýbrž jako doplňkovou činnost.[3] 

Ziskovou neboli tzv. doplňkovou činnost vykonává příspěvková organizace na základě 

oprávnění od příslušné instituce a ve shodě s dalšími zákonnými předpisy. Po zdanění je 

možno výdělek z doplňkové činnosti užít výlučně na rozvoj a podporu hlavní činnosti. Na 

základě povolení zřizovatele smí organizace nalézt i jinou možnost využití příslušného zisku. 

Zásadní podmínkou uskutečnění doplňkových činností je příznivý hospodářský výsledek,  

tzn., nesmí být ztrátové.[5] 

Doplňková činnost je sledována odděleně a nesmí mařit plnění hlavního účelu 

příspěvkové organizace. Zřizovatelem povolené okruhy doplňkové činnosti navazují na hlavní 

účel příspěvkové organizace. Prostřednictvím těchto činností se snaží o lepší využití svých 

hospodářských možností a odbornosti svých pracovníků.[3] 

V případě státní příspěvkové organizace se jedná o tzv. jinou činnost. Jak doplňková, tak 

jiná činnost má hospodářský charakter. V praxi je obvyklé, že příspěvková organizace má 

více těchto činností. V rámci nich se příspěvková organizace chová jako podnikatelský 

subjekt, avšak výhradě za předpokladu, že zřizovatel dal k jiné či doplňkové činnosti svůj 

souhlas. U některých typů činností je zapotřebí opatřit živnostenské oprávnění. Doplňková 

činnost u příspěvkové organizace územních samosprávných celků je upravena zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a jiná činnost u státních 

příspěvkových organizací podléhá úpravě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).[4] 

 

2.2 Příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu 

Zřízení neboli založení státních příspěvkových organizací organizačními složkami státu se 

řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
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vztazích, ve znění pozdějších přepisů. Příspěvkové organizace založené v období před 

platností tohoto zákona nepřestávají vykonávat svou činnost a jsou právnickými osobami. 

Zřizovatelem jsou v tomto případě organizační složky státu, eventuálně vyšší územní 

samosprávné celky či obce. Vyšší územní samosprávné celky a obce smí příspěvkové 

organizace zakládat, spravovat a rušit tehdy, je-li tato pravomoc přenesena na příslušná 

zastupitelstva. Nová příspěvková organizace nemůže být založena jiným způsobem nežli 

zvláštním právním předpisem, což platí i v případech rozhodnutí o sloučení, splynutí, 

rozdělení a jiných změnách organizace. To značí, že pro jakoukoliv nově založenou 

příspěvkovou organizaci, která hospodaří se státním majetkem, je třeba schválit zvláštní 

zákon. O vzniku příspěvkové organizace vydá zřizovatel tzv. zřizovací listinu s náležitostmi 

stanovenými příslušným zákonem a o vzniku příspěvkové organizace informuje v Ústředním 

věštníku České republiky. Na rozdíl od příspěvkové organizace zřízené územními 

samosprávnými celky se příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu nezapisuje 

do obchodního rejstříku. Příspěvková organizace založena organizační složkou státu provádí 

hlavní činnost vymezenou zřizovací listinou či zvláštním zákonem. Není v rozporu, aby 

hlavní činnost byla realizována úplatně.  

Příspěvková organizace je povinna vykonávat veškeré činnosti tak, aby jí přidělené úkoly 

plnila způsobem nejhospodárnějším a přitom dodržela vymezené finanční vztahy ke státnímu 

rozpočtu.  Finanční prostředky, které má organizace k dispozici, smí využívat pouze 

k účelům, na něž jsou vytyčeny. Zaváže se výlučně k vyrovnání částky představující rozpočet 

daného roku. V případě, že by během roku došlo k nečekaným situacím, z nichž by se dalo 

předpokládat, že hospodářský výsledek skončí ztrátou, příspěvková organizace příjme taková 

opatření, která zabezpečí vyrovnání hospodářského výsledku.[2] 

Rušení a zánik státní příspěvkové organizace se řídí dle zvláštních právních předpisů. 

Organizační složka státu, jež zastává úlohu zřizovatele, smí rozhodnout o zrušení dané 

organizace v případě, že právní předpis nestanoví jinak. Zánik organizace připadne na den, 

který příslušná organizační složka stanoví. S majetkem organizace hospodaří po jejím zániku 

organizační složka, která rozhodla o jejím zrušení. Závazky příspěvkové organizace přebírá 

stát a organizační složka státu ve spojitosti se závazky vykonává úkoly z nich plynoucí. Na 

stát rovněž přechází práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zrušené příspěvkové 

organizace.[10]  

Příkladem státní příspěvkové organizace jsou v oblasti kultury muzea a galerie, konkrétně 

Ministerstvo kultury je zřizovatelem Národní muzeum Praha. V oblasti zdravotnictví se jedná 

hlavně o fakultní nemocnice, psychiatrické léčebny či zdravotní ústavy. Ministerstvo 
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zdravotnictví např. zřídilo Fakultní nemocnici Ostrava nebo Psychiatrickou léčebnu v Opavě. 

Dále v oblasti školství jde mimo jiné o dětské domovy a výchovné ústavy. Ministerstvo 

školství je kupříkladu zřizovatelem příspěvkové organizace s názvem Dětský domov se 

školou a základní škola, Ostrava-Kunčice. Tyto příklady představují pouze zlomek státních 

příspěvkových organizací.[16] 

 

2.3 Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) nezaštiťují všechny veřejné statky samostatně. 

Zřizují další organizace, které přispívají k dosažení úkolů, k rozvážnému využívání majetku  

a k zajištění veřejně prospěšných aktivit. Jedná se například o organizační složky státu, 

příspěvkové organizace, obchodní společnosti, veřejné výzkumné instituce atd.[5]  

Územní samosprávné celky jsou tedy oprávněny rozhodnout o zřízení, změně či zrušení 

příspěvkových organizací. Tato pravomoc náleží výhradně zastupitelstvům příslušných 

územních samosprávných celků. Jsou zakládány v rámci činností, které má příslušný územní 

samosprávný celek ve své působnosti a jejichž charakter je zpravidla neziskový.[11] 

Zřizovatel je povinen uveřejnit informace o zřízení dané příspěvkové organizace spolu se 

zněním zřizovací listiny v Ústředním věštníku České republiky do15 dnů ode dne, kdy došlo 

k této skutečnosti. Stejným způsobem se postupuje v případě sloučení či zrušení příspěvkové 

organizace. Příspěvková organizace vzniká dnem zaznamenaným v rozhodnutí zastupitelstva 

a ve zřizovací listině, územní samosprávný celek je však přesto povinen podat návrh na zápis 

příspěvkové organizace do obchodního rejstříku.[3] 

„Ke sloučení nebo splynutí příspěvkové organizace může dojít pouze u příspěvkových 

organizací téhož zřizovatele.“[11, § 27] 

Zrušení příspěvkové organizace vyplývá z doby, na kterou byla založena. Jde-li  

o organizaci zřízenou na dobu určitou, zaniká dnem vymezeným v rozhodnutí zastupitelstva  

a ve zřizovací listině. Naopak je-li založena na dobu neurčitou a zřizovatel se rozhodne 

příspěvkovou organizaci zrušit, zastupitelstvo územního samosprávného celku projedná tento 

úmysl a ve svém usnesení stanoví termín ukončení existence příspěvkové organizace.  

V obou případech je nutné začít s kroky směřujícími ke zrušení o několik měsíců před datem, 

kdy má příspěvková organizace zaniknout. Délka je dána dobou, ve které budou trvat aktivity 

potřebné k ukončení existence organizace. Plyne např. z doby nezbytné k ukončení účetnictví 

či z doby potřebné ke sdělení zániku na veškerá místa, kde je právnická osoba evidována.  

Většinu činností organizace zajišťuje vlastními silami, ale zřizovatel může pověřit obecní 

úřad, aby dohlédl na práce vedoucí ke zrušení příspěvkové organizace. Zřizovatel dále vyřeší 
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otázku rozmístění a užití svého majetku, který daná organizace spravovala a ujme se jejich 

práv a závazků. Příspěvkovou organizaci nelze přeměnit na jinou právní formu (provést tzv. 

transformaci), vždy musí dojít nejprve ke zrušení dané organizace a poté lze založit jinou 

právnickou osobu.[3] 

 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků představují ve většině případů 

mateřské, základní a střední školy, dětské domovy nebo knihovny. V Moravskoslezském 

kraji, potažmo na Ostravsku se jedná například o Divadlo loutek Ostrava a Městskou 

nemocnici Ostrava, v případě kterých je zřizovatelem statutární město Ostrava a dále 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava zřízená Moravskoslezským 

krajem.[17] 

 

Graf 2.2 – Příspěvkové organizace v krajích ČR za rok 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ. Statistická ročenka České republiky 2011.[15] 

 

Z grafu 2.2 lze vyčíst, že největší podíl příspěvkových organizací se nachází ve 

Středočeském kraji, naopak nejmenší počet se nalézá v kraji Karlovarském. Graf 2.3 

prezentuje vývoj vzniklých a zaniklých příspěvkových organizací v Moravskoslezském kraji. 

Vývoj v letech 2008 – 2010 nasvědčuje, že příspěvkové organizace zanikají ve větším počtu, 

než jsou zakládány. Zánik příspěvkových organizací lze vysvětlit snižující se atraktivitou této 

právní formy, plynoucí ze značných nevýhod uvedených též v kapitole 2.8. Do budoucna však 

lze předpokládat, že jejich počet v Moravskoslezském kraji bude stále klesat. Data se vztahují 

pouze k Moravskoslezskému kraji, ve zbylých krajích může situace vypadat jinak. 
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Graf 2.3 – Vzniklé a zaniklé příspěvkové organizace v Moravskoslezském kraji  

za období 2008 - 2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ. Statistická ročenka České republiky 2011.[15] 

 

2.4 Zřizovací listina 

Zřizovací listina představuje tzv. zakladatelský dokument příspěvkové organizace. Při 

vzniku příspěvkové organizace je zřizovatel povinen vyhotovit tuto zřizovací listinu. Také má 

povinnost zveřejnit informace o vzniku a znění zřizovací listiny v Ústředním věštníku České 

republiky do 15 dnů ode dne, kdy k daným událostem došlo. Příspěvková organizace zřízená 

územními samosprávnými celky se na rozdíl od příspěvkových organizací státu zapisuje do 

obchodního rejstříku. Zřizovací listina musí obsahovat následující náležitosti. Je však nutné 

nahlížet na ně jako zákonem stanovené minimum:[3] 

• „úplný název zřizovatele, je-li jím obec, uvede se také její zařazení do okresu, 

• název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo; název musí vylučovat 

možnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací, 

• vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, 

• označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, 

• vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává 

k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“), 

• vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit 

hlavní účel, k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené 

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

a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro 
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výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti 

spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně, 

• okruhy doplňkové činnosti navazující 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 nesmí narušovat plnění hlavního účelu 

organizace a sleduje se odděleně, 

• vymezení doby, na kterou je organizace zřízena.“[11, § 27] 

 

2.5 Statutární orgán příspěvkové organizace 

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je osoba – ředitel/ka nebo jiným způsobem 

určený vedoucí organizace. Není však vyloučeno, aby statutárním orgánem byl kolektivní 

orgán. Jmenováním do funkce tato osoba zastává nejen roli statuárního orgánu, ale stává se 

rovněž zaměstnancem dané příspěvkové organizace. Ředitel/ka vystupuje jménem organizace, 

zodpovídá za její činnost a hospodaření. Jako statutární orgán dohlíží na dodržování 

veškerých právních předpisů, mimo jiné i zákoníku práce a s tím spojené platové zařazení 

zaměstnanců. Za nejvýznamnější vnitřní předpisy vydávané statutárním orgánem lze 

považovat pracovní a organizační řád. Organizační řád představuje základní organizační 

strukturu příspěvkové organizace. Formuluje vazby mezi jednotlivými částmi organizace, 

neboli řeší vztahy podřízenosti, nadřízenosti případně spolupráce. V zákoně však není přesně 

stanovena povinnost vydat organizační řád, v zásadě se to ale doporučuje. Pracovní řád je 

zvláštní druh vnitřního předpisu a jeho základní funkce tkví v rozvádění jednotlivých 

ustanovení zákoníku práce. Pracovní řád nesmí vytvářet nové povinnosti pro pracovníky 

organizace. Ředitel/ka nese odpovědnost za eventuální následky z porušení rozpočtové 

kázně.[5] 

„Příspěvková organizace se dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že: 

• použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu se 

stanoveným účelem, 

• převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než stanoví tento zákon 

nebo než rozhodl zřizovatel, 

• použije prostředky svého peněžního fondu na jiný účel, než stanoví tento zákon nebo 

jiný právní předpis, 

• použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky jejího 

peněžního fondu podle tohoto zákona,  
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• překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto překročení 

do 31. prosince nekryla ze svého fondu odměn.“[11, § 28] 

Zákonem není přesně stanoveno, který orgán územního samosprávného celku má 

pravomoc jmenovat osobu/y do funkce statutárního orgánu. Je tedy vhodné, aby zřizovatel ve 

zřizovací listině uvedl, v čí kompetenci se to nachází (zda zastupitelstvo či rada). Výběrové 

řízení není podmínkou jmenování do funkce statutárního orgánu příspěvkové organizace  

a odvolání nemusí zřizovatel žádným způsobem zdůvodňovat. Jmenování musí mít písemnou 

podobu a mělo by obsahovat též náležitosti jako pracovní smlouva. V případě odvolání 

z funkce je osoba stále v pracovněprávním vztahu k příspěvkové organizaci a jako 

k zaměstnanci se vůči němu dále postupuje dle zákoníku práce. Jmenování i odvolání dané 

osoby do funkce je třeba zaznamenat do obchodního rejstříku a přiložit požadované 

dokumenty.[3] 

 

2.6 Práva a povinnosti příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace nesmí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, vykonávat jisté činnosti. V prvé řadě není oprávněna nakupovat akcie ani 

jiné cenné papíry. V souvislosti s tímto zákazem nevystavuje, neakceptuje směnky a nesmí 

vykonávat funkci tzv. směnečného ručitele. Příspěvková organizace dále neposkytuje dary 

jiným subjektům. Jediná výjimka se týká pouze zaměstnanců a jiných osob organizace, 

kterým jsou obvykle uděleny peněžní či věcné dary z fondu kulturních a sociálních potřeb. 

Výčet uzavírá zákaz zřizovat či zakládat jiné právnické osoby a mít majetkovou účast  

u právnické osoby zřízené za účelem podnikání.[5] 

Nejen příspěvková organizace, ale i její zřizovatel má určitá práva a povinnosti, kterými 

se na základě příslušných právních předpisů řídí.  

Zřizovatel příspěvkové organizace má právo určit, zda bude účetnictví vedeno ve 

zjednodušeném nebo plném rozsahu, vše dle § 9 a § 13 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

ve shodě s § 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb.[13] 

Zřizovatel je povinen jmenovat statutární orgány a určit způsob, kterým budou jednat jménem 

organizace navenek. Zákon přesně nestanovuje, ale statutární orgán většinou představuje 

jedna osoba – ředitel/ka. Zákon taktéž konkrétně neuvádí, který orgán územního 

samosprávného celku má v kompetenci rozhodnutí o jmenování statutárního orgánu.  

 

 

 



17 
 

Mezi další práva a povinnosti zřizovatele lze řadit následující: 

• vykonávat dohled nad hospodařením příspěvkové organizace na základě orientačních 

ukazatelů hospodaření a to po dobu celého rozpočtového roku, 

• dle zákona o finanční kontrole zabezpečit vykonání finanční kontroly, 

• v případě kladného hospodářského výsledku písemně povolit jeho rozdělení do 

rezervního fondu a fondu odměn dané příspěvkové organizace, 

• zřizovatel dále schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace, 

• vymezit obligatorní vztahy mezi příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem (např. 

postup usměrňování prostředků na platy), 

• vystavovat metodické pokyny potřebné kupříkladu v situaci, kdy je nutno vymezit 

majetek organizace a pravomoc s ním nakládat, 

• v rámci svých pravomocí vymezit, které převody jsou stanoveny jako účelové 

prostředky k vyúčtování k určitému datu, 

• výčet lze uzavřít činnostmi jako schválení rozpočtu příspěvkové organizace a také 

závazných ukazatelů rozpočtu, dále výše neinvestičního příspěvku na chod založené 

příspěvkové organizace. Příslušná výše neinvestičního příspěvku je zjištěna na 

základě rozdílu mezi vlastními výnosy a souhrnnými náklady. Rozpočet se sestavuje 

v rámci hlavní činnosti jako vyrovnaný.[5] 

 

2.7 Zaměstnanci příspěvkové organizace 

K zařazení pracovníků příspěvkové organizace dochází na základě zákoníku práce. Určení 

jejich platu probíhá taktéž prostřednictvím tohoto právního předpisu. „Podle příslušných 

§ zákoníku práce platí pro zaměstnavatele určené v § 109 odst. 3 ZP nařízení vlády  

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách.“ V oblasti 

příspěvkové organizace má s problematikou platové úrovně hlavní souvislost katalog prací. 

Podle katalogu prací mají příspěvkové organizace povinnost řídit se v případě vymezení 

náplně práce a zařazení pracovníků do platových tříd.[3, s. 28-29] 

  

2.8 Výhody a nevýhody příspěvkové organizace 

Jako každá právní forma má i příspěvková organizace své výhody a nevýhody. Základní 

výhoda, kterou se příspěvková organizace může pyšnit, je značná jistota délky svého trvání. 

Tento fakt vyplývá ze závislosti příspěvkové organizace na zřizovateli. Zřizovatel zaručuje 

příspěvkové organizaci výkon určité činnosti jako např. poskytnutí majetku, který bude sice 



18 
 

ve vlastnictví zřizovatele, ale příspěvková organizace s ním bude hospodařit. Dále jistota  

v „přídělu“ neinvestičního příspěvku, který by měl zajistit vyrovnaný hospodářský výsledek. 

Bohužel lze v těchto výhodách spatřit i nevýhody a díky tomu lze konstatovat, že nevýhody 

převyšují výhody dané právní formy.  

Na základě přísné právní úpravy lze říci, že největší nevýhoda tkví v bezprostřední vazbě 

příspěvkové organizace na jejím zřizovateli. Závažná rozhodnutí závisí striktně na souhlasu 

zřizovatele. S tím souvisí nevýhoda snížené zainteresovanosti vedení organizace na 

rozhodování. Dále fakt, že se v průběhu existence organizace nesmí měnit hlavní účel  

a předmět činnosti uvedený ve zřizovací listině, lze pokládat za značný handicap. Výčet 

nevýhod je možno doplnit o tzv. nemožnost přílivu dalšího kapitálu a s tím související 

závislost organizace na rozpočtu zřizovatele. Zřizovatel totiž schvaluje rozpočet příspěvkové 

organizace jakožto i výši neinvestičního příspěvku.  
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3 Hospodaření a financování příspěvkové organizace 

3.1 Příspěvková organizace zřízená územními samosprávnými celky 

Problematiku majetku příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky 

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

pozdějších předpisů. Tento právní předpis nerozlišuje mezi majetkem dlouhodobým 

(nehmotným či hmotným), oběžným (mezi oběžný majetek se řadí zásoby, peníze a ceniny) 

nebo drobným dlouhodobým majetkem, který příspěvková organizace zřízená územními 

samosprávnými celky užívá ke své činnosti. Do kategorie majetku se řadí i pohledávky.  

Zřizovatel (územní samosprávný celek) je povinen vymezit majetek, který bude 

příspěvková organizace vlastnit a naopak který zůstane v jeho vlastnictví a příspěvková 

organizace ho bude využívat pouze k hospodaření (tzv. svěřený majetek).[7] 

Majetek, s nímž příspěvková organizace hospodaří, lze tedy rozdělit do tří skupin: majetek 

vlastní, majetek pronajatý či vypůjčený a majetek svěřený. O vlastním majetku lze hovořit 

v pouze taxativně vymezených případech. Ve většině případů se jedná o majetek, který 

příspěvková organizace získala děděním či darem, jestliže to zřizovatel povolil. Majetek 

vypůjčený nebo pronajatý je řešen nezávislými smlouvami např. smlouvami o výpůjčce.[5] 

Se svěřeným majetkem příspěvková organizace hospodaří pouze v rozsahu vymezeném ve 

zřizovací listině. V případě, že zákon nestanoví jinak, příspěvková organizace získává 

majetek výhradně pro svého zřizovatele. Zřizovatel má možnost vymezit případy, ve kterých 

je k získání majetku zapotřebí jeho předešlý písemný souhlas.  Příspěvková organizace smí do 

svého vlastnictví získat jedině majetek, který je zapotřebí k výkonu činnosti, za kterým byla 

zřízena. Jedná se o majetek nabytý: 

• „bezúplatným převodem od svého zřizovatele, 

• darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, 

• děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace 

povinna dědictví odmítnou, 

• jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.“ 

Jestliže se majetek nabytý bezúplatným převodem od svého zřizovatele stane pro organizaci 

nepotřebným, v prvé řadě je nabídnut bezúplatně zřizovateli. Pokud zřizovatel písemnou 

nabídku odmítne, smí příspěvková organizace na základě jeho písemného souhlasu a za jím 

stanovených podmínek převést majetek do vlastnictví jiné osoby.[11, § 27] 
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Na finanční hospodaření příspěvkové organizace územních samosprávných celků působí 

zejména vztah k rozpočtu zřizovatele a přímý vliv zřizovatele na ekonomickém rozhodování 

organizace. Vše podléhá zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.[3] 

Peněžní prostředky, se kterými příspěvková organizace hospodaří, získá z vlastní činnosti, 

dále z rozpočtu svého zřizovatele, z vlastních fondů, také jako peněžité dary od právnických  

a fyzických osob, včetně prostředků získaných z Národního fondu3 a ze zahraničí.[5] 

Dále příspěvková organizace hospodaří „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“ a „s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních 

smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního 

mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska  

a programu švýcarsko-české spolupráce.“[11, § 28] 

Jestli se peněžní prostředky z dotací, ať už z rozpočtu EU či na základě mezinárodních smluv, 

nevyčerpají do konce kalendářního roku, jsou převedeny do rezervního fondu příspěvkové 

organizace. Tyto peněžní prostředky jsou v rámci rezervního fondu sledovány odděleně. 

Tzv. příspěvek na provoz uděluje zřizovatel příspěvkové organizaci obvykle v souvislosti 

s výkony nebo jinými kritérii jejich potřeb.  

Zřizovatel může příspěvkové organizaci nařídit odvod do svého rozpočtu, a to 

v případech, že plánované výnosy organizace převyšují její náklady, dále pokud příspěvková 

organizace nedodržela rozpočtovou kázeň a také jestliže investiční zdroje organizace 

převyšují jejich potřebu užití na základě rozhodnutí zřizovatele.[5] 

Příspěvková organizace územních samosprávných celků tvoří následující peněžní fondy: 

• „rezervní fond, 

• investiční fond, 

• fond odměn, 

• fond kulturních a sociálních potřeb.“ 

Na konci roku se případné zůstatky těchto peněžních fondů převádějí do následujícího 

roku.[11, §29] 

 

                                                           
3 Národní fond představuje souhrn peněžních prostředků, které poskytují Evropská společenství České republice 
k uskutečnění programů či projektů, na jejichž financování se podílí Evropská unie prostřednictvím svého 
rozpočtu. Dále souhrn peněžních prostředků přechodového nástroje a finančních mechanismů na základě 
mezinárodních smluv. 
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3.2 Příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu 

Organizace nemá vlastní majetek. Státní příspěvková organizace nabývá majetek pro stát 

a hospodaří s majetkem dle § 8 zákona č. 218/2000 Sb., tzn. „majetek státu využívá stát 

zejména k plnění svých funkcí anebo v souvislosti s plněním těchto funkcí a k zajišťování 

veřejně prospěšných činností anebo pro účely podnikání.“  V právních vztazích týkajících se 

majetku vystupuje příspěvková organizace vlastním jménem, jakožto i při jednání před soudy 

a jinými orgány ohledně věcí týkajících se majetku. 

Hospodaření s majetkem náleží organizaci, která je účetní jednotka a  neobejde se bez něj 

při plnění funkcí státu či jiných úkolů v rámci své působnosti nebo předmětu činnosti 

organizace.  

V případě zániku organizace hospodaří s jejím majetkem organizační složka, jež  

o zrušení státní příspěvkové organizaci rozhodla.[9, § 8] 

Finanční hospodaření státní příspěvkové organizace se řídí zákonem č. 218/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

ve znění pozdějších předpisů. 

Státní příspěvková organizace hospodaří jednak s penězi, které získala z hlavní činnosti  

a s penězi, které jí plynou ze státního rozpočtu, to vše v rámci finančních vztahů vymezených 

zřizovatelem. Kromě toho hospodaří s peněžními prostředky vlastních fondů (viz kapitola 

3.3), dále s peněžními prostředky, jejichž vznik je spjat s jinou než hlavní činností, 

s peněžními dary získanými od fyzických a právnických osob, s peněžními prostředky 

věnovanými ze zahraničí, z rozpočtu samosprávných celků a státních fondů4, nevyjímaje 

peněžních prostředků, které Česká republika získala z rozpočtu Evropské unie a prostředků 

z Národního fondu.  

Hospodaření s peněžními prostředky se řídí prostřednictvím rozpočtu organizace. 

Rozpočet státní příspěvkové organizace je třeba sestavit jako vyrovnaný. Rozpočet zahrnuje 

jenom výnosy a náklady plynoucí z poskytovaných služeb, které představují předmět hlavní 

činnosti.  

Příspěvková organizace má povinnost dbát co nejhospodárnějším způsobem na plnění 

stanovených úkolů a zároveň dostát finančním vztahům vůči státnímu rozpočtu. Peněžní 

prostředky, které má k dispozici, smí používat pouze ke stanoveným účelům. Jedná se např.  

o zajištění nezbytných potřeb a o opatření plynoucí z právních předpisů.  

                                                           
4 Státní fondy jsou právnické osoby sloužící k finančnímu zabezpečení zvlášť vymezených úkolů  
a k hospodaření s peněžními prostředky na ně určenými. Každý fond je založen prostřednictvím zákona. Název 
státního fondu musí zahrnovat termín „státní fond“.    
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Finanční vztahy vymezené zřizovatelem jsou příspěvek na provoz ze státního rozpočtu, 

který organizace obdrží, jestliže rozpočtované náklady převyšují rozpočtované výnosy nebo 

odvod z provozu do státního rozpočtu, který zřizovatel stanoví, pokud rozpočtované výnosy 

převyšují náklady. Dále se jedná o individuální a systémové dotace sloužící k financování 

programů a akcí a o návratnou finanční výpomoc. Návratná finanční výpomoc je poskytnuta 

za předpokladu, že se zřizovatel rozhodne uhradit zhoršený hospodářský výsledek. Mezi 

finanční vztahy se řadí i odvod z odpisů. Tento odvod zřizovatel stanoví, pokud uvažuje  

o zrušení příspěvkové organizace, případně nepředpokládá další rozvoj činnosti organizace. 

Výčet finančních vztahů uzavírají dotace na úhradu provozních výdajů, jmenovitě dotace, jež 

„jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního 

rozpočtu na financování těchto výdajů a dotace na úhradu provozních výdajů podle 

mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky 

z finančních mechanismů.“  

Státní příspěvková organizace vytváří následující peněžní fondy: 

• „rezervní fond, 

• fond reprodukce majetku, 

• fond odměn, 

• fond kulturních a sociálních potřeb.“ 

Příspěvková organizace smí do fondů rozdělit zlepšený výsledek hospodaření za předpokladu, 

že organizace uhradila vzniklý zhoršený hospodářský výsledek za předešlý rok, případně 

předešlých let. Dělení probíhá do rezervního fondu, fondu reprodukce majetku a do fondu 

odměn. Příděl do rezervního fondu není nijak omezen, do fondu reprodukce majetku probíhá 

nejvýše do 25 % zlepšeného hospodářského výsledku a „do fondu odměn do výše 80 % 

zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace, nejvýše však do 80 % limitu 

prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy. Zůstatky fondů  

k 31. prosinci se převádějí do následujícího rozpočtového roku.“[9, § 54, §56] 

 

3.3 Fondy příspěvkové organizace 

Zákonem č. 218/2000 Sb. je upravena tvorba a čerpání fondů pro státní příspěvkovou 

organizaci a zákonem č. 250/2000 Sb. pro příspěvkovou organizaci územních samosprávných 

celků. Fondy představují vlastní zdroje, které příspěvková organizace získala především 

prostřednictvím své činnosti, ale i v podobě transferu. U obou druhů příspěvkových 

organizací spočívá tvorba příslušných fondů zejména na vzniku zlepšeného výsledku 
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hospodaření. Jmenovitě se jedná o fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní 

fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, rezervní fond z ostatních titulů, fond 

reprodukce majetku, investiční fond a ostatní fondy. 

 Tyto fondy jsou nazývány peněžními fondy, a to z důvodu, že jsou kryty finančními 

prostředky. Krytí finančními prostředky představuje situaci, kdy se součet těchto prostředků 

rovná stavu peněz na běžném účtu organizace „zvýšeném o nezaplacené pohledávky  

a sníženém o neuhrazené závazky (vyjma hospodářské činnosti).“ V případě, že rovnost není 

dodržena, je nutné o daný rozdíl snížit stav fondu, a to v účetnictví ve prospěch tzv. účtu 

čerpání fondů. Prostřednictvím tohoto postupu se příspěvková organizace zbaví nepříznivého 

výsledku hospodaření za běžné účetní období. Především se jedná o investiční fond, fond 

reprodukce majetku, u kterých odpisy dlouhodobého majetku nejsou pokaždé kryty 

finančními prostředky. [1, s. 184; 4] 

 

3.3.1 Rezervní fond 

Od 1. ledna 2010 se rezervní fond člení na dvě skupiny, a to Rezervní fond tvořený ze 

zlepšeného výsledku hospodaření a Rezervní fond z ostatních titulů. Z tohoto důvodu je 

zapotřebí u rezervního fondu vést analytickou evidenci na základě jednotlivých zdrojů tvorby 

fondu a jejich využití.[4] 

Z názvu Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření jasně plyne, že je 

tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření dané příspěvkové organizace na základě souhlasu 

zřizovatele o jeho výši po skončení roku. Může dojít ke snížení zlepšeného výsledku 

hospodaření a to o eventuální převody do tzv. fondu odměn. Předpokladem vzniku zlepšeného 

výsledku hospodaření je skutečnost, že výnosy jejího hospodaření jsou společně s přijatým 

provozním příspěvkem větší než provozní náklady. 

Rezervní fond z ostatních titulů zahrnuje peněžní neinvestiční dary účelové i neúčelové  

a kromě toho i převod nedočerpaných prostředků z fondů EU.[3, 5] 

 

Rezervní fond příspěvkové organizace územních samosprávných celků 

Příspěvková organizace vytváří rezervní fond z několika zdrojů. V prvé řadě se jedná o již 

zmíněný zlepšený výsledek hospodaření, dále jde o přijaté peněžní dary a dotace na úhradu 

provozních výdajů. Dotace lze rozlišit na dotace, které jsou či budou kryty z rozpočtu EU 

včetně vymezené částky ze státního rozpočtu sloužící na financování těchto výdajů a na 

dotace podle mezinárodních smluv, prostřednictvím kterých jsou České republice poskytnuty 

peníze z finančního mechanizmu Evropského hospodářského prostoru, Norska a programu 
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švýcarsko-české spolupráce. Jestliže nejsou peněžní prostředky poskytnuté z dotací 

spotřebovány do konce kalendářního roku, jsou převedeny do rezervního fondu a slouží jako 

zdroj financování pro následující roky. 

Rezervní fond je příspěvkovou organizací využíván především „k dalšímu rozvoji své 

činnosti, k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, k úhradě 

případných sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně, k úhradě své ztráty za předchozí 

léta, k posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele.“[4; 11, § 27] 

 

Rezervní fond státní příspěvkové organizace 

Státní příspěvkové organizace tvoří rezervní fond obdobně jako příspěvkové organizace 

územních samosprávných celků ze zlepšeného výsledku a to v případě, že došlo k uhrazení 

zhoršeného výsledku hospodaření z minulého roku, eventuálně let. Další zdroj představují 

přijaté peněžní dary a finanční prostředky věnované ze zahraničí, jestliže není zákonem 

stanoveno jinak. V neposlední řadě tvoří zdroj rezervního fondu dotace na úhradu provozních 

výdajů. Jedná se taktéž o dotace kryté z rozpočtu EU a na základě mezinárodních smluv.[18] 

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) používá státní příspěvková organizace rezervní 

fond hlavně „k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření, k úhradě sankcí, k úhradě 

zhoršených výsledků hospodaření před nabytím účinnosti tohoto zákona, k doplnění fondu 

reprodukce se souhlasem zřizovatele, k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy  

a náklady.“[9, § 57]  

 

3.3.2 Fond reprodukce majetku 

Státní příspěvková organizace vytváří fond reprodukce majetku z odpisů dlouhodobého 

majetku (hmotného i nehmotného), z případného přídělu ze zlepšeného hospodářského 

výsledku, také z výnosů, které organizaci plynou z prodeje dlouhodobého movitého majetku. 

Další zdroj představují dary a výnosy z povolených veřejných sbírek vyhrazených na opatření 

a technické zhodnocení dlouhodobého majetku. Výčet možných zdrojů připadajících do fondu 

reprodukce majetku tvoří výnosy, které příspěvkové organizaci vznikly prodejem nemovitého 

majetku získaného ve prospěch státu, a to buď děděním či darem a prostředky získané ze 

zahraničí, které jsou určeny účelově na opatření a technické zhodnocení dlouhodobého 

majetku.  

Finanční prostředky plynoucí z fondu reprodukce majetku příspěvková organizace 

využívá pro financování technického zhodnocení dlouhodobého majetku, dále pro 
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financování nákupu majetku a jako doplňující zdroj sloužící k financování údržby a opravy 

majetku. Tyto prostředky lze použít i k zaplacení přijatých úvěrů.[9] 

Finanční prostředky využité k financování údržby a opravy dlouhodobého majetku (je zde 

zahrnut i krátkodobý majetek) jsou zaúčtovány do výnosů dané příspěvkové organizace. 

Kromě toho je zde možnost při bezúplatném převodu nemovitého majetku na jinou 

příspěvkovou organizaci či organizační složku přesunout (z fondu reprodukce majetku) 

finanční prostředky na úrovni oprávek, které byly k tomuto majetku vytvořeny.[4] 

 

3.3.3 Fond odměn 

Příspěvková organizace tvoří fond odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření. Úroveň 

fondu odměn představuje většinou 80 % zlepšeného výsledku hospodaření, maximálně však 

může dosahovat výše 80 % vymezeného nebo přípustného rozsahu peněžních prostředků na 

platy. Na základě schváleného výsledku hospodaření zřizovatelem příspěvková organizace 

uskuteční tvorbu fondu odměn. V prvé řadě se z něj uhradí případné překročení peněžních 

prostředků na platy, přičemž jeho výše je stanovena podle zvláštního právního předpisu. 

Z toho vyplývá, že v příspěvkových organizacích dochází k usměrňování peněžních 

prostředků na mzdy vymezením počtu zaměstnanců, podílu mimotarifních složek a směrného 

růstu. Každým rokem zřizovatel příspěvkové organizaci stanoví hranici mzdových prostředků, 

která je nedílnou součástí závazných ukazatelů rozpočtu. Tvorba fondu odměn se uskuteční 

po schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření zřizovatelem v roce následujícím po roce, 

kdy zlepšený výsledek hospodaření vznikl. 

Z tohoto fondu jsou hrazeny odměny pracovníkům. Avšak jak již bylo zmíněno dříve, 

nejdříve je z něj uhrazeno případné překročení peněžních prostředků na platy, přičemž jeho 

výše je stanovena dle „zvláštních předpisů o usměrňování výše prostředků vynakládaných na 

platy a odměny.“ Finanční prostředky ze zbývajících fondů příspěvkové organizace není 

možné převádět do fondu odměn.[4, s. 103] 

 

3.3.4 Fond kulturních a sociálních potřeb 

Příspěvková organizace smí prostředky z fondu kulturních a sociálních potřeb používat 

k poskytování příspěvků výlučně na činnosti, které příspěvková organizace pořádá, popřípadě 

se podílí na jejich organizaci, anebo k získání peněz od fyzických či právnických osob na 

chod zařízení sloužícímu ke kulturnímu a sociálnímu růstu svých pracovníků a na 

uspokojování rekreačních, kulturních, zdravotních případně sportovních potřeb pracovníků 

příspěvkové organizace. Nepeněžní formou jsou poskytovány příspěvky na rekreaci, 
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stravování a kulturní akce. Zmíněné příspěvky nejsou zdaňovány. Naopak v peněžní formě 

jsou poskytovány některé dary, půjčky a případné sociální výpomoci. Vyhláška ministerstva 

financí o fondu kulturních a sociálních potřeb řeší tvorbu, čerpání a hospodaření s prostředky 

fondu. [4]  

„Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem na vrub nákladů 

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

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

plnění za vykonávanou práci.“ 

Plnění fondu probíhá zálohově z roční plánované výše a ve shodě se schváleným 

rozpočtem organizace. „Vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci účetní 

závěrky.“ 

Jak již bylo zmíněno výše, fond slouží k zabezpečování sociálních a kulturních potřeb a je 

stanoven pro zaměstnance v pracovním poměru k příspěvkové organizaci, nevztahuje se tedy 

k osobám, které mají s organizací uzavřenou dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu  

o provedení práce. Dále je určen pro interní vědecké aspiranty, žáky „středních odborných 

škol a učilišť, a důchodce, kteří při prvním odchodu do důchodu, ať už starobního či 

invalidního (pro invaliditu 3. stupně), byli zaměstnání u příspěvkové organizace. V neposlední 

řadě se jedná o rodinné příslušníky pracovníků a jiné fyzické nebo i právnické osoby.“  

U státní příspěvkové organizace se fond vztahuje i na příslušníky ve služebním poměru  

a soudce. [3, s. 9; 9] 

 

3.3.5 Investiční fond 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. vytváří příspěvková organizace územních 

samosprávných celků investiční fond. Tento fond slouží k financování investičních potřeb 

organizace. Se souhlasem zřizovatele lze na krytí investičních potřeb využít taky investičních 

půjček či úvěrů. 

„Investiční fond příspěvkové organizace se používá k financování investičních výdajů, 

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

odvod uložil, k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který 

příspěvková organizace používá pro svou činnost. Takto použité prostředky se z investičního 

fondu převádějí do výnosů příspěvkové organizace.“  

Fond je tvořen z odpisů dlouhodobého majetku, které jsou prováděny na základě 

schváleného odpisového plánu. Dalšími zdroji jsou investiční dotace a investiční příspěvky. 

Dotace organizace získá z rozpočtu zřizovatele a příspěvky ze státních fondů. Fond je také 
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naplňován z výnosů, které příspěvkové organizaci plynou z prodeje svěřeného dlouhodobého 

majetku a majetku, který je ve vlastnictví dané organizace. V neposlední řadě lze mezi zdroje 

zahrnout dary a příspěvky jiných subjektů, za podmínky že jsou určeny nebo použity 

k investičním účelům a prostředky převedené z rezervního fondu ve výši schválené 

zřizovatelem.[3, s. 9]  

 

3.4 Účtování příspěvkové organizace  

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, představuje základní 

legislativní normu, podle které se řídí účtování příspěvkových organizací. Funkci prováděcího 

předpisu k zákonu mají vyhlášky MF ČR a spolu s nimi souhrnně zpracované České účetní 

standardy. Vybrané účetní jednotky tedy i příspěvkové organizace vždy jednají podle 

standardů. 

Příspěvková organizace smí vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na základě 

rozhodnutí svého zřizovatele. V tomto případě organizace neoceňuje závazky a majetek 

reálnou hodnotou a nepoužije ustanovení vztahující se k oceňovacím rozdílům. Dále 

nesestavuje přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích a tvorbu rezerv 

a opravných položek vykonává pouze na základě zvláštních právních předpisů.  

Jestliže příspěvková organizace přestane splňovat podmínky pro vedení účetnictví ve 

zjednodušeném rozsahu, má vždy povinnost vést účetnictví v plném rozsahu. Změny týkající 

se rozsahu vedení účetnictví je možno uskutečnit k prvnímu dni účetního období, které 

následovalo po účetním období, v němž byly zjištěny uvedené skutečnosti.[5] 

Příspěvková organizace je povinna vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého 

zániku. Není-li stanoveno jinak, účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct 

měsíců. Účetní období je shodné s kalendářním rokem, případně představuje tzv. hospodářský 

rok. Rozdíl mezi hospodářským a kalendářním rokem spočívá v tom, že hospodářský rok 

začíná prvním dnem jiného měsíce, než je leden a končí jiným dnem než 31. prosince. Účetní 

období může trvat i kratší eventuálně delší dobu než je uvedených dvanáct měsíců a to 

v případě, že se jedná o období bezprostředně předcházející změně účetního období. 

„Účetní období při vzniku účetní jednotky v období tří měsíců před koncem kalendářního roku 

nebo při zániku účetní jednotky v období tří měsíců před koncem kalendářního roku nebo při 

zániku účetní jednotky v období tří měsíců po skončení kalendářního roku nebo 

hospodářského roku může být o příslušnou dobu delší než uvedených dvanáct  

měsíců.“ [3, s. 80] 
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Pokud zákon o účetnictví nestanoví jinak, příspěvková organizace účtuje: 

• v deníku, ve kterém jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska časového 

(chronologicky) a prostřednictvím kterého je dokazováno zaúčtování veškerých 

účetních případů v účetním období, 

• v hlavní knize, ve které jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska věcného 

(systematicky), 

• v knihách analytických účtů5, ve kterých jsou podrobně rozváděny účetní zápisy 

hlavní knihy, 

• v knihách podrozvahových účtů6, v nichž jsou uváděny účetní zápisy, které nejsou 

prováděny v deníku a hlavní knize.[4] 

Organizace je povinna dodržovat při vedení účetnictví směrnou účtovou osnovu. „Směrná 

účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd, popřípadě účtových skupin nebo  

i syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných 

pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření, toto uspořádání musí zajistit 

sestavení účetní závěrky.“ Účetní závěrka je tvořena rozvahou, výkazem zisku a ztrát  

a přílohou. „Pro vybrané příspěvkové organizace může směrná účtová osnova určit  

i uspořádání a označení analytických účtů a označení a uspořádání podrozvahových 

účtů.“[13, § 14] 

Účetní jednotka realizuje tzv. investiční, provozní a finanční činnosti.[1] 

 

3.4.1 Investiční činnost 

Investiční činnost příspěvkové organizace tkví v pořízení, vyřazení dlouhodobého majetku 

a s tím související činnost jako např. odpisování majetku a tvorba rezerv. Do skupiny 

dlouhodobého majetku patři dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, dále finanční majetek  

a zvláštní kategorii vytváří drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. 

Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, 

ocenitelná práva, povolenky na emise a preferenční limity, drobný a ostatní dlouhodobý 

nehmotný majetek. Doba použitelnosti majetku je delší než jeden rok a částka pořízení 

převyšuje částku 60 000 Kč.  

                                                           
5 Analytické účty jsou vedeny podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku. Základní funkce tkví 
v identifikaci dlouhodobého majetku. Příspěvkové organizace sledují odděleně majetek svěřený zřizovatelem  
a majetek vlastní.  
6 V knihách podrozvahových účtů je sledován stav účtových skupin 90 až 99, což je podstatné v případě 
posuzování majetkové situace příspěvkové organizace a taktéž jejich ekonomických zdrojů. 
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Dlouhodobý hmotný majetek obsahuje stavby, samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, pozemky, kulturní předměty, drobný  

a ostatní dlouhodobý hmotný majetek. Doba jeho použitelnosti je taktéž delší než jeden rok  

a částka pořízení vyšší než 40 000 Kč.[4, 7] 

Jak již bylo zmíněno výše drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek představuje 

zvláštní kategorii. Cena pořízení u drobného hmotného majetku je v rozmezí 3 000 Kč až 

40 000 Kč. V případě drobného nehmotného majetku se za cenu pořízení považuje cena od 

7 000 Kč až 60 000Kč.[3] 

  

Pořízení dlouhodobého majetku 

U většiny příspěvkových organizací probíhá pořízení dlouhodobého majetku tzv. 

dodavatelským způsobem, výjimečně bezúplatným nabytím, vlastní činností či děděním  

a darováním. U příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu je dlouhodobý 

majetek financován z fondu reprodukce majetku a u příspěvkové organizace zřízené územním 

samosprávným celkem se jedná o financování z investičního fondu. Finanční prostředky 

určené na pořízení dlouhodobého majetku má příspěvková organizace umístěny na účtu  

241 – Běžný účet, samozřejmě s náležitou analytickou evidencí podle jednotlivých fondů.  

K jednotlivým druhům dlouhodobého majetku jsou přiřazeny různé způsoby oceňování 

uvedené v § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě 

pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou či vlastními náklady. Metoda oceňování 

souboru majetku je poté uvedena v § 71 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Tato vyhláška taktéž řeší 

otázku pořizovací ceny dlouhodobého majetku. Stanovuje, co je součástí pořizovací ceny. 

[1,4] 

  

Vyřazení dlouhodobého majetku 

V případě příspěvkových organizací nedochází k prodeji majetku velmi často. Pokud 

k němu dojde, je to vždy až po odsouhlasení zřizovatelem. Jestliže chce státní příspěvková 

organizace prodat nemovitý majetek, se kterým hospodařila, má povinnost do 15 dnů ode dne 

připsání této částky na jejím účtu, odvést dané příjmy do státního rozpočtu. To však neplatí  

u majetku, který státní příspěvková organizace získala děděním nebo darem. I v těchto 

případech je ale zapotřebí souhlas zřizovatele s prodejem.[4] 

Dlouhodobý majetek, který slouží k prodeji, je oceněn reálnou hodnotou, dle § 27 zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Reálnou hodnotou rozumíme tržní 



30 
 

hodnotu. Jestliže není k dispozici, je nezbytné využít kvalifikovaného odhadu či posudku 

znalce.[1]  

Vyřazení dlouhodobého majetku se uskutečňuje např. prodejem, bezúplatným převodem, 

demolicí, likvidací, darováním, v důsledku manka nebo škod nebo vkladem obchodní 

společností.[3] 

 

Technické zhodnocení 

Technické zhodnocení zvyšuje ocenění jednotlivého dlouhodobého hmotného  

a nehmotného majetku.  Částka technického zhodnocení se za kalendářní rok sčítá a je 

hrazena z prostředků vyhrazených na pořízení dlouhodobého majetku pokaždé, když celková 

částka na jeho pořízení překročí 40 000 Kč (u dlouhodobého hmotného majetku) nebo 60 000 

Kč (u dlouhodobého nehmotného majetku). Např. pokud příspěvková organizace provede na 

stejném dlouhodobém hmotném majetku čtyřikrát v kalendářním roce technické zhodnocení 

v částkách 20 000 Kč, 16 000 Kč, 2 000 Kč a 6 000 Kč, přesáhne technické zhodnocení 

hranici 40 000 Kč a je zapotřebí o danou částku zvýšit pořizovací cenu a přepočítat odpisy. 

Odpisy budou součástí tvorby investičního fondu nebo fondu reprodukce majetku. V případě 

že je technické zhodnocení nižší než vymezené částky, je v příspěvkových organizacích 

hrazeno jako provozní výdaj a účtuje se na účtu 518 – Ostatní služby. 

Pro evidenci technického zhodnocení se v příspěvkových organizacích používají dva 

následující účty:  

• 044 – Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku,  

• 045 – Uspořádací účet technického hodnocení dlouhodobého hmotného majetku.[3,4] 

 

Odpisování dlouhodobého majetku 

K odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dochází v souladu se 

zákonem o účetnictví. Předmětem daně jsou i technická zhodnocení a přijaté dary ve formě 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Přijaté dary ve formě dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku.[4, 8] 

Účetní odpisy jsou vypočteny z ceny, ve které je příslušný majetek oceněn v účetnictví. 

Sazby účetních odpisů a odpisový plán si účetní jednotka určí např. z doby upotřebitelnosti,  

z hlediska času nebo k výkonům (např. u automobilů).[3]  

Dle ČÚS č. 708 se za základní způsob odpisování považuje tzv. zjednodušený způsob. 

Účetní jednotka, která se rozhodne, že tento způsob nevyužije, poté zvolí některý z dalších 

možných způsobů např. výkonný způsob či rovnoměrný způsob.[1] 
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Rezervy 

Na základě § 67 vyhlášky 410/2009 Sb. tvoří příspěvková organizace rezervy, které slouží 

k pokrytí budoucích výdajů či závazků dle § 26 zákona o účetnictví. K tvorbě rezervy dochází 

v případě, že v účetním období vznikla či vznikne skutečnost, kdy jejím předpokládaným 

následkem je výrazné zvýšení nákladů příspěvkové organizace v budoucích účetních 

obdobích. Rezervu vytváříme, jestliže je daná událost pravděpodobná, známe účet a jedná se 

o důležitou položku. Rezervy jsou tvořeny na vrub nákladů a zúčtovány ve prospěch výnosů.  

Rezervy podléhají inventarizaci. Prostřednictvím inventarizace dochází nejen k ověření výše 

rezerv, nýbrž i k jejich odůvodnění. Aktivní zůstatek není v případě rezerv povolen.[1] 

O užití rezervy se účtuje v momentě vzniku závazku plynoucího z reálného následku 

budoucího rizika. Rezerva je zrušena v důsledku nepotřebnosti za podmínky, že nenastane 

předpokládaný následek budoucího rizika.[5] 

 

3.4.2 Provozní činnost 

Provozní činnost příspěvkové organizace lze charakterizovat jako změnu stavu 

krátkodobých závazků s výjimkou finančních aktiv a změnu stavu oběžných aktiv. Mezi 

změny oběžných aktiv patří především změny zásob, krátkodobého finančního majetku  

a krátkodobých pohledávek.[1] 

 

Zásoby 

Zásoby patří do oběžného majetku účetní jednotky. Na základě povahy činností 

jednotlivých příspěvkových organizací se může jednat o palivo, učebnice, léky, potraviny  

a další. Do skupiny zásob se řadí: 

• materiál do okamžiku spotřeby, 

• nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zvířata, 

• zboží do okamžiku prodeje, ostatní zásoby. 

Příspěvkové organizace zabývající se jinou či doplňkovou činností, mají zásoby vlastní 

výroby. Zásoby vlastní výroby slouží nejen k prodeji, ale i ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.  

Mezi zásoby sloužící k prodeji jsou stanoveny zásoby zboží. Součástí hlavní případně jiné či 

doplňkové činnosti může být prodejní činnost organizace. Případný zisk z prodeje zásob 

vlastní výroby je zdaňován dle zákona o daních z příjmů. 

Oceňování zásob probíhá v souladu s § 25 zákona o účetnictví: 

• zásoby nakoupené se oceňují pořizovacími cenami, 

• zásoby vytvořené vlastní činností včetně přírůstků zvířat vlastními náklady, 
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• zásoby pořízené bezplatně, nalezené (přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty 

vrácené z výroby či jiné činnosti se ocení reprodukční pořizovací cenou, 

• příchovky zvířat se oceňují vlastními náklady, nelze-li je zjistit, reprodukčními 

pořizovacími cenami, které si stanoví podle ustanovení zákona účetní jednotka 

sama.[4] 

Pořízení a úbytek zásob je možné účtovat dvěma způsoby, a to způsobem A nebo B.  

U způsobu A evidence zásob je zapotřebí znalost veškerých výdajů na účtech zásob, které 

byly vynaloženy na pořízení zásob vlastní výrobou nebo nákupem. Do nákladů jsou zásoby 

vyúčtovány v momentě jejich skutečné spotřeby.  

V případě způsobu B evidence zásob jsou nakupované i aktivované zásoby účtovány 

rovnou do nákladů. Změna zásob je tak v průběhu celého roku sledována ve skladové 

evidenci. Před uzavíráním účetních knih na konci účetního období jsou náklady upraveny 

odlišně u počátečního stavu a odlišně v případě konečného stavu účtů zásob materiálu. Pokud 

se jedná o počáteční stavy účtů zásob materiálu na skladě, náklady jsou zaúčtovány tak, aby 

se tyto náklady zvýšily. Jestliže jde o konečné stavy, náklady jsou zaúčtovány tak, aby se tyto 

náklady snížily. Během účetního období se o příjemkách a výdejkách ze skladu neúčtuje,  

z tohoto důvodu je nezbytné vést skladovou evidenci.  

Jestliže příspěvková organizace vede analytické účty k syntetickým účtům zásob, 

například dle odpovědných osob či míst uskladnění, použije pro analytický účet zásob 

výhradně jeden způsob účtování o zásobách (není možné u jednoho analytického účtu použít 

kombinaci způsobu A a B).[1]  

 

Krátkodobý finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek patří do 2. účtové třídy, příspěvkové organizace ho využívají 

pro účtování o penězích v hotovosti, na bankovních účtech, o cizích finančních prostředcích  

a ceninách. Pro příspěvkovou organizaci je nezbytné, aby v této účtové třídě byly zařazeny 

následující účty: 

• Běžný účet – účet 241, 

• Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb – účet 243, 

• Termínované vklady krátkodobé – účet 244, 

• Jiné běžné účty – účet 245, 

• Pokladna – účet 261, 

• Peníze na cestě – účet 262, 



33 
 

• Ceniny – účet 263. 

Výjimku tvoří dva účty, k jejichž použití je zapotřebí souhlas zřizovatele. Jedná se 

jmenovitě o účet 281-Krátkodobé úvěry a účet 289-Jiné krátkodobé půjčky.[4]   

 

3.5 Financování příspěvkové organizace 

Pří sestavování rozpočtu se příspěvková organizace řídí zejména zákonem č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a zákonem  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  

Rozpočet příspěvkové organizace musí obsahovat jen výnosy a náklady, které souvisejí 

s předmětem hlavní činnosti. Po zahrnutí příspěvku od zřizovatele (územního samosprávného 

celku, organizační složky státu) případně odvodu (do rozpočtu územního samosprávného 

celků či státního rozpočtu) je rozpočet vždy sestavován jak vyrovnaný.[4] 

Povinností příspěvkové organizace je dbát na co nejhospodárnějším plnění stanovených 

úkolů a dostát stanoveným finančním vztahům ke státnímu rozpočtu. Peněžní prostředky, jež 

má organizace k dispozici, smí využívat pouze k účelům, na které byly určeny. „Úhrady, ke 

kterým se příspěvková organizace zaváže v běžném roce, nesmí překračovat její rozpočet na 

tento rok.“ Za předpokladu, že reálná výše výnosů a nákladů nesouhlasí s jejich 

rozpočtovanou výší, je možné usuzovat, že dojde ke zhoršenému výsledku hospodaření. 

Povinností příspěvkové organizace je provést opatření, která zabezpečí jeho vyrovnání.[9,  

§ 53] 

„Rozpočet příspěvkové organizace se skládá z několika dílčích rozpočtů: 

• rozpočet příjmů z výkonů organizace, 

• rozpočet přímých nákladů na výkony organizace, 

• rozpočet nepřímých (režijních) nákladů na výkony organizace, 

• rozpočet rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který bude přidělen do 

jednotlivých fondů, 

• rozpočet investiční (zdroje určené v příštím roce na investice), 

• rozpočet vlastních zdrojů financování, 

• rozpočet použití finančních fondů.“[5, s. 140] 

Vztah, který má rozpočet příspěvkové organizace k rozpočtu jejího zřizovatele, je možno 

v průběhu roku upravit v neprospěch příspěvkové organizace pouze z vážných příčin. Pokud 

zvláštní zákon nestanoví jinak, prostřednictvím rozpočtu zřizovatele je příspěvkové 
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organizaci zprostředkován vztah ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu Regionální rady. Jestliže 

jde o příspěvkovou organizaci, která byla zřízena obcí, tak též k rozpočtu kraje.[11]  

 

3.6 Finanční kontrola 

Finanční kontrolu vykonává tzv. orgán veřejné správy, ne kontrolní útvar tohoto orgánu. 

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole definuje tento orgán veřejné správy. Mezi orgány 

lze zařadit organizační složku státu, územní samosprávný celek, jinou právnickou osobu 

založenou k plnění úloh veřejné správy dle zvláštního předpisu a ostatní státní organizace.  

„Při výkonu finanční kontroly se používají zejména tyto kontrolní metody: 

• zjištění skutečného stavu hospodaření s veřejnými prostředky a jeho porovnání  

s příslušnou dokumentací, 

• sledování správnosti postupů při hospodaření s veřejnými prostředky, 

• šetření a ověřování skutečností týkajících se operací, 

• kontrolní výpočty, 

• analýza údajů ve finančních výkazech nebo jiných informačních systémech  

a vyhodnocení jejich vzájemných vztahů.“  

Ostatními státními organizacemi se na základě zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, rozumí státní příspěvkové organizace 

založené nebo řízené ústředními orgány, okresními úřady a školskými úřady. Z toho jasně 

plyne, že státní příspěvkové organizace jsou orgánem veřejné správy a z tohoto důvodu se na 

ně vztahuje působnost zákona o finanční kontrole v plném rozsahu. Státní příspěvkové 

organizace jsou tedy povinny uvést do chodu a udržovat vnitřní kontrolní systém. 

Ministerstvo, které je zřizovatelem státní příspěvkové organizace, má povinnost jako správce 

kapitoly státního rozpočtu „zajistit též finanční kontrolu příspěvkových organizací ve své 

působnosti. Jedná se o veřejnosprávní kontrolu, jejímž předmětem je kontrola skutečností 

rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky státních příspěvkových organizací, 

včetně prověřování přiměřenosti a účinnosti jejich systému finanční kontroly.“  

Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným 

celkem (konkrétně obcí) podléhá taktéž finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb. 

Finanční kontrolu hospodaření u příspěvkových organizací vykonávají územní samosprávné 

celky. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací územních samosprávných celků 

představuje také tzv. veřejnosprávní kontrolu. Jednotlivé fáze kontroly (předběžná, průběžná, 

následná) mají jasně stanovený obsah, který lze nalézt v § 11 zákona o finanční kontrole.  
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„Součástí kontrol příspěvkových organizací je rovněž prověřování přiměřenosti a účinnosti 

systému finanční kontroly příspěvkových organizací a jeho ročního hodnocení.“ Jelikož 

příspěvkové organizace územních samosprávných celků nespadají do kategorie orgánů 

veřejné správy, nejsou povinny zřizovat vnitřní kontrolní systém. Zřizovatel má však ve své 

pravomoci nařídit příspěvkové organizace zřízení vnitřního kontrolního systému.[12, § 2, § 6, 

§ 22]  
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4 Příspěvková organizace v praxi 

4.1 Identifikační údaje  

„Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální v Ostravě-Mariánských Horách je 

od 1. 11. 1990 samostatná příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem bylo MŠMT ČR. 

V souladu s ustanovením § 2 zákona č.157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv  

a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., přešla 

funkce zřizovatele na Moravskoslezský kraj ke dni 1. 4. 2001.“[19, s. 5] 

 

Název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,  

Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 

Adresa příspěvkové organizace: Karasova 16, 709 00 Ostrava 

IČ příspěvkové organizace:  00602086 

Právní forma:   příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol:   1. 11. 1990 

Název zřizovatele:   Moravskoslezský kraj 

Součástí školy:   Obchodní akademie  

   Vyšší odborná škola sociální  

   Domov mládeže  

 

4.2 Hlavní a doplňková činnost 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory disponuje 

hlavní i doplňkovou činností. 

Hlavní činnost vyplývá z účelu, na který byla příspěvková organizace zřízena. Jedná se  

o poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání  

a ubytování pro žáky střední a vyšší odborné školy. V rámci středoškolského vzdělání jsou 

studentům nabízeny studijní obory: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum  

a Veřejnosprávní činnost. Všechny jmenované obory jsou poskytovány formou denního studia 

v délce trvání čtyř let a zakončením maturitní zkouškou. Dálkové studium probíhá u oboru 

obchodní akademie. Dálkové studium trvá pět let a je rovněž zakončeno maturitní zkouškou. 

Vyšší odborné vzdělání zahrnuje obor Sociální práce a sociální pedagogika. Obor je 

poskytován jak ve formě denního, dálkového a také kombinovaného studia.   

Doplňková činnost školy probíhá v oblasti pronájmu majetku, pořádání rekvalifikačních 

kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení. Pronájmem majetku se rozumí pronájem 



37 
 

„tělocvičny, odborných učeben, nebytových prostor pro provozování školních bufetů, pro 

umístění potravinových a nápojových automatů, kopírovacích strojů, prostor pro umístění 

vysílače a také učebny pro zajištění voleb.“ Pronájem majetku byl zařazen do doplňkové 

činnosti školy až v roce 2010 a má největší podíl na výsledku hospodaření z doplňkové 

činnosti. Další doplňkovou aktivitou je vydavatelská a polygrafická činnost a poskytování 

ubytovací služby. Ubytování probíhá v domově mládeže. Tuto možnost využívají především 

studenti, a to středních, vyšších odborných i vysokých škol. Vydavatelská činnost spočívá ve 

vydávání vlastních studijních materiálů sloužících ke zkvalitnění výuky.[19, s. 75]  

 

4.3 Statutární orgán 

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka Ing. Eva Kazdová. Náplň její 

práce spočívá v řízení ostatních vedoucích pracovníků a koordinaci jejich práce. Řízení  

a koordinace práce se uskutečňuje především na základě „porad vedení školy, provozní 

porady se všemi zaměstnanci, pedagogické rady a jednotlivých pokynů ředitelky podřízeným 

zaměstnancům.“ 

Ředitelka dále jménem školy vystupuje v právních vztazích. V její pravomoci je také 

přenesení jednotlivých kompetencí na jiné zaměstnance, buď prostřednictvím organizačního 

řádu v rámci pracovních náplní jednotlivých zaměstnanců (zvláště vedoucích)  

či jednorázového pověření. 

V neposlední řadě má pravomoc rozhodovat o provozních a organizačních otázkách 

činnosti školy.[19, s. 5]  

 

4.4 Vymezení majetku zřizovatele 

Zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření majetek: 

• nemovitý majetek zahrnující budovy a pozemky v Mariánských Horách a Přívozu, 

• movitý majetek, jehož seznam je uložen v inventárních soupisech u příspěvkové 

organizace, 

• finanční a peněžní fondy, 

• pohledávky, 

• zásoby, 

• peníze.[21] 
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4.4.1 Majetková práva příspěvkové organizace 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální hospodaří jak s majetkem svěřeným, 

tak s majetkem získaným vlastní činností pro hlavní účel, ke kterému byla zřízena. Dále 

hospodaří s finančními prostředky, které získala vlastní činností, včetně účelových dotací  

a příspěvků od jiných subjektů, finančními prostředky z rozpočtu zřizovatele, finančními 

prostředky, které získala ze státního rozpočtu a státních fondů. Také hospodaří s penězi svých 

fondů, finančními dary od FO a PO a finančních prostředků získaných ze zahraničí. 

V neposlední řadě organizace hospodaří s penězi, které získala „z pronájmu movitého majetku 

a zapojením finančních a peněžních fondů, zásob, finančních prostředků na účtech a které 

získala splacením pohledávek.“ [21, čl. IX]  

Povinností příspěvkové organizace je svěřený majetek opravovat, udržovat a ochraňovat 

ho před zničením či případným poškozením. 

 

Nemovitý majetek 

Na základě předchozího souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace oprávněna 

nabývat majetek do svého vlastnictví. Také má pravomoc vykonávat na nemovitém majetku 

opravy a stavební úpravy ve výši nad 1 000 000 Kč pouze s předešlým písemným souhlasem 

zřizovatele. Naopak nemá právo nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele prodat či 

darovat, zatěžovat zástavním právem a věcnými břemeny. Dále není oprávněna tento majetek 

vkládat do majetku PO, FO či ho jiným způsobem využívat k účasti na podnikání třetích 

osob.[21]  

 

Movitý majetek 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální nabývá movitý majetek zahrnující  

i finanční dary pro svého zřizovatele. Dále je příspěvková organizace oprávněna: 

• pronajímat a ve výjimečných případech i půjčovat svěřený movitý majetek na základě 

předešlého písemného souhlasu zřizovatele, 

• uzavřít smlouvy o půjčce či o úvěru pouze s předešlým písemným souhlasem 

zřizovatele, 

• pořídit věci nákupem na splátky případně smlouvou o nájmu s právem koupě pouze 

s předešlým písemným souhlasem zřizovatele, 

• „nabývat jen majetek potřebný pro výkon činností, pro kterou byla zřízena. 

Organizace je oprávněna převádět úplatně přebytečný a neupotřebitelný movitý 

majetek ve vlastnictví zřizovatele na třetí osoby za cenu obvyklou, pokud nestanoví 
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zřizovací listina nebo zřizovatel jinak. Organizace upřednostní úplatný i bezúplatný 

převod movitého majetku na jiné příspěvkové organizace zřízené zřizovatelem.“ 

Příspěvková organizace nemá pravomoc nakupovat akcie ani jiné cenné papíry. Akceptovat 

cenné papíry jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům smí pouze 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Neakceptuje či nevystavuje směnky a nesmí 

být směnečným ručitelem. Dále „nesmí mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo 

založené za účelem podnikání, vkládat finanční prostředky svého rezervního fondu jako 

kapitál do činnosti jiných subjektů.“[21, čl. IX] 

 

Jiná majetková práva 

Na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace 

oprávněna ujmout se dluhu, poustoupit pohledávku, vzdát se svého práva či prominout dluh, 

pokud se nejedná o vzájemný zápočet pohledávek. S výjimkou tradičních finančních nebo 

věcných darů pro své zaměstnance a jiné osoby ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb 

nesmí organizace poskytnout dary jiným subjektům. V pravomoci organizace není zajišťovat 

závazky a zakládat jiné právnické osoby. 

Organizace má povinnost zabezpečit pojištění majetku dle pokynů zřizovatele, jestliže 

byly vydány, rovněž má povinnost vést operativní a účetní evidenci movitého a nehmotného 

majetku a vykonávat odpisy majetku dle odpisového plánu, který schválil zřizovatel. Také má 

povinnost provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a získané informace předat 

zřizovateli v soupisu přírůstků a úbytků nemovitého majetku. Příspěvková organizace je 

odpovědná za škodu na majetku a zdraví třetích osob, které vznikly nedodržením právních 

předpisů v oblasti bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí. „Nemovitý majetek 

nabytý do svého vlastnictví vede v účetnictví na samostatných analytických účtech.“ Pouze 

s předchozím souhlasem zřizovatele je oprávněna ustoupit od vymáhání pohledávky, pokud se 

nejedná o pohledávku do 20 000 Kč „v jednotlivém případě, a jestliže dlužník zemřel  

a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích anebo jestliže pohledávka 

je promlčena a dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit anebo nelze-li prokázat trvání 

pohledávky anebo nelze-li prokázat její výši, a to ani v soudním či jiném řízení anebo je-li 

zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo spojeno s náklady převyšujícími výši 

pohledávky či bylo by neúspěšně.“[21, čl. IX] 
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4.5 Hospodaření  

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální hospodaří s penězi z vlastní činnosti, 

s příspěvky a dotacemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s příspěvky a dotacemi 

z rozpočtu zřizovatele, s prostředky vlastních fondů, s dotacemi poskytnutými na projekty 

spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. 

Z tabulky 4.1 lze vyčíst, že hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2011 skončil 

ztrátou ve výši 184 370 Kč. Vzhledem k charakteru hlavní činnosti se dalo předpokládat, že 

největší podíl na celkových nákladech budou zaujímat mzdové náklady, naopak nejmenší 

podíl zaujaly opravy, cestovné a jiné daně a poplatky. Na výnosech z činnosti mají největší 

podíl výnosy z prodeje služeb ve výši 1 798 980 Kč.[20]  

 

Tabulka 4.1 ‒ Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2011 

Hlavní činnost 
Výnosy       
v tis. Kč 

Náklady       
v tis. Kč 

HV                 
v tis. Kč 

Výnosy a náklady z činnosti 2 217,63 52 137,69 -49 920,06 

Finanční výnosy a náklady 62,54 84,92 -22,38 

Výnosy a náklady z nezpochybnitelných 
nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC  

49 758,07 - 49 758,07 

Celkem 52 038,24 52 222,61 -184,37 

Zdroj: vlastní zpracování, Zpráva o činnosti a plnění úkolů p. o. 2011.[20] 

 

Tabulka 4.2 představuje hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2011. 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální dosáhla zisku v částce 275 240 Kč. 

Největší podíl na celkových nákladech z doplňkové činnosti měly mzdové náklady a to ve 

výši 412 487 Kč. Oproti tomu nejmenší podíl zaujímaly zákonné sociální náklady a ostatní 

náklady z činnosti. Na celkových výnosech se nejvíce podílely výnosy z prodeje služeb, 

konkrétně výnosy z ubytování a výnosy z pronájmu.  

Doplňková činnost tvoří důležitý zdroj vlastních příjmů, prostřednictvím jehož 

příspěvková organizace zlepšuje prostředí školy a podmínky výuky.[20] 

 

 

 

 



41 
 

Tabulka 4.2 ‒ Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2011 

Doplňková činnost 
Výnosy       
v tis. Kč 

Náklady       
v tis. Kč 

HV                 
v tis. Kč 

Výnosy a náklady z činnosti 1 119,17 843,93 275,24 

Celkem 1 119,17 843,93 275,24 

Zdroj: vlastní zpracování, Zpráva o činnosti a plnění úkolů p. o. 2011.[20] 

 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální v roce 2011 vykázala zisk ve výši 

90 870 Kč. Z tabulky 4.3 lze vyčíst, že hlavní činnost příspěvkové organizace skončila ztrátou 

ve výši 184 370 Kč. Na této ztrátě se z největší části podílely odpisy dlouhodobého majetku. 

Na krytí odpisů byla organizaci poskytnuta dotace, ta však byla nižší než skutečné odpisy. 

Chybějící peníze škola kryla z vlastních zdrojů. Oproti tomu doplňková činnost skončila 

ziskem ve výši 275 240 Kč. Shrneme-li to za obě činnosti dohromady, dosáhla příspěvková 

organizace zisku ve výši 90 870 Kč, který byl navržen na doplnění fondu odměn.[20] 

  

Tabulka 4.3 ‒ Hospodářský výsledek za rok 2011 

Druh činnosti 
Výnosy       
v tis. Kč 

Náklady       
v tis. Kč 

HV                 
v tis. Kč 

Hlavní 52 038,24 52 222,61 -184,37 

Doplňková 1 119,17 843,93 275,24 

Celkem 53 157,41 53 066,54 90,87 

Zdroj: vlastní zpracování, Zpráva o činnosti a plnění úkolů p. o. 2011.[20] 

 

4.6 Dotace 

Příspěvková organizace čerpala v roce 2011 dotace z rozpočtu Evropské unie na projekty: 

Moderní dynamickou a inovativní výukou k vyšší konkurenceschopnosti Obchodní akademie 

Ostrava, Inovace vzdělávacího programu VOŠS Ostrava a rozšíření o kombinovanou formu 

vzdělávání, Zvýšení konkurenceschopnosti středních škol v regionech Moravskoslezsko  

a Zlínsko formou implementace moderních, invenčních a interaktivních metod výuky, 

Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní 
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společnosti, Nadační příspěvek OKD z programu Pro Evropu, partnerství Leonardo da Vinci, 

NAEP – OAO, partnerství Leonardo da Vinci, NAEP – VOŠS. 

Dotace získané z rozpočtu zřizovatele příspěvková organizace čerpala na provozní 

náklady, odpisy, projekt Zahraniční stáž jako způsob poznání sociální práce v jiných zemích 

EU, také čerpala účelovou investiční dotaci do investičního fondu na výměnu oběhových 

čerpadel a regulačních ventilů. 

Dotace získané z jiných zdrojů použila na projekty: Marketingové dovednosti, Typing 

Ostrava 2011, Vzdělávání pedagogů OA Ostrava v oblasti projektového managementu 

směrem k vyšší efektivitě řešených evropských projektů, dále na realizaci 3. mezinárodního 

veletrhu fiktivních firem Ostrava 2011.[20] 

 

4.7 Fondy 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální v roce 2011 disponovala: 

• fondem odměn,  

• fondem kulturních a sociálních potřeb, 

• rezervním fondem ze zlepšeného výsledku hospodaření, 

•  rezervním fondem z ostatních titulů, 

• investičním fondem. 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření a fond odměn nebyl v roce 

2011 čerpán. Prostředky z fondu kulturních a sociálních potřeb příspěvková organizace 

čerpala na stravování, rekreaci, kulturu, tělovýchovu, sport, penzijní připojištění a jiné. 

Rezervní fond z ostatních titulů byl v roce 2011 zvýšen o neúčelové peněžité dary a taktéž 

v něm došlo k čerpání těchto darů. Stav investičního fondu se zvýšil o příděl z odpisů 

dlouhodobého majetku a o investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele. Fond byl čerpán na 

investiční dotaci, modernizaci, rekonstrukci, dále na pořízení strojů a zařízení a povinný 

odvod do rozpočtu zřizovatele.[20]  

 

4.8 Kontrolní systémy 

Příspěvková organizace má povinnost dovolit kontroly v rozsahu a způsobem 

definovaným instrukcemi zřizovatele pro organizaci a provádění kontroly. 

Konkrétně došlo na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální v roce 2011 

k následujícím kontrolám: 
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• Dne 3. ledna došlo ke kontrole placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění  

a také ke kontrole plnění ostatních povinností plátce pojistného.  

• Dne 25. srpna byla provedena daňová kontrola.  

• Dne 3. listopadu proběhla kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění 

a důchodovém pojištění.  

• Dne 1. prosince byla provedena kontrola procedurální, obsahové a finanční stránky 

projektu „Inovace vzdělávacího programu VOŠS Ostrava a rozšíření o kombinovanou 

formou vzdělávání“. 

• Dne 12. prosince byla vykonána veřejnosprávní kontrola finančních prostředků. 

Jednalo se o příspěvek, který byl poskytnutý z rozpočtu zřizovatele na realizaci 

projektu „Rostliny našeho kraje“.[20] 

Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace upravuje směrnice, která se řídí 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Cílem finanční kontroly je 

„zajistit dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích 

obecně závazných předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění úkolů 

stanovených těmito orgány, zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům, 

nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobem zejména porušením obecně závazných 

předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo 

trestnou činností, zajistit včasné a spolehlivé informování vedoucích zaměstnanců o nakládání 

s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za 

účelem účinného usměrňování činnosti v souladu se stanovenými úkoly, zajistit hospodárný, 

efektivní a účelný výkon veřejné správy.“[12, § 4] 

 

4.9 Zhodnocení 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální při výkonu své činnosti postupuje 

v souladu s právními předpisy upravujícími příspěvkové organizace, a to zákonem  

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů.  

Kromě hlavní činnosti dovolil zřizovatel výkon doplňkových činností, které svou 

charakteristikou navazují na její hlavní účel. Na základě Zpráv o plnění činnosti p. o. z let 

2010 a 2011 lze s jistotou tvrdit, že každoroční zisk z doplňkových činností napomáhá 

organizaci, aby splnila podmínku mít vyrovnaný hospodářský výsledek případně zlepšený 

hospodářský výsledek.  
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Při svém finančním hospodaření využívá maximum přípustných možností, jak peněžní 

prostředky získat. Zejména bych vyzdvihla zapojení příspěvkové organizace do projektů, 

které ze svého rozpočtu spolufinancuje Evropská unie a do projektů spolufinancovaných 

Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava. 

Moravskoslezský kraj jakožto zřizovatel využil možnost nařídit Obchodní akademii  

a Vyšší odborné škole sociální, aby vykonávala vnitřní kontrolní systém v souladu se 

zákonem o finanční kontrole. Tento fakt je v dnešní době určitě krok správným směrem. 
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5 Závěr 

Neziskový sektor funguje především v oblasti zdravotnictví, školství či sociální péče a jak 

je již ze samotného názvu zřejmé, patří zde organizace, jež nebyly založeny za účelem zisku. 

Příspěvkové organizace jsou řazeny právě do této kategorie. Tato bakalářská práce se zabývá 

základní problematikou příspěvkových organizací v České republice, je členěna do tří kapitol, 

zahrnující jak teoretickou, tak praktickou část.  

V prvé řadě je pozornost věnována základnímu členění příspěvkových organizací, jejich 

činnostem, řídícímu orgánu a v neposlední řadě právům a povinnostem. Hlavními zákony, 

kterými se tato problematika řídí, jsou zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákon č. 219/2000 Sb.,  

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákon č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

 Příspěvkové organizace jsou členěny na příspěvkové organizace státu zřízené organizační 

složkou státu a příspěvkové organizace územních samosprávných celků zřízené buď obcí, 

nebo krajem. Zakladatelským dokumentem je zřizovací listina, v níž jsou uvedeny především 

název zřizovatele a příspěvkové organizace, vymezení hlavní, případně doplňkové činnosti  

a označení statutárního orgánu. Hlavní činnost vyplývá z účelu, na který byla organizace 

založena. Má charakter neziskové činnost, tzn., že náklady jsou ve většině případů vyšší než 

výnosy. Doplňková činnost je však vždy vykonávána za účelem dosažení zisku, což je  

i podmínkou uskutečňování těchto činností. Za statutární orgán lze většinou považovat 

ředitele dané organizace, ale není vyloučeno, aby tuto funkci zastával i kolektivní orgán. 

Statutární orgán vystupuje jménem organizace navenek a je zodpovědný za činnost  

a hospodaření příspěvkové organizace.  

Dále je práce zaměřena na hospodaření a financování, poté na účtování  

a finanční kontrolu. Příspěvkové organizace hospodaří s majetkem vlastním, pronajatým či 

svěřeným od svého zřizovatele. Organizace je oprávněna získat do svého vlastnictví pouze 

majetek, jež potřebuje k výkonu činnost, pro který byla zřízena. Finanční prostředky získá 

z vlastní činnosti, z rozpočtu zřizovatele v podobě dotace, ze státního rozpočtu taktéž 

v podobě dotace, z vlastních fondů, případně z darů FO a PO. Příspěvkové organizace mohou 

zřídit fond odměn, reprodukce majetku, kulturních a sociálních potřeb a rezervní fond. 

Rozpočet je vždy sestavován jako vyrovnaný, tedy aby se výnosy a náklady rovnaly. 

Příspěvkové organizace jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku do dne svého 

zániku. Zřizovatel může rozhodnout, zda ho májí vést ve zjednodušeném či plném rozsahu. 
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Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Finanční kontrola se 

řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole). Státní příspěvkové organizace jsou povinny zavést vnitřní 

kontrolní systém, příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků to může nařídit 

jejich zřizovatel. 

Informace potřebné k praktické části bakalářské práce jsou získány z Obchodní akademie 

a Vyšší odborné škole sociální, která je příspěvkovou organizací, konkrétně organizací 

poskytující středoškolské a vyšší odborné vzdělání. Teoretické znalosti jsou aplikovány na 

této existující organizaci.  

Cílem bakalářské práce je charakterizovat právní úpravu, popsat hospodaření  

a financování příspěvkových organizací v České republice a prostřednictvím teoretických 

znalostí posoudit, zda je daný systém organizacím nakloněn. 

Každá právní forma má prostřednictvím zákazů, práv a povinností omezené pole 

působnosti. Příspěvkové organizace májí stejně jako jiné právní formy svůj zakladatelský 

dokument (zřizovací listinu) a příspěvkové organizace zřízené ÚSC se taktéž zapisují do 

obchodního rejstříku. Odlišnost lze shledat v povinnosti zveřejnit založení, sloučení a zrušení 

příspěvkové organizace v Ústředním věštníku České republiky, což vzhledem k oblastem, ve 

kterých příspěvkové organizace působí, zcela chápu a pokládám za přiměřenou povinnost. 

Zřetelný handicap shledávám v přebytečné vázanosti organizací na jejich zřizovatele. V každé 

oblasti od zřízení, hlavní a doplňkové činnosti, hospodaření či kontroly nalezneme nutnost 

konzultovat rozhodnutí se zřizovatelem, přičemž bez jeho předešlého souhlasu není možné 

daný úkon provést. Netvrdím, že je to nevhodné ve všech případech, avšak například v oblasti 

statutárního orgánu, jež je do své funkce jmenován právě zřizovatelem, bych svolila možnost 

většího zapojení vedení na rozhodování. Další nevýhodu shledávám v nemožnosti organizace 

poskytovat dary jiným subjektům. Myslím si, že toto je často dobrá cesta, jak dostat 

organizaci do širšího povědomí občanů.  

Samozřejmě závislost organizací na zřizovateli s sebou nese i klady, například v podobě 

příspěvku, který je organizacím poskytnut při záporném výsledku hospodaření. Příspěvkové 

organizace se tedy mohou na rozdíl od jiných právních forem pyšnit díky dohledu „velkého 

bratra“ jistotou svého trvání. Taktéž bych ráda vyzdvihla fakt, že zřizovatel poskytne své 

organizaci na začátku majetek, se kterým příspěvková organizace smí hospodařit  

a prostřednictvím této skutečnosti nezačíná takříkajíc od nuly. 

Na závěr jsem si položila otázku, zda je legislativa příspěvkovým organizacím nakloněna. 

Uzavřela bych to slovy, že právní úprava příspěvkových organizací je zejména v oblasti 
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finančního hospodaření přísná, avšak nutná z důvodů spekulativního chování některých 

jedinců. Je otázkou, zda by určité zjednodušení právní úpravy vedlo ke zvýšení počtu těchto 

organizací, nebo zda by i nadále jejich počet podléhal klesajícímu trendu. 
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