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1 ÚVOD 

 Existence neziskové sektoru hraje v národním hospodářství nezastupitelnou roli, jelikož 

poskytuje určité druhy statků a služeb tam, kde je stát nebo soukromé firmy poskytovat 

nemohou nebo nechtějí. Pro společnost i trh je důležitá existence ziskového i neziskového 

sektoru, ale podstatným rozdílem mezi nimi je, že neziskový sektor nemá za cíl vytvářet zisk.  

 Specifickým druhem organizací neziskového sektoru jsou příspěvkové organizace. 

Hlavním posláním příspěvkových organizací je poskytovat statky sloužící veřejné spotřebě 

a to za ceny nižší, než jsou jejich skutečné náklady. K pokrytí tohoto rozdílu musí používat 

jiných zdrojů financování, jejichž výši nemohou samy ovlivnit a stávají se tak závislými na 

výši zdrojů, které jim budou přiděleny zřizovatelem. Zřizovatelem příspěvkových organizací 

může být buď organizační složka státu, nebo územní samosprávný celek (obec, kraj).  

 Na hospodaření příspěvkových organizací je nejzajímavější to, že ony samy nemohou až 

tak ovlivnit výsledek jejich hospodaření, protože jak plyne již z jejich názvu, jsou vždy 

závislé na výši příspěvků. Stejně tak je zajímavé, jak lze s těmito příspěvky dále hospodařit, 

do jaké míry lze výši výnosů ovlivnit hlavní a doplňkovou činností a podílet se tak na úhradě 

nákladů. Každá příspěvková organizace je povinna se při svém hospodaření řídit rozpočtem, 

který jí byl schválen jejím zřizovatelem a prostřednictvím zřizovatele uplatňuje příspěvková 

organizace svůj vztah ke státu. Na výši příspěvků se v posledních letech podepsala finanční 

krize, která zapříčinila snižující se velikost příspěvků a dotací a o to zajímavější je sledovat 

hospodaření a jeho vývoj v posledních letech. 

 Cílem této práce je charakterizovat obecně neziskový sektor, neziskové organizace a 

zaměřit se blíže na příspěvkové organizace a jejich hospodaření. Jelikož od roku 2010 začala 

probíhat rozsáhlá reforma účetnictví státu, která se významným způsobem dotýká i 

příspěvkových organizací, je dalším cílem této práce přiblížit především změny, jež díky 

reformě nastaly. Tato práce si dále klade za cíl provést rozbor hospodaření příspěvkové 

organizace v letech 2008 – 2012 a navrhnout doporučení směřující k udržení vyrovnaného 

hospodaření. 

 Diplomová práce je kromě úvodu a závěru členěna do tří částí. První část charakterizuje 

neziskové organizace v České republice, jejich vztah k národnímu hospodářství a dále je 

rozlišuje dle různých pohledů. Druhá část je zaměřena na příspěvkové organizace, přičemž je 

rozděluje dle jejich zřizovatele na příspěvkové organizace státu a organizace územního 

samosprávného celku. Důraz je v této části práce kladen na zásady hospodaření 
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příspěvkových organizací, jejich majetek a fondy, vedení účetnictví, dále je vysvětlena hlavní 

a hospodářská činnost a způsob stanovení základu daně.  

 Poslední část diplomové práce se zabývá obecnou charakteristikou a hospodařením 

Domova Sluníčko v letech 2008 – 2012. Analýza se zaměřuje na rozbor nákladů, výnosů, 

dosažených výsledků hospodaření a hospodaření s fondy organizace. Cílem je zaměření se na 

výši dotací, příspěvků, úhrady klientů a jejich změny v jednotlivých letech. Důležitým 

kritériem pro hodnocení hospodaření je také soběstačnost organizace, proto byl proveden 

rozbor dosahovaného procenta soběstačnosti ve sledovaných letech a následné srovnání 

výsledků s ostatními organizacemi. 

  Podkladové materiály pro zpracování práce byly získány z účetních výkazů za všechny 

sledované období. K dosažení cílů bylo použito grafického vyjádření a vlastních komentářů 

změn a jejich příčin. Při zpracování diplomové práce byly použity metody popisu, analýzy a 

komparace dat. 
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2 CHARAKTERISTIKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

2.1 Podstata a role neziskového sektoru 

 Jelikož není v silách státu ani ziskového sektoru zajistit plné fungování ve všech oblastech 

života společnosti a odstranit s tím spojené problémy týkající se například péče o staré 

a postižené občany, občany bez domova či opuštěné děti, je toto tržní selhání kompenzováno 

existencí neziskového sektoru. Neziskový sektor je charakterizován jako sektor napomáhající 

potřebným oblastem, kdy se přímo samotní občané snaží vyřešit situaci ve společnosti 

založením neziskové organizace, která má konkrétní cíl – vyřešit daný problém. Na řešení 

tohoto sociálního problému se zpravidla nepodílí pouze jedinci, ale více subjektů, a tak vzniká 

soukromý neziskový sektor. Nestátní sektor se zaměřuje na pomoc, která dosud nebyla 

zapotřebí a snaží se nahradit nefungující činnost státu. Naopak ve veřejném sektoru se na 

rozhodování podílí více odborných pracovníků. 

 Lidé se již odnepaměti sdružovali, aby dosáhli určitého vymezeného cíle při konání 

dobročinných aktivit. Historie neziskového sektoru v České republice sahá až k samotným 

začátkům českých dějin a již ve 13.století začaly vznikat nadace, které byly zaměřeny na 

podporu církví a duchovního vzdělávání. Rozvoj neziskového sektoru v posledních 

desetiletích je spojován jak s rozvojem demokracie, tak s úsilím o řešení narůstajících obtíží, 

se kterými se setkávají vlády všech vyspělých států při zabezpečování sociálních jistot pro své 

občany.1 

 Na neziskový sektor je možné dívat se jak z ekonomického, tak ze sociologického 

hlediska. Ekonomický pohled říká, že neziskový sektor je spolu se sektorem ziskovým 

součástí národního hospodářství a jako takový se dále dělí na podsektor veřejný, soukromý 

a sektor domácností. Dalším pohledem na neziskový sektor je pohled z pozic společenských 

věd, který se na neziskový sektor dívá jako na prvek společnosti. Tento prvek chápe 

občanskou společnost jako entitu, která se chce aktivně účastnit na politické moci a na veřejné 

diskuzi stěžejních společenských témat. Poslední dobou se stále častěji objevuje pojem 

„občanský sektor“, který klade důraz na propojenost občanské společnosti a neziskových 

organizací. 

 

                                                 
1 FRIČ, Pavol a Rochdi GOULLI. Neziskový sektor v České republice. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2001.  
17 s. ISBN 80-86432-04-01. 
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2.1.1 Neziskové organizace a národní hospodářství 

 Existence neziskových organizací hraje v národním hospodářství nezastupitelnou roli, 

jelikož poskytují určité druhy statků a služeb tam, kde je stát nebo soukromé firmy poskytovat 

buď nemohou, nebo nechtějí. Neziskové organizace se od sebe liší například ve způsobu 

svého vzniku, způsobem hospodaření, způsobem vlastnictví a nakládání s majetkem, 

rozsahem poskytovaných služeb a mnoha dalšími skutečnostmi. Alespoň jedním společným 

znakem pro všechny neziskové organizace je to, že jejich účelem není vytvářet zisk 

a případný zisk nerozdělují svým vlastníkům. 

 Neziskový (netržní sektor) se v národním hospodářství dělí na veřejný sektor, sektor 

domácností a soukromý sektor. Subjekty neziskového sektoru produkují veřejné služby a pro 

svou činnost získávají prostředky prostřednictvím procesu přerozdělování. Hlavním cílem 

není zisk, ale dosažení přímého užitku z poskytování veřejných služeb.  

 Neziskový veřejný sektor je financován převážně z veřejných financí, poskytuje veřejné 

služby, je řízen a spravován veřejnou správou, rozhoduje se v něm veřejnou volbou 

a následně podléhá veřejné kontrole. 

 Neziskový soukromý sektor je často označován jako „třetí sektor“. Třetí sektor 

představuje nevyplněný prostor mezi státem, trhem a domácnostmi, a proto je z tohoto 

pohledu daná oblast ekonomiky vymezována negativně, neboť se v tomto prostoru „třetího 

sektoru“ se nachází to, co nechtěl ani trh ani stát. Třetí sektor je financován ze soukromých 

financí fyzických a právnických osob, ale nevylučuje se zde ani příspěvek z veřejných financí.  

 

Obr. 2.1 Členění národního hospodářství podle principu financování 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Národní hospodářství 
 

Neziskový sektor 
 

Ziskový sektor 

Sektor domácností Veřejný sektor Soukromý sektor 
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2.1.2 Rozlišení vládního a nevládního sektoru 

 Vládní sektor je sdružením organizací, které jsou financovány státem, ve společnosti úzce 

souvisí se zdravotní a sociální sférou. Do vládního sektoru spadají domovy důchodců, 

kojenecké ústavy, dětské domovy, psychiatrické léčebny, apod. 

 Opakem vládního sektoru je sektor nevládní, který je seskupením soukromých 

charitativních organizací a občanských sdružení. Také služby církevního charakteru 

vykonávají svou činnost bez podpory státu. S nevládním sektorem souvisí komunitní práce, 

pro kterou je typická práce se skupinou lidí, tzv. komunitou, a je pro ni podstatná práce 

dobrovolníků. 

2.2 Charakteristika neziskové organizace  

 Nezisková organizace je charakterizována jako nevládní organizace nebo občanské 

sdružení, které je obecně prospěšné společnosti. Je dobrovolným sdružováním občanů, kteří 

mají společné cíle a jsou ochotni spolupracovat na uspokojování potřeb a zájmů buď 

samotných členů, nebo druhých lidí. Občanskou společností jsou nazývány proto, že plní 

a prosazují obecný zájem společnosti. 

 Nezisková organizace je sdružením členů nevládního sektoru, jež rozhodují sami za sebe, 

nezávisle na státu, a jejich činnost prospívá veřejnému blahu společnosti.  Společným znakem 

pro všechny neziskové organizace je skutečnost, že nejsou založeny nebo zřízeny za účelem 

podnikání či dosažení zisku. Pokud neziskové organizace zisk vytvoří, musí ho zase vložit 

zpět k rozvoji organizace a plnění jejích cílů. 

 V České republice neexistuje žádný platný právní předpis, který by definoval pojem 

neziskové organizace. Přesto existuje řada různých zákonů, které legislativně upravují 

činnost, vznik, hospodaření a zánik jednotlivých neziskových organizací, a proto není vždy 

jasno v tom, co lze za neziskovou organizaci považovat. 

2.2.1 Neziskové organizace dle zákona o daních z příjmů 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP), ve znění pozdějších předpisů, 

v § 18, odst. 3, vymezuje neziskové organizace jako poplatníky, kteří nejsou založeni nebo 

zřízeni za účelem podnikání.  
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 ZDP je člení následovně: 

 zájmová sdružení právnických osob, 

 občanská sdružení včetně odborových organizací, 

 politické strany a politická hnutí, 

 registrované církve a náboženské společnosti, 

 nadace, 

 nadační fondy, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 veřejné vysoké školy, 

 veřejné výzkumné instituce, 

 školské právnické osoby podle zvláštního předpisu, 

 obce, 

 kraje, 

 organizační složky státu a územních samosprávných celků, 

 příspěvkové organizace, 

 státní fondy. 

 Z členění podle ZDP však nelze vyčíst, za jakým účelem byla organizace založena, jaké 

jsou její cíle a co je jejím posláním. Členění neziskových organizací  dle ZDP proto postačuje 

pouze pro stanovení  základu daně a daňové povinnosti. Z toho důvodu jsou v literatuře 

systematicky často rozdělovány podle následujících znaků2: 

 podle kritéria zakladatele, 

 podle globálního charakteru poslání, 

 podle právně organizační normy, 

 podle způsobu financování, 

 podle charakteristiky realizovaných činností. 

                                                 
2
 REKTOŘÍK, Jaroslav, a KOLEKTIV. Organizace neziskového sektoru:Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. 

vyd. Praha: Ekopress, 2010. 40 s. ISBN: 978-80-86929-54-5. 
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2.2.2 Neziskové organizace z pohledu autorů Salamona a Anheiera 

 
 Nestátní neziskový sektor je dle Salomona a Anheiera definován nestátní neziskový sektor 

jako soubor institucí, které existují vně státních struktur, avšak slouží v zásadě veřejným 

zájmům, na rozdíl od zájmů nestátních. Za určující považují pět základních vlastností, podle 

nichž jsou nestátní neziskové organizace3: 

 

 institucionalizované (organized) – tj. mají jistou institucionální strukturu, jistou 

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

registrovány; 

 soukromé (private) – tedy jsou institucionálně odděleny od státní správy, ani jí 

nejsou řízeny. To neznamená, že nemohou mít významnou státní podporu nebo 

že ve vedení nemohou být mj. státní úředníci. Rozhodující je zde fakt, že 

základní struktura neziskových organizací je ve své podstatě soukromá; 

 neziskové (non-profit) – ve smyslu nerozdělování zisku, tj. nepřipouští se u nich 

žádné přerozdělování zisků vzniklých z činnosti organizace mezi vlastníky nebo 

vedení organizace. Neziskové organizace mohou svou činností vytvářet zisk, 

ovšem ten musí být použit na cíle dané posláním organizace; 

 samosprávné a nezávislé (self-governing) – jsou vybaveny vlastními postupy 

a strukturami, které umožňují kontrolu vlastních činností, tzn., že neziskové 

organizace nejsou ovládány zvenčí, ale jsou schopny řídit samy sebe. 

Nekontroluje je ani stát, ani instituce stojící mimo ně. 

 dobrovolné (voluntary) – využívají dobrovolnou účast na svých činnostech. 

Dobrovolnost se může projevovat jak výkonem neplacené práce pro organizaci, 

tak formou darů nebo čestné účasti ve správních radách.  

 

                                                 
3
 ANHEIER, Helmut, K. a Lester M. SALAMON. Nástup neziskového sektoru - mezinárodní srovnání. Praha: 

Agnes, 1999. 59 s. ISBN: 80-902633-1-3. 
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2.2.3 Typologie neziskových organizací působících v České republice 

 O variabilitě neziskových organizací působících na území České republiky může 

nasvědčovat také následující rozdělení těchto subjektů do pěti skupin podle typologických 

znaků: 

 vzájemně prospěšné (občanská sdružení, profesní komory), 

 veřejně prospěšné (nadace a nadační fondy, církve), 

 organizační složky a příspěvkové organizace státu (organizační složky státu, 

kraje, obce), 

 veřejnoprávní organizace (státní fondy, vysoké školy, atd.), 

 soukromoprávní organizace typu obchodních společností (jsou to výjimečné 

případy neziskových organizací, kam se řadí družstva, akciové společnosti, 

společenství vlastníků jednotek). 

 Typy činností veřejně i vzájemně prospěšných se mohou v rámci jedné organizace do 

značné míry prolínat, zatímco však smyslem veřejně prospěšných organizací je veřejně 

prospěšná činnost, u vzájemně prospěšných činností je hlavním zájmem prospěch jejich 

členů. 

2.2.4 Členění neziskových organizací podle kritéria globálního  

charakteru poslání 

 Toto kritérium je zásadní pro vymezení hranice mezi vzájemně a veřejně prospěšnou 

činností. Organizace veřejně prospěšné jsou založeny za účelem poslání spočívající 

v produkci veřejných a smíšených statků, které uspokojují potřeby veřejnosti a společnosti 

(patří sem například charita, ekologie, zdravotnictví, vzdělávání, veřejná správa)4. 

 Organizace vzájemně prospěšné jsou založeny za účelem vzájemné podpory skupin 

občanů (i právnických osob), které jsou spjaty společným zájmem. Jejich posláním je tedy 

uspokojování svých vlastních zájmů a veřejná správa dbá, aby se jednalo o takové zájmy, 

                                                 
4 REKTOŘÍK, Jaroslav a KOLEKTIV. Organizace neziskového sektoru:Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. 
vyd. Praha: Ekopress, 2010. 40 s. ISBN: 978-80-86929-54-5. 
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které jsou ve vztahu k veřejnosti korektní, tedy neodporují zájmům druhých občanů 

a právnických osob. Jde například o realizaci aktivit v kultuře, tělesné kultuře, konfesních 

a profesních zájmů, ochrany zájmů skupin apod. 

 Na základě uvedených charakteristik lze neziskové organizace rozdělit na vládní 

a nestátní. Vládní (státní, veřejné) neziskové organizace zabezpečují převážně realizaci 

výkonu veřejné správy. Jejich opodstatnění je dáno jejich posláním, kterým je podílení se na 

výkonu veřejné správy na úrovni státu, regionu či obce. Jejich právními formami jsou 

v podmínkách ČR příspěvkové organizace a bývalé rozpočtové organizace od roku 2001 

organizační složky státu, kraje či obce. Jejich určitá část se charakteristikami svých činností 

blíží nestátním neziskovým organizacím. Vládní neziskové organizace nejsou založeny za 

účelem podnikání a s tím spojenou produkcí zisku, který by sloužil k rozdělování mezi členy 

organizace. 

 Nestátní (nevládní, občanské či soukromé) neziskové organizace, jejichž existence 

vychází z principu sebeřízení společnosti, což představuje schopnost určitého společenství lidí 

žijících a spolupracujících ve vymezeném prostoru organizovat a vzájemně usměrňovat své 

jednání. Jde o podílení se na veřejné politice v rámci občanské společnosti, kdy se občané 

sdružují do různých typů nestátních neziskových organizací. Jejich základní právní formy 

představují v České republice občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné 

společnosti, církve a náboženské společnosti a zejména církevní právnické osoby, protože 

tyto se zaměřením své činnosti blíží více veřejně prospěšným aktivitám, než samotné církvi 

nebo náboženské společnosti. 
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3 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  

 Pojem příspěvková organizace lze vysvětlit jako „organizace, které plní veřejné úkoly“.  

Hlavním posláním příspěvkových organizací je poskytovat statky, které slouží veřejné 

spotřebě a jsou poskytovány za ceny nižší, než jsou jejich skutečné náklady. 

 Příspěvkové organizace jsou součástí veřejného sektoru. Jsou to právnické osoby 

a samostatně účtující jednotky zřízené buď organizační složkou státu, nebo územním 

samosprávným celkem (obec, kraj), které mají právní subjektivitu a přidělené IČ.  

Příspěvkové organizace jsou zřizovány zřizovací listinou, v níž je vymezena hlavní činnost, 

mohou provozovat i vedlejší, ziskovou činnost. V zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, je v § 27 vymezen obsah zřizovací listiny. Zřizovací listina 

musí obsahovat: 

 označení zřizovatele, 

 název, sídlo, identifikační číslo a právní formu organizace, 

 vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, 

 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, 

 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, s kterým může příspěvková 

organizace nakládat, 

 vymezení majetkových práv umožňujících organizaci plnit hlavní účel, 

 doplňková činnost navazující na hlavní činnost příspěvkové organizace, kterou jí 

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

a odbornost svých zaměstnanců, 

 způsob zajištění kontroly organizace, 

 vymezení doby, na kterou byla příspěvková organizace zřízena, 

 závěrečná ustanovení. 
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3.1 Členění příspěvkových organizací 

3.1.1 Příspěvková organizace státu 

 Příspěvková organizace státu je právnickou osobou zřízenou některým z ústředních 

orgánů státní správy, zpravidla organizační složkou státu, ve většině případů pak 

ministerstvem. Při vzniku příspěvkové organizace musí být vydána zřizovací listina a její 

zřízení musí být oznámeno v Ústředním věstníku ČR. Příspěvková organizace vydá po 

založení statut, který podléhá schválení zřizovatelem, dále vydá pravidla hospodaření, 

organizační řád, odpisový řád, pravidla pro oběh účetních dokladů a další vnitřní předpisy dle 

platných právních předpisů. Bez souhlasu státu nemůže zaniknout, rozdělit se ani splynout 

s jinou organizací, stát za ni tedy přebírá odpovědnost a ručí za její závazky. Zřizovatel určí, 

v jakém rozsahu přecházejí práva a povinnosti na nové nebo přejímající organizace, při 

zrušení pak na samého zřizovatele. 

 

Hospodaření státní příspěvkové organizace 

 Státní příspěvková organizace hospodaří s majetkem ČR, nemá vlastní majetek a není 

schopna ani vlastní majetek nabývat, tzn., že všechen jí pořízený majetek se stává majetkem 

státním a převod vlastnictví smí realizovat pouze jako prodej zboží v rámci svého předmětu 

činnosti, který je již předem stanoven. Nemůže se stát vlastníkem majetku ani jí výslovně 

darovaného, jelikož vlastníkem je vždy ČR, musí s tímto majetkem nakládat jako 

s jakýmkoliv jiným státním majetkem. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními 

prostředky získanými hlavní činností, s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu, 

a to pouze v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem, s prostředky svých 

finančních fondů, s prostředky získanými jinou činností, s peněžitými dary od fyzických 

a právnických osob a s peněžními prostředky poskytnutými ze zahraničí. 

 

3.1.2 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků  

 Příspěvková organizace územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) je právnickou 

osobou, samostatnou účetní jednotkou účtující o majetku, pohledávkách a závazcích 

a o tvorbě hospodářského výsledku. Je zřizována dle rozhodnutí a vůle zřizovatele, čímž je 

zpravidla kraj nebo obec. O vzniku vydá zřizovatel zřizovací listinu s obsahem dle zákona. 
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Vznik a zrušení příspěvkové organizace či změna ve zřizovací listině se zveřejňuje 

v Ústředním věstníku a příspěvková organizace se zapisuje také do obchodního rejstříku. 

Příspěvková organizace ÚSC obecně nabývá majetek pro svého zřizovatele, rozhodnutí 

o tom, zda bude příspěvková organizace hospodařit pouze s majetkem zřizovatele, či bude 

moci majetek nabýt do svého vlastnictví, závisí na zřizovateli. Majetek, který je ve vlastnictví 

zřizovatele a je příspěvkové organizaci předán k hospodaření, je zákonem označován jako 

„svěřený majetek“. Podmínkou je, že je vymezen ve zřizovací listině. 

Hospodaření příspěvkových organizací ÚSC 

 Dle zákona o rozpočtových pravidlech zřizují územní samosprávné celky příspěvkové 

organizace pro zajišťování takových neziskových činností, jejichž rozsah, struktura a složitost 

vyžadují právní subjektivitu. 

 Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností 

a zároveň s peněžními prostředky získanými z rozpočtu svého zřizovatele, kdy výše příspěvku 

není zákonem stanovena. Dále hospodaří s prostředky svých fondů a s peněžitými dary od 

fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků ze zahraničí. Příspěvková 

organizace ÚSC je oprávněna vykonávat jak hlavní činnost, tak činnost doplňkovou, která by 

měla být ve svém souhrnu zisková a zřizovatel není oprávněn výkon této činnosti dotovat 

z prostředků veřejných rozpočtů. Příjmy, kterých ze své činnosti dosahují, si nechávají pro 

financování svých výdajů. Chybějící finanční prostředky jsou jim poskytovány ve formě 

příspěvku na provoz a příspěvku na investice z rozpočtu zřizovatele, které jsou určeny na 

doplnění chybějících finančních prostředků k financování běžných potřeb, včetně oprav 

a údržby. Plánovaný rozpočtový vztah mezi zřizovatelem a organizací by neměl být 

v průběhu roku měněn, aby se nezhoršovaly podmínky hospodaření příspěvkové organizace. 

Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít ve 

prospěch své hlavní činnosti nebo se svolením zřizovatele může tento zdroj využít i jiným 

způsobem. Kontrolu hospodaření provádí zřizovatel, přičemž platí, že hospodaření organizace 

by mělo být vyrovnané, tj. náklady by se měly rovnat příjmům.   

3.1.3 Právní aspekty příspěvkové organizace 

 Příspěvková organizace má právní subjektivitu, ale existují úkony, které může provádět 

pouze se souhlasem zřizovatele. Jedná se především o využívání investičních úvěrů a půjček 

k překlenutí časového nesouladu mezi zdroji a potřebami. Zřizovatel v tomto případě může 

poskytnout návratnou finanční výpomoc, ovšem za předpokladu, že bude splacena z vlastních 
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rozpočtových výnosů příspěvkové organizace. Příspěvková organizace nemůže nakupovat 

akcie či jiné cenné papíry z důvodu rizika, které je s obchodováním s nimi spojeno.  

 Ke vzniku, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace dochází 

dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, ve kterém je dále vymezen rozsah přechodu 

majetku, závazků a práv na nové anebo přejímající organizace. Pokud bude činnosti 

vykonávané rušenou organizací zajišťovat zřizovatel sám, přechází majetek, práva a závazky 

také na zřizovatele. Sloučit se nebo splynout mohou příspěvkové organizace na nově vzniklé 

či přejímající organizace, pouze však organizace jednoho zřizovatele. Povinností zřizovatele 

je oznámit Ústřednímu věstníku České republiky vznik, změnu a zrušení příspěvkové 

organizace. Na návrh zřizovatele se příspěvková organizace zapisuje do obchodního rejstříku.  

 Jelikož je diplomová práce zaměřena na hospodaření příspěvkové organizace zřízené 

ÚSC, v dalších částech se proto budeme věnovat pravidlům a hospodaření příspěvkových 

organizací ÚSC. 

3.2 Příspěvky a fondy tvořené příspěvkovou organizací 

Příspěvkové organizace dostávají z rozpočtu zřizovatele finanční prostředky: 

 příspěvek na provoz, který je určen k doplnění chybějících zdrojů na financování 

běžných potřeb, včetně oprav a údržby,   

 investiční dotace na investice. 

3.2.1 Fondy tvořené příspěvkovou organizací 

 Pokud dosahuje příspěvková organizace zlepšeného výsledku hospodaření, znamená to, že 

skutečné výnosy jsou vyšší než plánované, a že skutečné provozní náklady jsou nižší než 

plánované náklady. Tento výsledek hospodaření je zdrojem peněžních fondů, s jejichž zdroji 

příspěvková organizace nakládá, a které vytváří a používá v souladu se zákonem 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nevyčerpané zůstatky fondů po ukončení 

kalendářního roku převádí do roku následujícího.  

 Dosahuje-li příspěvková organizace zhoršeného výsledku hospodaření, tedy ztráty, je 

k její úhradě povinna nejprve použít prostředky z fondu rezerv, nebo ze zlepšeného výsledku 

hospodaření v dalším roce. 
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Peněžní fondy příspěvkových organizací zřízených ÚSC 

 Mezi peněžní fondy vytvářené příspěvkovou organizací patří: 

a) rezervní fond, 

b) investiční fond, 

c) fond odměn, 

d) fond kulturních a sociálních potřeb. 

a) rezervní fond  

 Zřizovatel schvaluje příděl do rezervního fondu příspěvkové organizace po skončení 

rozpočtového období. Rezervní fond je tvořen: 

 přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření na základě schválení jeho výše 

zřizovatelem po skončení rozpočtového období, sníženým o převody do fondu 

odměn, 

 peněžními dary, 

 prostředky poskytnutými ze zahraničí. 

 

Využití rezervního fondu: 

 financování dalšího rozvoje své činnosti,  

 k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady,  

 k úhradě sankcí,  

 k úhradě ztráty za předchozí léta, 

 na základě souhlasu zřizovatele také pro příděl do investičního fondu příspěvkové 

organizace.  

 Zdrojem rezervního fondu mohou být kromě přídělu ze zlepšeného výsledku hospodaření  

také účelové nebo neúčelové dary. Přijetí finančního daru není pro příspěvkovou organizaci 

výnosem, ale zdrojem rezervního fondu, který je součástí pasiv organizace. Použití účelového 

finančního daru je vázáno zejména účelem, který je jedním z ujednání darovací smlouvy. 

Naopak, pokud je finanční dar neúčelový, pak je jeho použití omezeno pouze podmínkami 

pro použití rezervního fondu. Dalším zdrojem jsou prostředky poskytnuté ze zahraničí, což 
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jsou provozní dotace, které jsou kryty u rozpočtu EU, z finančního mechanismu Evropského 

hospodářského prostoru a Norska a programu švýcarsko-české spolupráce.5 

 Prostředky rezervního fondu mohou být v následujících letech použity pouze na 

stanovený účel. Zřizovatel rozhoduje o tom, jaká část zlepšeného výsledku hospodaření bude 

použita do fondu odměn a rezervního fondu, přičemž celý zlepšený výsledek hospodaření by 

měl být rozdělen mezi tyto dva fondy beze zbytku. Zřizovatel může dát také souhlas k tomu, 

aby část rezervního fondu byla převedena do investičního fondu, z důvodu jeho posílení. 

  

b) investiční fond 

 Investiční fond slouží příspěvkové organizaci k financování investičních potřeb 

organizace. Tvorba investičního fondu: 

 odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, přičemž odpisy musí být 

prováděny podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem, 

 investiční dotace od zřizovatele, 

 investiční příspěvky ze státních fondů,  

 výnosy z prodeje svěřeného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 

(prodej majetku podléhá schválení zřizovatele),  

 dary a příspěvky od jiných subjektů určených na investiční účely, 

 převody z rezervního fondu ve výši, která je povolena zřizovatelem, 

 výnosy z prodeje vlastního majetku příspěvkové organizace. 

 

Užití investičního fondu: 

 pro financování investičních výdajů, 

 posílení zdrojů na financování oprav a údržby majetku, který příspěvková 

organizace používá pro svou činnost, 

 úhrada investičních úvěrů nebo půjček,  

 pro úhradu případného odvodu do rozpočtu zřizovatele. 

 

                                                 
5 MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla a Petr TÉGL, P. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací 
ÚSC .2.vyd. Olomouc: ANAG, 2011. 78 s. ISBN 978-80-7263-664-8. 
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c) fond odměn 

   Tvorba fondu odměn: 

 zlepšený výsledek hospodaření do výše jeho 80 %, maximálně však do výše 80 % 

limitu mzdových prostředků příspěvkové organizace. 

 Tvorba fondu odměn je provedena na základě schválení výše zlepšeného výsledku 

hospodaření a jeho rozdělení zřizovatelem. Příděl však nesmí činit více než 80 % zlepšeného 

výsledku hospodaření, přičemž nejméně 20 % ze zlepšeného výsledku hospodaření musí 

připadnout na tvorbu rezervního fondu. Z fondu odměn jsou hrazeny odměny zaměstnanců a 

přednostně je z něj hrazeno také překročení prostředků na platy. 

 

Užití fondu odměn: 

 úhrada případného překročení prostředků na platy, 

 odměny zaměstnancům. 

d) fond kulturních a sociálních potřeb 

Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb: 

 základním přídělem ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a 

náhrady platů (popř. mzdy a náhrady mezd) a odměny za pracovní pohotovost, na 

odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci, 

 splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992, 

 náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému 

z fondu, 

 dary určené do fondu, 

 příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, jejichž provoz je dotován 

z fondu. 

Užití fondu kulturních a sociálních potřeb: 

 k financování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnancům v pracovním 

poměru k příspěvkové organizaci, příslušníkům ve služebním poměru a jejich 

rodinným příslušníkům např. na stravování, rekreace, kulturu, tělovýchovu a sport. 
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 Fond kulturních a sociálních potřeb je naplňován zálohově v průběhu roku z jeho  roční 

plánované výše v souladu se schváleným rozpočtem fondu. Další příjmy, tvorba a 

hospodaření s fondem se dále řídí platnou vyhláškou Ministerstva financí ČR6. Vyúčtování 

skutečného základního přídělu se provádí v rámci účetní závěrky. 

3.3 Majetek příspěvkových organizací  

Majetek příspěvkových organizací ÚSC 

 Příspěvkové organizace mohou hospodařit jak s majetkem vlastním, tak s majetkem 

cizím. Za cizí majetek je považován majetek, který byl organizaci svěřen do užívání, majetek 

pronajatý apod. Pro daňové účely je nezbytné sledovat tento majetek odděleně s ohledem na 

jejich využívání pomocí analytické evidence majetku. 

 Příspěvkové organizace mohou být vlastníky majetku získaného darem, děděním, na 

základě zákona, na základě smluvních vztahů (např. u tržeb od zdravotních pojišťoven), 

vlastní činností z vlastních zdrojů (např. z doplňkové činnosti)7. 

Příspěvkové organizace tedy používají majetek: 

 zřizovatele svěřený do správy, 

 získaný na základě výpůjčky či jiného bezúplatného užívání, 

 získaný na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy využívaný k doplňkové 

činnosti, 

 vlastní. 

Majetek svěřený 

 Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který byl předán 

příspěvkové organizaci k vlastnímu hospodaření. Majetkem zřizovatele je také ten, který 

organizace pořídila z účelových prostředků zřizovatele. Tento majetek slouží k vlastnímu 

hospodářskému vyžití v rozsahu daném zřizovací listinou, v níž jsou vymezena vlastnická 

práva k zajištění řádného hospodaření s majetkem. O svěřeném majetku účtuje organizace na 

příslušných účtech a odepisuje jej prostřednictvím účetních odpisů. Pokud byl majetek nabyt 

                                                 
6
 Vyhláška č.365/2010 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 

7
 KOMRSKOVÁ, Sofia a Helena STUCHLÍKOVÁ. Zdaňování neziskových organizací 2011. 8. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2011. 80 s. ISBN 978-80-7263-658-7 
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v průběhu existence organizace, je tento majetek nabýván do vlastnictví zřizovatele jen s jeho 

předchozím souhlasem. Organizace je povinna zajistit řádnou ochranu před zničením, 

poškozením, odcizením a zneužitím svěřeného majetku. Za škodu vzniklou na svěřeném 

majetku a také za škodu, kterou by tento majetek způsobil třetím osobám nese odpovědnost 

organizace a je její povinností na své náklady majetek pojistit proti živelním událostem, 

odcizení a vandalismu.  

 Pro nemovitý majetek platí, že je povinna zajistit na vlastní náklady činnosti spojené 

s opravami a udržováním. V případě oprav rozsáhlejšího charakteru či zhodnocení majetku je 

nutný souhlas zřizovatele, a to na základě schváleného rozpočtu. U movitého majetku jsou 

veškeré činnosti spojené s opravami, údržbou a zhodnocením zajišťovány na vlastní náklady 

organizace. 

Majetek vlastní 

 Příspěvková organizace zřízené obcí nebo krajem mohou být vlastníky majetku 

získaného:  

 bezúplatným převodem od svého zřizovatele, 

 darem (s předchozím písemným souhlasem zřizovatele), 

 děděním (s předchozím písemným souhlasem zřizovatele), 

 jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. 

 Pokud se stane majetek ve vlastnictví organizace, který nabyla bezúplatně od zřizovatele 

trvale nepotřebným, musí mu jej nejdříve bezúplatně nabídnout. Nepřijme-li zřizovatel 

písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho písemném souhlasu majetek převést 

do vlastnictví jiné osoby, avšak za podmínek stanovených zřizovatelem. 

3.4 Hlavní a hospodářská činnost  

 Pro chod organizace je nezbytně nutné rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou 

činnost. Co je předmětem hlavní a hospodářské činnosti by mělo být zakotveno ve zřizovací 

listině organizace. 

 

Hlavní činnost 

 Zřizovatel uvede ve zřizovací listině hlavní účel, pro který je organizace zřizována. 

Tohoto účelu dosahuje organizace hlavní činností, která musí být ve zřizovací listině přesně 
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vymezena. Pokud organizace provozuje činnost, která není ve zřizovací listině výslovně 

stanovena jako hlavní, je automaticky považována za činnost vedlejší. 

Zákon o dani z příjmů vymezuje hlavní činnost v § 18, odst. 4a, jako činnosti vyplývající 

z poslání organizace a jako činnosti, které jsou stanoveny zvláštními předpisy, statutem, 

stanovami, zřizovacími listinami a zakladatelskými listinami. 

 

Hospodářská činnost 

 Zřizovatel může ve zřizovací listině organizace vymezit druh a rozsah vedlejší 

hospodářské činnosti. Tato činnost by měla být zisková a přispívat k financování hlavní 

činnosti organizace. Podmínky, které by měla doplňková činnost splňovat: 

 návaznost na hlavní účel organizace, 

 nenarušování plnění hlavního účelu svým výkonem, 

 oddělení sledování od hlavní činnosti, 

 zisk vytvořený doplňkovou činností je použit pouze ve prospěch hlavní činnosti. 

3.5 Účetnictví příspěvkové organizace 

 Již před několika lety začala probíhat rozsáhlá účetní reforma týkající se také 

příspěvkových organizací. Právní rámec pro vznik účetnictví státu byl nastaven dnem 

1.1.2009, neboť vstoupil v účinnost zákon č. 304/2008 Sb., kterým se změnil ZoÚ a byl dále 

novelizován i v dalších letech. Novela8 zákona upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, 

ale také požadavky na jeho průkaznost a jsou v ní stanoveny také podmínky předávání 

účetních záznamů pro potřeby státu. Reformu účetnictví lze chápat jako nové trojrozměrné 

účetnictví, neboť umožňuje sledovat autorizaci a výkon rozpočtu – rozpočtový rozměr, 

umožňuje znát majetek, pohledávky a závazky účetní jednotky – rozměr účetního období a 

tvorbu výsledku hospodaření – rozměr analýzy nákladů.  

 Jelikož příspěvková organizace je subjektem s vlastní právní subjektivitou a je dle zákona 

o účetnictví považována za právnickou osobu se sídlem na území ČR, vzniká jí tak povinnost 

vést účetnictví. Účetnictví podléhá národní regulaci právního systému, který musí být 

v souladu s Evropskou unií, proto i účetnictví je upravováno tak, aby bylo v souladu 

                                                 
8 Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, provedená zákonem č. 239/2012. 
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s mezinárodně uznávanými pravidly. Regulace v ČR probíhá především prostřednictvím 

zákona o účetnictví, ale také prostřednictvím vyhlášek a Českých účetních standardů.  

 Základním cílem vzniku účetnictví státu je vytvoření podmínek pro efektivní zajištění 

správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a příslušných účetních 

jednotek. Vznik centrálního systému účetních informací státu (dále jen CSÚIS) je v rámci 

reformy implementován jako součást projektu Integrovaného informačního systému státní 

pokladny. Vybrané účetní jednotky, v tomto případě příspěvkové organizace, mají povinnost 

odevzdávat  účetní záznamy a zápisy v účetních knihách, finanční výkazy a doplňující 

informace do CSÚIS v rozsahu stanoveném vyhláškou9. Správce centrálního systému mají 

vybrané organizace povinnost informovat také o změnách v názvu organizace, o změnách 

kontaktních údajů a především o změnách v rozsahu vedení účetnictví. Informační povinnost 

je splněna zasláním vyplněného formuláře pro aktualizaci číselníku účetních jednotek, ale 

formulář pro aktualizaci vyplňují i nově vzniklé, zrušené a zaniklé PO, případně jejich 

zřizovatel.  

Pomocný analytický přehled 

 Pomocný analytický přehled (dále jen PAP) slouží pro zajištění informací pro účely 

monitorování a řízení veřejných financí na základě požadavků vyplývajících z evropských 

nařízení o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropském společenství. 

Povinnost zajištění průkazných informací probíhá prostřednictvím Eurostat a je důsledkem 

současných nevyrovnaných národních fiskálních a rozpočtových procesů procesů. Předávání 

probíhá elektronicky a je upravováno technickou vyhláškou10. Analytický přehled jsou 

povinny předkládat obecní a krajské PO na Ministerstvo financí (dále jen MF). Povinnost 

předávání PAP se týká organizací, u nichž celkový objem aktiv překročil v letech 2010 a 2011 

hodnotu 100 mil. Kč netto. Zodpovědnost za nastavení metodiky analytických přehledů nese 

MF, které zodpovídá za komunikaci s vybranými účetními jednotkami, které musí používat 

takový software, který má PAP implementován. PAP funguje na principu účetních vět a užívá 

také různé kódy a atributy, jejichž nastavení záleží na konkrétní softwarové společnosti. 

Výkaz se sestavuje v peněžních jednotkách české měny s přesností na dvě desetinná místa. 

 
                                                 
9 Vyhláška č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10 Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich 
předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy 
účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech). 
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 PAP lze formálně rozčlenit do tří úrovní: 

 výkazy účetních stavů, 

 výkazy účetních toků, 

 výkazy konsolidačních položek. 

 Způsob naplnění povinností se sestavením PAP v roce 2012 z pohledu právní úpravy 

v oblasti účetnictví je upřesněn v Metodice tvorby Pomocného analytického přehledu, kterou 

vydalo MF ČR. Metodika zdůrazňuje, že vybraná účetní jednotka nemá povinnost zajistit 

informace pro sestavení PAP výhradně členěním syntetických účtů na analytické účty, ale 

zjišťování údajů může zajistit i jiným způsobem. Musí však být splněna podmínka, že dílčí 

údaje pro PAP musí ve svém souhrnu odpovídat celkové výši příslušného syntetického účtu. 

Odpovědnost za správnost a úplnost údajů v PAP nese účetní jednotka, a tak je na jejím 

zvážení, zda pro plnění povinností využije příslušný software nebo zda plnění zajistí jiným 

způsobem.  

 Při vedení účetnictví musí být dodrženo všeobecných účetních zásad, mezi které patří: 

 zásada věrného zobrazení, 

 zásada účetní jednotky a jejího neomezeného trvání, 

 zásada opatrnosti, 

 zákaz vzájemného vyrovnání, 

 věcná zásada, 

 přednost obsahu před formou, 

 aktuální princip (nezávislost účetních období), 

 zásada periodicity zjišťování výsledku hospodaření a finanční situace, 

 zásada oceňování majetku a závazků. 

3.5.1 Rozsah vedení účetnictví 

 Původní znění zákona o účetnictví dávalo příspěvkovým organizacím možnost vedení 

účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, ale reforma uložila příspěvkovým organizacím 

povinnost stanovit, zda příspěvková organizace bude vést účetnictví v plném či 

zjednodušeném rozsahu. Výše zmíněná novela ZoÚ upravuje rozsah a způsob vedení 
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účetnictví, ale také požadavky na jeho průkaznost a nově stanoví podmínky předávání 

účetních záznamů pro potřeby státu.  

 U příspěvkových organizací, které povedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, je 

nutné, aby o tom rozhodl zřizovatel, avšak pouze za podmínky, že nejsou součástí 

konsolidačního celku. Pokud toto rozhodnutí není zřizovatelem stanoveno, jsou tyto 

organizace povinny vést účetnictví v plném rozsahu. 

 

Zjednodušený rozsah vedení účetnictví  

 Účetní jednotky, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel, mohou vést účetnictví ve 

zjednodušeném rozsahu a toto rozhodnutí či změny v rozsahu vedení účetnictví mohou 

provést do konce předcházejícího účetního období, v němž je provedena změna, zahájení 

vedení účetnictví v jiném rozsahu může tedy být pouze 1. ledna. Zřizovatel musí rozhodnout 

o změně rozsahu vedení účetnictví ještě před začátkem účetního období, toto rozhodnutí tedy 

není možné realizovat poté, kdy byly příspěvkovou organizací předány první účetní výstupy 

z předcházejícího roku. Rozsah vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu znamená, že 

účetní jednotky vedou účetní soupis, ve kterém jsou evidovány jen účetní skupiny. 

Zjednodušený rozsah vedení účetnictví se řídí § 13a, zákona o účetnictví, kde mimo jiné platí, 

že účetní jednotky: 

 sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny a není tak 

nutné účtovat na podrozvahových účtech, 

 mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, 

 nemusí účtovat o opravných položkách a účetních rezervách, 

 nemusí oceňovat reálnou hodnotou,  

 nemají povinnost tvořit přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního 

kapitálu, 

 sestavují účetní závěrku v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny účetních 

jednotek prováděcím právním předpise. 

Plný rozsah vedení účetnictví  

 Účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu, musí vytvořit účtový rozvrh 

a zvolit takové účetní metody, aby došlo k naplnění plného rozsahu účetnictví. O účetních 

skutečnostech je účtováno v rámci účetního období podvojným zápisem o stavu a pohybu 
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aktiv a pasiv, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účetní jednotky, které vedou 

své účetnictví v plném rozsahu, používají pro účtování tyto účetní knihy: 

 deník, ve kterém jsou uspořádány účetní zápisy z časového hlediska, 

 hlavní kniha, v níž jsou uspořádány účetní zápisy systematicky,  

 knihy analytických účtů, v nichž jsou podrobně rozváděny účetní zápisy hlavní 

knihy, 

 podrozvahová evidence, kde se uvádějí ty účetní zápisy, které nejsou provedeny 

ani v deníku, ani v hlavní knize. 

 Vedení účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu, ovlivňuje dopad jak do účetních 

metod, tak i do rozsahu vedení účetnictví, kdy např. účetní jednotky účtující v plném rozsahu 

musí některé účetní případy evidovat v podrozvahové evidenci či na analytických účtech, což 

na druhou stranu nejsou povinny provádět organizace účtující ve zjednodušeném rozsahu. 

Rozsah vedení účetnictví je nutno včas zřizovatelem stanovit, neboť není možné rozsah 

vedení účetnictví měnit v průběhu roku, tzn., že je vyloučeno, aby v pololetí byly předány 

účetní výkazy odpovídající účetnictví v plném rozsahu a následně rozhodnout o vedení 

účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Důležité je si uvědomit, že plný rozsah vedení 

účetnictví znamená větší nároky na počet zaměstnanců a také na softwarové vybavení.  

 

3.6 Základ daně z příjmů  

 Základ daně je stanoven z účetního výsledku hospodaření, který je následně 

transformován na základ daně. Transformace na daňový základ probíhá postupným 

vylučováním výnosů, které nejsou zdanitelnými příjmy a výdajů, které nejsou daňové nebo 

výdajů souvisejících s příjmy, které nejsou předmětem daně.  

3.6.1 Příjmy pro účely stanovení daně z příjmů 

 Příjmy, kterých organizace dosáhla jsou pro účely zdanění členěny na příjmy, které jsou 

nebo nejsou předmětem daně, tedy zda podléhají zdanění či nikoliv. Příjmy příspěvkových 

organizací jsou upraveny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v § 18, odst. 4.  
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Příjmy, které nejsou předmětem daně u poplatníků, jež nebyli založeni za účelem 

podnikání 

 příjmy z činností vyplývajících z poslání organizace, za podmínky, že vynaložené 

náklady v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší, 

 z dotací, z příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a 

obce a z prostředků poskytnutých státními fondy; jedná se o prostředky, které 

poskytnuty podle zvláštních právních předpisů, 

 příjmy z úroků z vkladů na běžném účtu, 

 příjmy z úplatných manipulací se stáním majetkem; tyto příjmy jsou příjmem státního 

rozpočtu. 

Příjmy, které jsou předmětem daně  

 Příjmy, které jsou předmětem daně, jsou následující: 

 příjmy z reklam, 

 příjmy z členských příspěvků, 

 příjmy z nájemného, 

 příjmy z doplňkové činnosti. 

 

Příjmy od daně osvobozené 

 Osvobozených příjmů je u právnických osob celá řada, ale jen málokteré se týkají 

příspěvkových organizací. Z osvobozených příjmů příspěvkových organizací lze uvést: 

 příjmy z úroků a z přeplatků zaviněných správcem daně, 

 příjmy z úroků a přeplatků zaviněných orgánem správy sociálního zabezpečení, 

 příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno, vzniklé z zákona nebo 

rozhodnutím státního orgánu, podle zvláštního právního předpisu, 

 příjmy plynoucí jako náhrada za vyvlastnění na základě zvláštního právního 

předpisu11. 

                                                 
11 KOLEKTIV AUTORŮ. Příspěvkové organizace 2012-2013. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 237 s. 

ISBN 978-80-7357-736-0. 
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3.6.2 Daňové a nedaňové výdaje 

 Pro účely stanovení základu daně jsou výdaje posuzovány na výdaje daňově uznatelné 

uvedené v ZDP, v § 24. V rámci těchto výdajů nelze uplatnit výdaje, které již byly 

v předchozích zdaňovacích obdobích jako daňově uznatelné výdaje uplatněny. 

Daňové výdaje 

 Za daňové výdaje z hlediska daně z příjmů, lze uznat následující výdaje (za podmínky, že 

byly splněny současně): 

 výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, 

 výdaje, u kterých byla prokázána jejich existence a výše poplatníkem, 

 výdaje, jejichž výše je stanovena ZDP a zvláštními předpisy. 

Nedaňové výdaje 

 Výdaje, které nejsou daňově uznatelné, jsou definovány  v ZDP, v  § 25. 

 Za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze uznat následující výdaje: 

 výdaje vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, 

 výdaje vynaložené na příjmy od daně osvobozené, 

 výdaje vynaložené na příjmy nezahrnované do základu daně. 

3.6.3 Položky odčitatelné od základu daně 

 Od základu daně si příspěvkové organizace mohou odečíst: 

a) daňovou ztrátu, 

b) 100 % odpočet výdajů, které byly ve zdaňovacím období vynaloženy na realizaci 

projektů výzkumu a vývoje, 

c) 30 % odpočet.12 

a) daňová ztráta a odpočet na daňovou ztrátu 

 Dle zákona o daních z příjmů ztráta organizaci vzniká, pokud daňově uznatelné náklady 

převyšují příjmy zdaňované v základu daně. Vzniklý rozdíl je daňovou ztrátou, která se 

                                                                                                                                                         
12 KOMRSKOVÁ, Sofia a Hana STUCHLÍKOVÁ. Zdaňování neziskových organizací 2011. 8. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2011. 52 s. ISBN 987-80-7263-658-7. 
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vyměřuje a zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Daňovou ztrátu vzniklou v minulých 

zdaňovacích obdobích, pokud tato ztráta byla vyměřena, může neziskový subjekt odečíst od 

svého základu daně v následujících pěti zdaňovacích obdobích. 

 Jelikož uplatnění daňové ztráty je nárokové, ale není povinné, závisí na rozhodnutí 

organizace, zda odečte celou ztrátu, část ztráty, nebo neodečte žádnou částku z daňové ztráty. 

 

b) 100 % odpočet výdajů vynaložených ve zdaňovacím období na výzkum a vývoj 

 Zákon o dani z příjmu umožňuje poplatníkům odečíst od základu daně 100 % výdajů, 

které byly vynaloženy poplatníkem na výzkum a vývoj ve zdaňovacím období. Tento odpočet 

však není možné uplatnit na služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od 

jiných osob, a také na ty výdaje, na které již byla poskytnuta podpora z veřejných zdrojů. 

 

c) 30% odpočet od základu daně 

 Neziskové organizace mohou základ daně snížit o 30% odpočet, pokud prostředky, které 

organizace získala úsporou daňové povinnosti, budou použity ke krytí výdajů souvisejících 

s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. Tento odpočet lze provést 

nejpozději ve třech následujících zdaňovacích obdobích a v případě, že 30% snížení je menší 

než 300.000 Kč, lze odečíst celých 300.000 Kč, maximálně však do výše základu daně.  

Základ daně lze mohou příspěvkové organizace snížit až o 1.000.000 Kč. 

 

 Pro dárce, kteří optimalizují svůj základ daně, jsou neziskové organizace cílovou skupinou, 

jelikož ZDP umožňuje odečíst od základu daně hodnotu darů poskytnutých daně obcím, 

krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území ČR, a také 

právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek, na financování vědy a vzdělání, 

kultury, školství, na sociální, humanitární, ekologické a jiné účely.  

 Fyzické osoby si mohou uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně odečíst nejvýš 10 % 

základu daně a úhrnná hodnota darů za zdaňovací období musí přesáhnout 2 % základu daně 

nebo činit alespoň 1.000 Kč. Právnické osoby si od základu daně mohou odečíst hodnotu darů 

maximálně ve výši 5 % základu daně, minimální hodnota daru musí činit 2.000 Kč.  
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Slevy na dani 

 Slevy na dani jsou uvedeny v § 35 zákona o dani z příjmů a snižují vypočítanou daňovou 

povinnost. Neziskové organizace mohou uplatnit slevu za zaměstnávání zdravotně 

postižených zaměstnanců. Při výpočtu slevy na dani se vychází z průměrného přepočteného 

počtu zaměstnanců se zdravotním postižením, průměrného přepočteného počtu zaměstnanců 

s těžším zdravotním postižením a z průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců 

poplatníka. 

 

3.7 Účetní závěrka 

 Ze zákona o účetnictví vyplývá účetní jednotce povinnost uzavřít k poslednímu dni 

účetního období účetní knihy a sestavit účetní závěrku. Účetní závěrka zahrnuje doúčtování 

všech účetních případů k poslednímu dni účetního období, výpočet a zaúčtování zisku a daně 

z příjmu a uzavření účetních knih. Samotné sestavení účetní závěrky obsahuje přípravné 

práce, v rámci nichž dochází ke kontrole převodu zůstatků, tak aby byla zajištěna bilanční 

kontinuita majetku a závazků a rovněž se provádí inventarizace. Dále dochází k doúčtování 

kurzových rozdílů, časového rozlišení, dohadných a opravných položek. V poslední fázi 

účetní závěrky jsou zjištěny obraty rozvahových i výsledkových účtů a výsledku hospodaření 

a dochází k uzavření účetních knih. Na základě zjištěného hospodářského výsledku je 

vypočtena a zaúčtována daň z příjmů, odložená daň a dochází k uzavření účetních knih. 

 Povinnost zveřejnění účetní závěrky je PO uložena ZoÚ, a to jejím uložením do sbírky 

listin obchodního rejstříku u příslušného rejstříkového soudu. V rámci účetní závěrky dochází 

k vyhodnocování vnitřního kontrolního systému, zkoumá se obsah a rozsah vnitřních směrnic 

a v neposlední řadě dochází ke kontrole účetních zápisů z hlediska správnosti, spolehlivosti, 

úplnosti a průkaznosti účetních dat. V rámci účetní uzávěrky dochází k vlastnímu uzavírání 

účetních knih a sestavování předepsaných výkazů a přílohy, doplňujícími informacemi jsou 

pak analýzy a vyhodnocení, jež vedou k řadě ekonomických úvah. Účetní jednotky sestavují 

účetní závěrku buď řádnou, mimořádnou nebo mezitímní. 

 Povinnost vést účetnictví a zpracovávat účetní závěrku je stanovena v prováděcím 

předpise vyhlášky12, která uvádí: 

                                                 
12 Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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 rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, 

 uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, 

závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, 

 uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledků 

hospodaření v účetní závěrce, 

 uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze 

v početní závěrce,  

 směrnou účtovou osnovu,  

 účetní metody. 

 Cílem účetní závěrky v každé organizaci je prostřednictvím její podstaty zajistit věrný 

obraz ekonomiky účetní jednotky s uvedením: 

 stavu a struktury majetku a závazků ke stanovenému datu, 

 stavu a struktury majetkových a finančních fondů, 

 způsob tvorby a strukturu hospodářského výsledku prostřednictvím příjmů 

a výdajů, 

 změny finanční pozice, 

 toků peněžních prostředků. 

 Účetní závěrka je velmi rozsáhlou etapou prací, do které je zainteresována většina 

zaměstnanců organizace a tudíž je dobré zabezpečit ji v časovém předstihu. V rámci účetní 

závěrky jsou účtovány také každoročně se opakující účetní případy jako zachycení stavu 

zásob, zúčtování mezd, zúčtování všech druhů záloh, zúčtování jednotného přídělu do FKSP, 

zúčtování přídělů, dotací, vypořádání dotací a přídělů z fondů Evropské unie. 

3.7.1 Účetní výkazy předkládané v rámci účetní závěrky 

 Účetní výkazy jsou setříděné přehledy informací na určité úrovni, jejichž hlavní úlohou je 

vypovídat o majetkové a finanční situaci, o výsledku hospodaření a jeho struktuře, o tom, 

jakým způsobem byly získány a užity peněžní prostředky. Musí být sestaveny podle zásad 

srozumitelnosti, významnosti, spolehlivosti a srovnatelnosti, aby mohly sloužit pro další 

využití. Soubor účetních výkazů, které má povinnost účetní jednotka na konci roku 
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sestavovat, je nazýván účetní závěrkou. Účetní závěrku tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, 

Přehled o peněženích tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Příloha. Výstupy 

z účetní závěrky jsou základem pro posouzení ekonomické situace, majetkové a kapitálové 

struktury a k sledování vývojových tendencí. Závazný model účetní závěrky vybraných 

organizací je stanoven zákonem o účetnictví a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. Účetní 

výkazy slouží, mimo jiné, jako nástroj pro provádění finanční analýzy, jejíž výstupy jsou 

spolehlivým nástrojem pro další řídící a kontrolní činnosti. 

 

Rozvaha 

 Rozvaha je založena na bilančním pravidlu, které říká, že součet aktiv se musí rovnat 

součtu pasiv. Na straně aktiv je uvedeno, z jakých položek se celkový majetek organizace 

skládá a naopak strana pasiv vyjadřuje, zda byl majetek pořízen z vlastních či cizích zdrojů. 

Jednotlivé hodnoty položek rozvahy vychází z účetní závěrky, a to ze zjištěných konečných 

zůstatků jednotlivých syntetických účtů. Obsah, rozsah a formu rozvahy určují účetní 

standardy, podle nichž je výkaz sestavován. 

 

Výkaz zisku a ztráty 

 Neméně významnou součástí účetní závěrky je výkaz zisku a ztráty, který zobrazuje, 

jakého výsledku společnost dosáhla za sledované a minulé účetní období. Výkaz zisku 

a ztráty je detailnějším rozvedením rozvahové položky – výsledek hospodaření běžného roku. 

Vztahuje se k určitému časovému intervalu, je sestavován za kalendářní období, tedy za 

kalendářní rok. Podstatou výkazu je porovnání nákladů a výnosů, jehož výsledkem je zisk 

nebo ztráta, a to ve struktuře hlavní a hospodářské činnosti ve srovnání za běžné a minulé 

období. Obě části tvoří dohromady jeden výsledek hospodaření uvedený v rozvaze. Náklady 

ve výkazu jsou členěny druhově a samotné uspořádání výkazu je ve vertikální podobě. 

 

Přehled o peněžních tocích 

 V přehledu o peněžních tocích jsou uvedeny přírůstky a úbytky peněžních prostředků 

a peněžních ekvivalentů obsažených v rozvaze a poskytuje tak bližší informace o peněžních 

tocích v průběhu období. Z tohoto výkazu lze zjistit například stav peněžních prostředků 

účetní jednotky na počátku a na konci účetního období, z jakých zdrojů byly finanční 

prostředky během období získány. Dále účetní jednotku tento výkaz informuje o tom, kde se 

tyto prostředky vytvořily, kdo je vytvořil a jak byly užity a přináší informace o změnách 

finanční pozice a především změnách likvidity. 
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Přehled o změnách vlastního kapitálu  

 Jde o souhrnný přehled, do nějž účetní jednotka přebírá informace z hlavní knihy. 

Příspěvková organizace má povinnost sestavit a předat do CSÚIS Přehled o peněžních tocích 

a Přehled o změnách vlastního kapitálu vždy, pokud k rozvahovému dni a za předcházející 

účetní období splní dvě kritéria: 

1. aktiva celkem více než 40 mil. Kč (úhrn aktiv zjištěných z rozvahy),  

2. roční úhrn čistého obratu činí více než 80 mil. Kč. 

Účetní jednotky, které nesplní obě uvedená kritéria, nemusí výkazy předávat. 

Příloha k účetní závěrce 

 Příloha k účetní závěrce obsahuje řadu objemných a doplňujících informací, jež vysvětlují 

a doplňují informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Smyslem je zajištění 

přehlednosti a srozumitelnosti předkládaných informací. Příloha k účetní závěrce je 

sestavována buď popisným způsobem, nebo ve formě tabulek. 

3.7.2 Daň z příjmů 

Stanovení základu daně  

 U neziskových organizací, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, se posuzuje 

rozdíl mezi příjmy a výdaji. Rozdíl, o který příjmy, jež jsou zdaňovány v základu daně, 

převyšují výdaje (náklady) při respektování věcné a časové souvislosti, je základem daně. 

U organizací, které vedou účetnictví v plném rozsahu je základ daně stanoven z výsledku 

hospodaření. 

 

Výsledek hospodaření 

 Výsledek hospodaření příspěvkových organizací je tvořen součtem dvou dílčích výsledků 

hospodaření, a to výsledku hospodaření za hlavní činnost a výsledku hospodaření za 

hospodářskou činnost. Účetním obdobím u neziskových organizací je kalendářní rok, není 

možnost účtovat v hospodářském roce, neboť je velké množství z nich napojeno na příjmy 

z veřejných rozpočtů ČR, a není tedy možné mít jiné období než kalendářní rok.13 

                                                 
13 KOMRSKOVÁ, Sofia a STUCHLÍKOVÁ Helena. Zdaňování neziskových organizací. 8. vyd. Olomouc: 
ANAG, 2011. 39 s. ISBN 978-80-7263-658-7.  
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 Neziskové organizace sestavují výkaz zisku a ztráty s konečnými zůstatky syntetických 

účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění za účetní jednotku 

k okamžiku sestavení účetní závěrky za hlavní činnost účetní jednotky a za hospodářskou 

činnost účetní jednotky, kromě příspěvkových organizací také organizační složky státu, 

územní samosprávné celky, svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti, státní fondy a 

pozemkový fond České republiky.  

 Příspěvkové organizace (organizace vedoucí účetnictví podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů) mohou část nákladů vynakládaných společně na hlavní činnost 

a hospodářskou činnost, které nelze co do jejich výše přesně rozlišit, klíčovat podle různých 

kritérií.  

 Výsledek hospodaření ve struktuře nákladů a výnosů je ovlivněn u příspěvkových 

organizací příspěvkem (dotací) na činnost organizace. Výdaje vynaložené na příjmy od daně 

osvobozené nebo nezahrnované do základu daně, nebo příjmy vyňaté podle mezinárodní 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění nejsou (podle § 25, odst. 1, písm. i ZDP) daňově 

uznatelnými výdaji. Pokud tedy příspěvková organizace (poplatník) vylučuje ze zdanění 

určité příjmy (dotace, příspěvky), je povinna vyloučit z daňově účinných výdajů rovněž 

související výdaje (náklady) vynaložené na jejich dosažení. Proto i náklady, které jsou 

spojeny s dotacemi nebo s dosažením osvobozených příjmů nemohou být součástí základu 

daně, nejsou daňově uznatelné. 

3.7.3 Inventarizace majetku, pohledávek a závazků 

 Inventarizace je jedním z nástrojů pro zajištění průkaznosti účetnictví účetní jednotky a 

ověřuje tedy věcnou správnost údajů vykázaných v účetní závěrce příspěvkové organizace. 

Inventarizace je začleněna do procesu účetní závěrky a jejímž prostřednictvím je ověřováno 

naplnění obecných zásad – věrnosti, spolehlivosti a poctivého zobrazení předmětu účetnictví. 

Neméně důležitá úloha inventarizace je také její kontrola postupů hospodaření a předcházení 

či snižování následků případných škod, proto je důležité zjištěnému stavu věnovat náležitou 

pozornost. V případě zjištěných rozdílů je nutné zajistit jejich neprodlené odstranění tak, aby 

vlastní účetní závěrka splnila veškeré požadavky stanovené pro její provedení právními 

předpisy, a to jak po věcné, tak i po formální stránce. Inventarizace představuje velmi 

rozsáhlou etapu prací, neboť zahrnuje inventarizaci veškerého majetku, pohledávek a 

závazků. Výsledkem inventarizace je prokázání fyzického stavu majetku a skutečného stavu 

pohledávek a závazků, a také reálnost ocenění vykazovaného majetku.  
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 V roce 2010 vešla v platnost vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 

a účetní jednotky mají povinnost podle ní při provádění inventarizace postupovat. Vyhláška 

stanovuje jednotná pravidla pro celý výčet vybraných účetních jednotek, přinesla nové 

povinnosti a nové terminologie. Inventarizační položkou je veškerý majetek, jehož zůstatek 

vstupuje do rozvahy, a inventarizačním identifikátorem je inventární číslo majetku, které je 

připevněno na štítku majetku podléhajícího inventarizaci. Jednou z povinností PO dle 

vyhlášky je také povinnost vydat směrnici k provádění inventarizace, jejímž obsahem je: 

 označení organizace a způsob provedení inventarizace, 

 stanovení způsobu provedení fyzické inventury při průběžné inventarizaci zásob, 

 plán inventur, 

 jmenování členů inventarizačních komisí, 

 stanovení postupu při zjišťování skutečného stavu inventarizačních položek, 

 termíny provedení inventur, 

 zajištění součinnosti a spolupráce všech zaměstnanců. 

Podstata a druhy inventarizace 

Inventarizace znamená zjišťování skutečného stavu majetku a závazků a následné 

porovnání s příslušným stavem v účetnictví. Jsou-li zjištěny inventarizační rozdíly, pak je 

nutné jejich vypořádání tak, aby byly vždy v souladu s účetnictvím. Příspěvková organizace 

provádí: 

 prvotní inventuru, což je fyzická inventura hmotného majetku provedená nejdříve 

4 měsíce před koncem roku,  

 rozdílovou inventuru, což je dokladová inventura, která sleduje změny majetku, jež 

nastaly v době od provedení prvotní inventury do rozvahového dne, 

 průběžnou inventuru, kterou míníme inventuru zásob, a provádí se v průběhu roku. 

 Inventarizaci podléhají kromě jiného drobného majetku pod stanovenou hranicí 

i podmíněné pohledávky a podmíněné závazky, o nichž je účtováno na podrozvahových 

účtech. Při inventuře musí být ověřeny i stavy účtů, které musí k 31. 12. vykazovat 

u příspěvkové organizace nulový zůstatek, což se týká uspořádacích účtů technického 

zhodnocení.  
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4 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ VYBRANÉ PŘÍSPĚVKOVÉ 

ORGANIZACE  

Domov Sluníčko je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je statutární město 

Ostrava, je tedy neziskovou organizací, která nemá za cíl maximalizovat svůj zisk, ale 

poskytnout sociální služby seniorům a přitom zachovat vyrovnaný rozpočet. 

 Domov Sluníčko svou činnost zahájil dne 1. 7. 2000, kdy vznikl rekonstrukcí dvou 

objektů bývalé krajské nemocnice Ostrava-Zábřeh, přičemž celkové náklady na rekonstrukci 

byly vyčísleny na 250 mil. Kč. Domov je situován v příjemném prostředí, které je co 

nejpřirozenější běžnému způsobu života. Kvalitní sociální, ošetřovatelské a rehabilitační 

služby z něj dělají místo, kde mohou senioři důstojně dožít svůj život. Domov Sluníčko 

můžeme vidět na níže uvedeném obrázku. 

Obr. 4.1 Domov Sluníčko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cílem Domova Sluníčko je zajistit svým uživatelům v nepříznivé sociální situaci 

komplexní služby (ubytování, stravování, zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, 

sociální péči, apod.) pomocí kvalitní péče zajišťované odborně způsobilým personálem. 

Zařízení poskytuje dva typy pobytových služeb a to Domov pro seniory a Domov se 

zvláštním režimem. Hlavní činností organizace je poskytování pobytových služeb občanům 

důchodového věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace 
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vyžaduje pravidelnou pomoc, podporu nebo péči jiné osoby. Služby jsou poskytovány v rámci 

Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, jejichž hospodaření je sledováno 

odděleně.  

4.1 Domov pro seniory 

Poslání sociální služby 

 Služba je určena seniorům, kteří z důvodu snížené schopnosti zvládat základní životní 

potřeby nebo zdravotního stavu, který jim už neumožňuje žít v dosavadním prostředí, jsou 

odkázáni na podporu nebo pomoc při naplňování důstojného, plnohodnotného a aktivního 

života. Uživatelům je poskytována taková míra sociální, ošetřovatelské podpory 

a rehabilitační péče, díky níž je jim umožněno co nejpřirozenější začlenění do běžného života 

s ohledem na respektování svobodné vůle, vlastního rozhodnutí, individuálních potřeb a přání, 

a to vše s ohledem k limitu vlastních možností každého jedince. 

 

Cílová skupina uživatelů 

 Cílovou skupinou uživatelů jsou senioři od 65 let věku (v případě nedosažení věku 65 let 

lze udělit výjimku ředitelkou organizace) se sníženou schopností zvládat základní životní 

potřeby. Jsou zde též uživatelé, kteří při péči o vlastní osobu potřebují podporu, dohled nebo 

pomoc jiné osoby z důvodů absence rodiny či jiných blízkých osob, nebo snížené schopnosti 

rodiny zajistit péči v potřebné míře. Důvodem mohou být také nedostačující, nevyhovující, ať 

už místně, finančně či jinak nedostupné terénní služby. 

 

Cíle sociální služby 

Senioři jsou podporováni v: 

 schopnosti zvládat základní životní potřeby, 

 udržení stávajících dovedností, 

 podpoře schopností vedoucích k naplňování osobních zájmů a zálib, 

 využívání služeb, běžných pro ostatní seniory, kteří nevyužívají pobytovou sociální 

službu, 

 udržování kontaktu s rodinou, přáteli a dalšími blízkými osobami, 

 zachování stávající nezávislosti a svobodného rozhodování. 
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Kapacita služby Domova pro seniory je 120 osob. 

4.2 Domov se zvláštním režimem 

Poslání sociální služby 

Posláním služby je pečovat o seniory s nízkou mírou soběstačnosti, pokročilou ztrátou 

paměťových a orientačních schopností (různé typy demence, Alzheimerova choroba) 

a poskytnout jim odbornou sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči v laskavém, vlídném 

a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého člověka, jeho potřebám 

a zájmům. 

 

Cílová skupina uživatelů 

Cílovou skupinou uživatelů jsou senioři od 65 let věku, kteří z důvodu pokročilé ztráty 

paměťových a orientačních schopností potřebují podporu, pomoc a péči tak specifickou, že ji 

v potřebné míře nelze poskytnou jiným typem sociální služby. 

 

Cíle sociální služby 

V návaznosti na stupni závislosti na poskytované službě je seniorům poskytována 

podpora, pomoc a péče tak, aby byla co nejdéle zachována jejich soběstačnost, stávající 

schopnosti, dovednosti i prožitky běžných situací každodenního života. To vše v prostředí, 

které je v maximální míře přizpůsobeno specifickým potřebám seniorů. 

Kapacita poskytované sociální služby je 64 osob. 

 

Zásady obou poskytovaných služeb: 

 bezpečnost, 

 efektivnost, 

 pružnost, 

 dostupnost,  

 kvalita. 

 

Obě služby zahrnují tyto základní činnosti: 

 poskytnutí ubytování, 
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 poskytnutí stravy, 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při osobní hygieně, 

 kontakt se společenským prostředím, 

 sociálně terapeutické činnosti, 

 aktivizační činnost, 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

 Doplňková činnost je uživatelům poskytována za úplatu pro zajištění maximálního 

komfortu a zlepšení svých služeb. Doplňkovou činností organizace je vaření pro cizí 

strávníky, praní prádla a pronájem nebytových prostor, ve kterých mají uživatelé možnost 

využít kadeřnických, holičských služeb a pedikérských služeb, v objektu je zřízena také 

kavárna. Výjimečně do doplňkové činnosti organizace spadá poradenská a konzultační 

činnost, k doplňkové činnosti se řadí také úroky účtu. 

 Oba dva typy poskytovaných služeb hlavní i hospodářské činnosti jsou účetně i fyzicky 

sledovány odděleně a jsou poskytovány na základě oprávnění k poskytování sociálních 

služeb, registrace musí splňovat podmínky uvedené v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Oprávnění poskytovat sociální služby vzniklo Domovu, stejně jako všem ostatním 

příspěvkovým organizacím, rozhodnutím o registraci. Další podmínkou pro poskytování 

sociálních služeb uloženou zákonem je povinnost uzavřít pojistnou smlouvu pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb a úředně ověřenou kopii 

pojistné smlouvy zaslat registrujícímu orgánu. 

 Služba mezi poskytovatelem a uživatelem služby či opatrovníkem je zahájena uzavřením 

smluvního vztahu. Tomuto úkonu předchází řada činností, jejichž cílem je zmapovat situaci 

žadatele o službu, připravit a zrealizovat jednání se zájemcem o službu, podle přání jej 

navštívit v místě původního bydliště či místně aktuálního pobytu a vzájemně se dohodnout 

o termínu zahájení služby. Sociální pracovnice nejprve kontaktuje zájemce o službu a ten je 

následně pozván na informativní setkání. Cílem jednání je zjistit představy a očekávání 

zájemce o službu, pracovník poskytuje zájemci informace o typu, rozsahu a podmínkách 

a rámcově jej seznámí s vnitřními pravidly pro poskytování služby. Pokud se uživatel 

rozhodne pro využívání služby, zvolí způsob úhrady a termín zahájení poskytované služby. 

Úhrada za ubytování je dána typem pokoje (jednolůžkový, dvoulůžkový) a typem stravy 
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(normál, šetřící, diabetická, výživná). Organizace má vlastní právní subjektivitu a není 

plátcem DPH. Majetek a zásoby organizace jsou oceňovány pořizovacími cenami, přičemž 

o zásobách je účtováno v souladu s vnitropodnikovou směrnicí kombinovaným způsobem, 

převážně je používán způsob A, způsobem B jsou účtovány PHM a nakoupení 

zanedbatelného množství materiálu. Odpisy dlouhodobého majetku jsou počítány v souladu 

s odpisovým plánem organizace a následně jsou odpisy převáděny do investičního fondu, 

který slouží pro realizaci investicí. 

4.3 Financování Domova Sluníčko 

 Proces financování je náročný, ucelený komplex činností zahrnující sestavení 

plánovaných nákladů a výnosů za hlavní i hospodářskou činnost, získání prostředků na 

provoz a hospodaření s nimi. Hospodaření s veřejnými prostředky musí být v souladu 

s právními a vnitřními předpisy, při splnění kritérií věcné správnosti, hospodárnosti, 

efektivnosti a účelovosti vynaložených veřejných prostředků. Vlastní příjmy Domova 

Sluníčko jsou tvořeny z velké části poplatky uživatelů za poskytované služby, nicméně jejich 

výše nedokáže pokrýt celkové náklady, a proto je organizace závislá na výši prostředků, které 

získá od třetích subjektů. 

Zdroje financování organizace: 

 výnosy z vlastní činnosti, 

 příspěvky z rozpočtu zřizovatele a dalších veřejných rozpočtů, 

 příjmy z vykazování ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám, 

 dotace MPSV, 

 fondy organizace,  

 dary. 

Výnosy z vlastní činnosti 

 Výnosy z vlastní činnosti jsou tvořeny výnosy z prodeje služeb za stravu a pobyt 

uživatelů, které jsou tvořeny příjmy z úhrad za pobyt a stravu. Tyto jsou dány úhradovou 

vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění, příspěvky na péči a ostatními výnosy, které tvoří 

především příjmy za stravné zaměstnanců, příspěvky na stravu z FKSP. Dalším druhem 
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výnosů jsou výnosy, které organizace inkasuje z vedlejší činnosti. Podrobná analýza výnosů 

je provedena níže v této kapitole. 

Příspěvky z rozpočtu zřizovatele  

Příspěvky na provoz jsou tvořeny příspěvky od zřizovatele na provoz, na odpisy 

a účelovými příspěvky nebo investičními dotacemi.  

Příspěvky na investice jsou účelové příspěvky na konkrétní akci investičního charakteru. 

Žádost o jeho přidělení musí být podložena samostatným materiálem a jeho přidělení podléhá 

schválení Rady města Ostravy po předchozím doporučení komise investiční a sociální. 

Příspěvky na investice jsou taktéž předepisovány na příslušný účet dle jednotlivých avíz 

a konečné rozhodnutí o tom, zda bude či nebude investiční příspěvek přiznán, záleží na 

zřizovateli organizace. Organizace však od roku 2008 neeviduje žádné investice pořízené 

z dotací, veškeré investice jsou financovány z vlastních zdrojů investičního fondu. 

Dalším zdrojem financování je příspěvek ze SR a z krajského úřadu, jehož získání probíhá 

formou dotačního řízení a úřadu práce, jenž má využívat politiku zaměstnanosti. V posledních 

dvou letech organizace neeviduje žádný z uvedených příspěvků. Příspěvky jsou poskytovány 

za celé účetní období a je proto vhodné jejich časové rozlišení. 

Údaje o žadatelích o příspěvek, o příjemcích příspěvku, o výši příspěvku a o fyzických 

a právnických osobách poskytujících pomoc, jsou vedeny v informačním systému o příspěvku 

na péči, které jsou součástí jednotného informačního systému ministerstva práce a sociálních 

věcí. Při řízení o příspěvku, při jejich výplatě a kontrole jsou krajské pobočky úřadu práce 

(dříve obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady) povinny používat jednotný 

aplikační program automatizovaného zpracování údajů zajišťovaný ministerstvem na vlastní 

náklady. 

 

Příjmy z vykazování zdravotní péče pojišťovnám 

Příjmy od zdravotních pojišťoven za ošetřovatelskou péči patří ke stabilním příjmům 

organizace. Vykazování probíhá na základě smluv uzavřených se zdravotními pojišťovnami, 

kdy v rámci bodového ohodnocení jednotlivých činností dochází k vyúčtování. 

 

Dotace MPSV 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) vychází v dotačním řízení a při 

posuzování žádosti o dotaci u poskytovatelů sociálních služeb z Metodiky MPSV ČR pro 

poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb. Metodika upravuje 
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pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, pravidla a postup pro 

posouzení žádosti, hodnocení rozpočtu, požadavku na dotaci a stanovení maximální výše 

dotace. Celkový objem finančních prostředků, které jsou určeny poskytovatelům sociálních 

služeb, je dán objemem prostředků, který bude na tyto účely pro příslušný rok vyčleněn ve 

státním rozpočtu v kapitole MPSV. Dotace je poskytována k financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním sociálních služeb, které jsou střednědobého charakteru, tzn., že 

jsou součástí střednědobých plánů. Pro přiznání dotace musí být splněny zákonem stanovené 

podmínky a to, že o dotaci může požádat jen poskytovatel sociální služby, který má k tomu 

oprávnění, přičemž sídlo žadatele musí být na území ČR a podmínkou je, že je dotace 

poskytována jen na úhradu nezbytně nutných nákladů provozované sociální služby. 

Organizace žádá o dotaci každý rok na ministerstvo do konce září. Bohužel se stává 

pravidlem, že každý rok je přiznáno méně, v roce 2013 by dle metodiky mělo být přiznáno jen 

85 % loňské dotace. Částku dotací však přerozděluje krajský úřad, který organizaci přiznal jen 

81 % loňské dotace. To vedlo organizaci k sepsání odvolání, a pokud se podaří získat alespoň 

85 % dotace, i přesto to bude znamenat výpadek ve výši více než 1 milion Kč. 

Pokud by došlo k souběhu neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb ze 

státního rozpočtu a financování sociálních služeb z individuálních projektů krajů, je Domov 

Sluníčko povinen tuto skutečnost do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy písemně oznámit 

MPSV. Taková situace může nastat například v rámci realizace projektu Operační program 

Lidské zdroje a zaměstnanost, do něhož je Domov Sluníčko také zapojen prostřednictvím 

podaného projektu. 

 

Proces poskytování dotací 

Pro získání dotace ze státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok musí organizace podat 

žádost poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. 

Žádost o dotaci je vyplňována a podávána v elektronické podobě a to prostřednictvím 

internetové aplikace. Pro podání žádosti o dotaci je stanoven termín řádný a mimořádný, kdy 

v mimořádném termínu mohou o dotaci požádat žadatelé, kteří poskytují nově registrované 

sociální služby nebo služby, u nichž došlo ke změnám v registraci a ve výjimečných 

případech i pro žadatele, kteří ze závažného důvodu nemohli žádost zpracovat a podat 

v řádném termínu. Každý poskytovatel sociální služby může podat v jednom termínu pouze 

jednu žádost. 

Na dotace ze státního rozpočtu není právní nárok a na základě žádosti, která byla podána 

prostřednictvím internetové aplikace, je vyplácena bezhotovostně na účet žadatele ve třech 
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splátkách. Pro zachycení transferů jsou používány účty 373 – Poskytnuté zálohy na transfery. 

4.3.1 Fondy organizace 

Domov Sluníčko hospodaří s prostředky svých peněžních fondů, které tvoří a užívá 

v souladu s platnými předpisy, a to s finančními prostředky rezervního fondu, investičního 

fondu, s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb a fondu odměn. 

 

Rezervní fond 

Rezervní fond je analyticky členěn na účty 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného 

výsledku hospodaření a 414 – Rezervní fond z ostatních titulů. Zdrojem rezervního fondu 

může tedy být buď část přidělená ze zlepšeného výsledku hospodaření a tento povinný příděl 

činí 20 %, dále mohou být zdrojem dotace z rozpočtu EU a mezinárodních smluv, nebo 

peněžní dary účelové i neúčelové. Prostředky rezervního fondu lze čerpat k úhradě 

zhoršeného výsledku hospodaření, k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady, 

k úhradě sankcí apod. 

 

Investiční fond 

Tvorba investičního fondu je závislá především na výši odpisů od zřizovatele, na 

investičních dotacích od zřizovatele a na příspěvcích státního fondu. Další tvorba investičního 

fondu je možná z výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku, z darů od jiných 

subjektů, z výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace a lze jej tvořit 

také z převodů z rezervního fondu. Čerpání investičního fondu je dáno výší investičních 

nákladů, k úhradě investičních úvěrů a dochází také k zúčtování odpisů z nemovitého majetku 

u odpisů, které nejsou kryty zřizovatelem.  

Pokud by došlo k převodu části rezervního fondu k posílení investičního fondu, pak je 

nezbytně nutné doložit souhlas zřizovatele s tímto převodem. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) je tvořen základním přídělem ve výši 

1 % ze mzdových nákladů, dále do něj náleží splátky půjček na bytové účely, které byly 

poskytnuty do konce roku 1992, avšak Domov Sluníčko žádnou takovou půjčku nevyužil, 

dále náhrady škod a jiné plnění od pojišťovny, peněžní a jiné dary. Fond je čerpán v souladu 
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se zásadami čerpání na různé účely pro potřeby zaměstnanců. FKSP je typem sociálního 

fondu, jehož tvorba i použití se řídí platnou vyhláškou MF ČR. 

 

Fond odměn 

Fond odměn je pro organizaci fondem motivačním, jehož tvorba i použití musí být 

v souladu s platnými předpisy. Tvorba fondu odměn je stejně jako tvorba rezervního fondu 

závislá na výsledku hospodaření, z něhož je do fondu odměn přiděleno 80 % a čerpání 

prostředků z fondu může být použito na různé provozní účely. 

4.4 Analýza hospodaření domova Sluníčka v letech 2008 – 2012 

Příspěvková organizace hospodaří v souladu s § 53 zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Při hospodaření je povinna se řídit 

rozpočtem, který schvaluje její zřizovatel statutární město Ostrava. Prostřednictvím svého 

zřizovatele uplatňuje příspěvková organizace svůj vztah ke státu. Už z jejího názvu 

příspěvková organizace je zřejmé, že je závislá na příspěvcích svého zřizovatele, od nějž má 

k dispozici také svěřený majetek. Smyslem příspěvkové organizace tedy není maximalizace 

zisku, ale efektivní hospodaření při plnění svého poslání. 

Tab. 4.1 Hospodaření s fondy 2008-2012 

Zůstatek k 31. 12. 2008 2009 2010 2011 2012 
Fond odměn 224 448 482 489 629 
FKSP 507 543 608 442 386 
Fond rezervní 413 - - 858 891 908 
Fond rezervní 414 1493 1679 580 423 617 
Investiční fond 2481 3479 4134 3990 4349 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Hodnocení činnosti a hospodaření organizace 2008-2012 

 

Z uvedených údajů vyplývá, že fond odměn vzrůstá každým rokem, tempo růstu mezi lety 

2010 a 2011 stagnuje oproti předcházejícím obdobím, ale v roce 2012 došlo k významnému 

nárůstu. Tento nárůst znamená, že došlo ke zvýšení výsledku hospodaření oproti 

předcházejícímu období, neboť jak již bylo zmíněno, tvorba fondu odměn se od výsledku 

hospodaření odvíjí. V roce 2012 byl fond odměn tvořen ze zdrojů výsledku hospodaření ve 

výši 140 tis. Kč a čerpán nebyl vůbec. Zůstatek fondu odměn se organizace snaží šetřit na 
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základní mzdy do dalších let, pro případ, že by nastala situace, kdy by neměla dostatek 

prostředků na vyplácení mezd.  

Fond FKSP byl tvořen základním přídělem v souladu se zásadami FKSP a sociálním 

programem organizace a se stejnými zásadami byl také čerpán, a to na účely FKSP. Z výše 

uvedeného vyplývá, že každým rokem rostl, ale v roce 2011 lze vypozorovat významné 

snížení prostředků a to následovalo i v roce 2012. Prostředky fondu byly čerpány především 

na příspěvek na stravování, rekreaci, rekondiční a kulturní akce, na životní jubilea, pro 

tělovýchovu a sport, a to dle vlastního uvážení zaměstnance. Dále byl v jednotlivých letech 

čerpán k sociální výpomoci a půjčky, k poskytnutí darů, na úhradu penzijního připojištění pro 

zaměstnance a na úhradu soukromého životního pojištění. Dle sociálního programu připadá 

na jednoho zaměstnance částka v průměru 2.700 Kč, z fondu je přispíváno zaměstnancům 

částkou 10 Kč na hlavní jídlo, zaměstnancem je uhrazeno 23 Kč. Zásady užití fondu jsou 

zpracovány tak, aby maximálně spravedlivě pokryly co největší část zaměstnanců.  

Rezervní fond byl v každém roce čerpán k provozním účelům, neboť je brán jako určitá 

rezerva, kterou si organizace tvoří a v případě nedostatku finančních prostředků tak může 

z fondu dokrýt provozní náklady.  

V rámci investičního fondu došlo v jednotlivých letech k zúčtování odpisů z nemovitého 

majetku, které nebyly kryty zřizovatelem. V každém roce dále docházelo k různým 

investicím, v roce 2008 byla z investičního fondu pořízena průmyslová myčka nádobí 

a elektrický varný kotel v hodnotě 894 tis. Kč, z darů byl pořízen sprchový vozík v hodnotě 

240 tis. Kč a došlo k rekonstrukci komunikace v areálu Domova Sluníčko v hodnotě 

575 tis. Kč. Lze konstatovat, že v roce 2009 bylo provedeno významné množství investic 

v celkové hodnotě 1.516 tis. Kč, především na vybavení domova a byla také pořízen osobní 

automobil. V letech 2010 – 2012 tvořily investice náklady na provozní zařízení a vybavení 

domova, byl pořízen zvedák pro imobilní uživatele v hodnotě tis. Kč, plynový kotel do 

stravovacího provozu. 

 

4.5 Analýza nákladů a výnosů 

Provozní náklady 

Provozními náklady organizace máme na mysli náklady nezbytně nutné pro poskytování 

sociální služby, kdy tyto náklady musí být identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné 

a podložené originálními dokumenty. 
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Provozní náklady organizace jsou: 

 výdaje na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku s dobou použitelnosti 

delší než jeden rok v částce nepřesahující 40 tis. Kč, 

 nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 

jeden rok do částky 60 tis. Kč, o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej nebude 

účtovat na účtech dlouhodobého majetku, 

 spotřebované nákupy jako spotřeba materiálu, pohonné hmoty, výdaje na potraviny 

v souvislosti se zajištěním základních činností, 

 výdaje na služby jako energie, telefony, nájemné, opravy a udržování, právní 

a ekonomické služby, cestovní náhrady v souvislosti s poskytováním sociální služby, 

 osobní náklady mzdové a odvody z mezd, 

 ostatní služby, pokud souvisejí s poskytováním základních činností sociální služby. 

Tab. 4.2 Náklady v členění na hlavní a vedlejší činnost v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

  2008 2009 2010 2011 2012 
Náklady za hlavní činnost  64203 68093 68319 68312 68414 
Náklady za vedlejší činnost  188 217 232 245 212 
Náklady celkem  64391 68310 68551 68557 68626 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Hodnocení činnosti a hospodaření organizace 2008-2012 

 

Tab. 4.3 Náklady a jejich vývoj dle jednotlivých účtů v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč)   

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Hodnocení činnosti a hospodaření organizace 2008-2012 

 

nákladové položky 2008 2009 2010 2011 2012 
Spotřeba materiálu 8267 10097 8070 8207 7284 
Spotřeba energie 3823 4054 4162 3625 3806 
Opravy a udržování 2891 2649 2011 2506 2810 
Ostatní služby 3579 0 0 3903 3703 
Mzdové náklady včetně odvodů 38114 40503 42928 42976 43424 
Pokuty, penále, manka a škody 0 0 0 0 2 
Odpisy dlouhodobého majetku 7098 6564 6375 6312 6297 
Daň z příjmu, dodatečné odvody 
daně 298 -227 0 0 0 
Náklady z DDM 0 0 0 0 356 
Ostatní náklady 321 4670 5005 1028 944 
Náklady celkem 64391 68310 68551 68557 68626 
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 Náklady Domova Sluníčko jsou logicky tvořeny z majoritní části z nákladů na hlavní 

činnost a menší část je tvořena z nákladů na činnost vedlejší, pro účely této diplomové práce 

byly částky sloučeny do položek jednotlivých nákladových účtů. 

 Náklady pro obě činnosti lze v užším pojetí rozdělit na jednotlivé nákladové účty, z nichž 

největší tvoří spotřeba materiálu zejména potravin, mzdové náklady, spotřeba energie, 

náklady na opravy a udržování, odpisy a další. Z uvedených údajů vyplývá, že největší růst 

nákladů nastal mezi lety 2008 – 2009 a od té doby jsou celkové náklady udržovány na hranici 

okolo 68 mil. Kč. 

 V roce 2008 největší zvýšení hodnoty nákladů zaznamenal účet 501 – Spotřeba materiálu 

tím, že v průběhu roku došlo k navýšení stravovací jednotky, a to z důvodu navýšení úhrad za 

pobyt a stravu. Spotřeba materiálu byla dále ovlivněna nákupem materiálu zdravotnického 

charakteru. Nemalý podíl na rostoucích nákladech nesla spotřeba energie, kdy oproti 

předcházejícím obdobím došlo ke zvýšení úhrad za energie o téměř 200 tis. Kč, což bylo 

způsobeno nárůstem cen energií. V roce 2008 došlo také k malování celého objektu, na které 

byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace, což je promítnuto v rámci účtu 511 – Opravy 

a udržování. Z uvedené tabulky je zřejmé, že na rostoucích nákladech se podílely i mzdové 

náklady, kdy skutečně vyplacené mzdy překročily o 479 tis. Kč schválený limit a ostatní 

náklady zahrnující pojištění za zaměstnance, bankovní a jiné poplatky. 

 V roce 2009 byla výše nákladů ovlivněna rostoucí spotřebou materiálu, především 

drobného dlouhodobého hmotného majetku, kdy z důvodu opotřebení bylo již nezbytně nutné 

zakoupit křesla, židle, počítače, skříně, postele, neboť byly používány každodenně po dobu 

10 let. Další nákladnou položkou bylo nakoupení zástěn pro domov se zvláštním režimem. Na 

zvýšených nákladech se také podepsaly zvýšené odpisy majetku, jejichž skutečná výše 

převýšila plán o 72 tis. Kč. Růst odpisů je zapříčiněn růstem investic, neboť jich bylo oproti 

plánu pořízeno více a některé z investic byly pořízeny dříve, než bylo původně plánováno. 

Dále bylo zřizovatelem předáno zhodnocení budovy ve výši 1.048 tis. Kč, což navýšilo 

velikost odpisů. Záporná hodnota daně z příjmů byla způsobena opravou daňové povinnosti 

za rok 2008, avšak tato skutečnost byla zjištěna až po odevzdání účetní závěrky, a proto byla 

oprava provedena v roce zjištění skutečnosti, tedy v roce 2009. 

 V letech 2010 a 2011 výše nákladů stagnovala a lze říci, že čerpání nákladů bylo 

v celkové částce za oba roky rovnoměrné, a to jak v osobních nákladech, tak ostatních 

nákladech. Pro financování nákladů spojených s vybavením vstupního prostoru recepce, 

vybavení do kuchyně, párty stanu na zahradu a materiálu na lavičky bylo použito finančních 
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darů od sponzorů. V roce 2011 bylo významným nákladem zabudování antén pro digitální 

televizní signál. 

 V roce 2012 byly náklady organizace čerpány rovnoměrně na srovnatelné úrovni roku 

2011, čemuž výrazně prospělo uskutečňování nákupů přes nákupní portál Ostrava 

prostřednictvím firmy E – centre. Při neustále rostoucích cenách energií, zboží a vody by 

skutečné náklady byly mnohem vyšší, ale díky využívání tohoto portálu se organizaci 

podařilo ušetřit 919 tis. Kč. Stejně jako v předcházejících letech měly největší podíl na 

celkových nákladech náklady mzdové, spotřeba materiálu, energie, ostatní služby a svým 

podílem přispěly také opravy a udržování. Z uvedených údajů lze konstatovat, že náklady 

organizace byly čerpány rovnoměrně ve vazbě na zdroje. 

 Náklady hospodářské činnosti jsou tvořeny v největší míře spotřebou materiálu, 

mzdovými náklady a náklady na ostatní služby. V jednotlivých letech lze sledovat mírný 

nárůst nákladů, což je způsobeno především zvyšujícími se mzdovými náklady. 

4.5.1 Srovnání plánovaných a skutečných nákladů 

Organizace sestavuje plán předpokládaných nákladů a výnosů na základě údajů 

z předcházejících období, na základě budoucích predikcí, kde vychází z plánovaných investic 

a potřeb organizace, z ekonomického dění a z vnitřních směrnic organizace. Zvlášť je 

sestavován nákladový plán pro domov pro seniory a zvlášť pro domov se zvláštním režimem. 

Plán vypracovává odborný pracovník spolu s ředitelkou organizace. Po kontrole odborných 

pracovníků odboru sociálních věcí je schvalován zastupitelstvem města Ostravy v souhrnném 

materiálu jako „Rozpočet města Ostrava na daný rok“. Z účetních výkazů lze sledovat, jak 

v daném roce organizace plánované náklady splnila, či o kolik plán překročila, a to i v rámci 

jednotlivých nákladových účtů.  

Graf 4.1 Srovnání plánovaných a skutečných nákladů v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 
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Z  grafického vyjádření vyplývá, že nejvíce se plánované náklady rovnaly skutečným 

v roce 2009. Z nákladových položek výkazu zisku a ztráty lze zhodnotit, že výše všech 

nákladových účtů se pohybovala na plánované hranici a nedošlo k dramatickému růstu ani 

poklesu skutečných hodnot. V letech, ve kterých můžeme vypozorovat rozdíl mezi hodnotou 

plánovaných a skutečných nákladů, byl tento rozdíl způsoben především rostoucí spotřebou 

materiálu. Tento výkyv lze vypozorovat například v roce 2008, kdy rapidně vzrostla hodnota 

spotřebovaných nákupů, tedy materiálu a energie, a to téměř o 2 mil. Kč oproti plánu. Svým 

podílem se na změně podílely také opravy a udržování, neboť tento účet byl navýšen 

o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1.301 tis. Kč, a to z důvodu již zmiňovaného malování 

celého objektu. V průběhu roku přešlo do položky ostatní náklady povinné pojištění za 

zaměstnance sjednané u pojišťovny Kooperativa ve výši 120 tis. Kč ročně. Všechny náklady, 

jejichž výše přesahuje plánovaný objem, vznikly organizaci nahodile a nemohla tak jejich 

vznik předvídat a zahrnout do plánu. Od roku 2009 je organizace povinna krýt odpisy 

vlastního majetku ze svých zdrojů. V roce 2011 je evidentní výkyv, který byl také obdobně 

způsoben rostoucí spotřebou materiálu, jejíž hodnota přesáhla plán o více než 1 mil. Kč 

a změny skutečných hodnot oproti plánovaným byly z obdobných příčin způsobeny 

i v následujících letech a byly navíc znásobeny rostoucími mzdovými náklady. 

Z uvedených údajů vyplývá, že organizace se snaží dodržet stanovený plán a čerpat 

náklady rovnoměrně, ale pravdou je, že vždy se s náklady dostane nad plánovanou úroveň, 

a to v souvislosti s neustále rostoucími cenami energií, vody, zvyšujícím se DPH, které nejsou 

při sestavování rozpočtu zohlednitelné, a tím pádem na ně není brán zřetel. Zvýšené náklady 

pak organizace kompenzuje zvýšenými výnosy, především prostřednictvím zvýšení úhrad za 

pobyt a stravu klientům, dále navýšením finančních prostředků z příspěvků na provoz, na 

základě přiznaných změn jejich navýšení. 

4.5.2 Výnosy  

Výnosy jsou v každé organizaci stěžejním bodem, neboť představují tu část prostředků, 

kterou je organizace schopna vydělat buď z úhrad uživatelů, nebo jinak získat od třetích 

subjektů. V členění dle výkazu zisku a ztráty jsou do tržeb zahrnuty výnosy z prodeje služeb, 

výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, výnosy z nároků na prostředky územních 

samosprávných celků, ve výnosech organizace jsou také vykazovány prostředky státních 

fondů, pokud organizaci byly přiznány, dále výnosy z ostatních nároků a ostatní výnosy. 
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Organizace dbá, aby výše dosahovaných výnosů byla co nejvyšší, neboť rozdíl výnosů 

a nákladů se promítá do celkového výsledku hospodaření. Tabulka 4.4 zobrazuje hodnoty 

celkových výnosů za hlavní a vedlejší činnost, tabulka 4.5 ukazuje členění za jednotlivé 

výnosové účty. Stejně jako náklady jsou i výnosy sledovány odděleně za hlavní 

a hospodářskou činnost, pro další účely diplomové práce však byly částky sloučeny do 

jednotlivých výnosových účtů. 

 

Tab. 4.4 Výnosy v členění na hlavní a vedlejší činnost v letech 2008 – 2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 
výnosy za hlavní činnost 42543 68395 68319 68392 68537 
výnosy za vedlejší činnost  385 367 346 341 365 
Výnosy celkem v tis. Kč 42928 68762 68665 68733 68902 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Hodnocení činnosti a hospodaření organizace 2008-2012 

Tab. 4.5 Výnosy a jejich vývoje v letech 2008 – 2012 (v tis. Kč) 

Výnosové položky 2008 2009 2010 2011 2012 
Výnosy z prodeje služeb 34491 38307 38763 38953 39266 
Výnosy z nároků na prostředky SR 0 8000 8070 7450 6962 
Výnosy z nároků na prostředky 
ÚSC 0 16340 14953 15694 16360 
Výnosy z nároků na prostředky 
státních fondů 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatních nároků 0 0 0 0 0 
Ostatní výnosy 8437 6115 6879 6636 6314 
Výnosy celkem 42928 68762 68665 68733 68902 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Hodnocení činnosti a hospodaření organizace 2008-2012 

Z přehledu je patrné, že největší podíl na celkových výnosech představují výnosy 

z prodeje služeb, ty lze dále rozčlenit na úhrady klientů za stravu a pobyt, příspěvky na péči, 

příjmy od zdravotních pojišťoven a ostatní úhrady, kde jsou zařazeny platby za stravné 

zaměstnanců. Výše výnosů z jednotlivých úhrad je sledována souhrnně prostřednictvím účtu 

602 – Výnosy z prodeje služeb. 

Výnosy z nároků na prostředky zřizovatele jsou co do objemu druhé v pořadí a lze je dále 

členit na příspěvek na provoz, odpisy, účelový neinvestiční příspěvek, pro účely této 

diplomové práce jsou sloučeny do jedné částky. Výnosy z nároků na prostředky státních 

rozpočtů jsou tvořeny z přiznaných dotací MPSV a výší získaných prostředků jsou na třetím 

pomyslném žebříčku výnosů organizace. V rámci položky „Ostatní výnosy“ je promítnuto 

zúčtování fondů, výnosy z vedlejší činnosti a jiné nepravidelné výnosy, například plnění od 

pojišťovny v rámci pojistné události. 
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 V následujícím grafickém zobrazení lze sledovat vývoj výnosů z prodeje služeb klientům, 

nejdříve v členění na jednotlivé úhrady a dále je souhrnná částka z těchto výnosů použita jako 

Výnosy z prodeje služeb do srovnání jednotlivých zdrojů financování organizace. Grafické 

zpracování je pro názornější ukázku rozdílů vytvořeno za každý rok. 

 Jelikož objem prostředků z ostatních příjmů je oproti ostatním částkám od klientů 

zanedbatelný, nejsou tyto prostředky do grafického zobrazení zahrnuty.  

 

Graf 4.2 Výnosy od klientů v roce 2008 Výnosy od klientů v roce 2008
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V roce 2008 byl celkový příjem z úhrad za pobyt a stravu 16.516 tis. Kč, navýšení celkem 

činilo 560 tis. Kč. Úhrady byly navýšeny během roku dvakrát, za jednotlivce toto navýšení 

činilo 20 Kč za den a dále byly uzavřeny doplatkové dohody ve výši 350 tis. Kč. Doplatková 

dohoda znamená, že jsou osloveni žijící příbuzní těch uživatelů, kteří nemají na plnou výši 

úhrady, tedy, aby se podíleli na úhradě za stravu a pobyt. Příspěvky na péči činily celkem 

14.797 tis. Kč, což oproti jejich plánované výši znamenalo navýšení o 2.252 tis. Kč. Na 

příjmech od zdravotních pojišťoven bylo přijato o 1.149 tis. Kč více finančních prostředků, 

než bylo původně plánováno. Domov Sluníčko začal již v druhém pololetí roku 2007 

vykazovat mezi prvními organizacemi příjmy od zdravotních pojišťoven, což se značně 

podílelo na zvýšení finančních prostředků oproti plánu. Do této doby nebyly s vykazováním 

výkonů na zdravotní pojišťovny velké zkušenosti, organizace je však začala vykazovat 

v sociální oblasti mezi prvními a zajistila si rostoucí výši takto získaných příjmů, což lze 

pozorovat i v grafickém vyjádření v dalších letech. 

Výnosy z prodeje služeb klientům jsou pro další grafickou analýzu sloučeny do jedné 

částky v rámci výnosů z prodeje služeb a lze tak sledovat jejich významný podíl na celkových 

zdrojích potřebných k financování nákladů. V uvedených grafických vyjádřeních lze za každý 

rok sledovat, jak se měnil procentuální poměr těchto zdrojů příjmů. 
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Graf 4.3 Podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových výnosech v roce 2008 
v roce 2008
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Výnosy z prodeje služeb zahrnují, jak již bylo zmíněno výše, úhrady od klientů za pobyt 

a stravu, příspěvky na péči a příjmy od zdravotních pojišťoven. V roce 2008 činila výše těchto 

výnosů téměř 34 mil. Kč. Organizaci byla přiznána státní dotace a v tomto roce měla 

organizace ještě nárok na příspěvek z úřadu práce, celkem tedy státní dotace činila 

6.970 tis. Kč. Z prostředků na provoz od zřizovatele bylo přijato 13.532 tis. Kč a také účelový 

příspěvek ve výši 1.298 tis. Kč. Ostatní výnosy představují zúčtování fondů, pro věrné 

zobrazení informací byla hodnota ostatních výnosů snížena o částku odpisů dlouhodobého 

majetku. Z výše uvedeného vyplývá, že největší podíl na celkových výnosech měly 

jednoznačně výnosy z prodeje služeb klientům, v procentuálním vyjádření tento podíl činil 

58 %. 

 

Graf 4.4 Výnosy od klientů v roce 2009 
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V roce 2009 činily celkové úhrady za pobyt a stravu 17.169 tis. Kč, oproti 

předcházejícímu roku o 269 tis. Kč více. Zvýšení bylo způsobeno důslednou prací sociálních 

pracovníků, kteří spolupracovali s rodinami uživatelů na doplatkových dohodách. Díky těmto 

dohodám bylo schopno 98 % uživatelů platit plnou výši úhrady a doplatkové dohody tak 

zvýšily výnosy o 217 tis. Kč. Jistý nárůst oproti předcházejícímu roku byl zaznamenán také 

v rámci příspěvků na péči, jelikož příspěvek byl na základě podané žádosti přiznán 

i uživatelům, kteří na něj do té doby neměli nárok. Celkový objem přiznaných příspěvků činil 

16.237 tis. Kč. Nárůst byl zaznamenán také ve vykázaných příjmech zdravotním pojišťovnám 

a oproti předcházejícímu období činil 1.500 tis. Kč. Zatímco v roce 2008 se příjmy od 

zdravotních pojišťoven podílely 7 %, v roce 2009 je to již 10 %, což pro organizaci znamená, 

že se vykazování příjmů skutečně vyplatilo. 

 

Graf 4.5 Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových výnosech v roce 2009 
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Z grafického vyjádření vyplývá, že největší mírou se opět na celkových příjmech 

organizace podílely výnosy z prodeje služeb klientům, a to ve výši 60 %. Oproti 

předcházejícímu roku byla také navýšena dotace ze SR o více než 1 mil. Kč, naopak 

příspěvky zřizovatele na provoz byly sníženy o 100 tis. Kč. V rámci ostatních výnosů bylo 

kromě zúčtování fondů přijato 94 tis. Kč a to plnění od pojišťovny za živelní událost. 
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Graf 4.6 Výnosy od klientů v roce 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2010 byly opět navýšeny úhrady za pobyt a stravu, z úhrad bylo celkem přijato 

17.565 tis. Kč a došlo také k navýšení příspěvků na péči oproti roku 2009 o 500 tis. Kč, neboť 

organizace byla nucena pokrýt výpadek neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 

700 tis. Kč. Významně se na výši výnosů za poskytování péče podílely i výnosy za 

ošetřovatelskou a rehabilitační péči od zdravotních pojišťoven v celkové výši 3.500 tis. Kč. 

Oproti loňskému roku tato suma sice činila méně, ale je důležité podotknout, že v roce 2010 

byla Domovu Sluníčko vyplacena nejvyšší částka z příspěvkových organizací poskytujících 

sociální péči.  

Graf 4.7 Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových výnosech v roce 2010 
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V roce 2010 se výnosy z prodeje služeb klientům podílely zatím největším procentním 

podílem za sledované období ve výši 62 %, což v hodnotovém vyjádření činí 37.790 tis. Kč. 

Navýšení výnosů z prodeje služeb bylo způsobeno výpadkem příspěvku zřizovatele na provoz 
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ve výši 5 %, organizaci tak bylo přiznáno o 697 tis. Kč méně a v důsledku tohoto snížení byla 

nucena navýšit úhrady klientů. Ze státního rozpočtu byly přiznány prostředky ve výši 

8.070 tis. Kč, což korespondovalo s předcházejícím rokem. V grafickém srovnání let 2009 

a 2010 lze u prostředků získaných na provoz sledovat, že tento výpadek ovlivnil procentní 

výši podílu na celkových příjmech organizace. 

 

Graf 4.8 Výnosy od klientů v roce 2011 

10%

42%

48%
úhrady za pobyt a stravu

příspěvky na péči

příjmy od zdravotních pojiš´toven

 

Také v roce 2011 musela organizace řešit několik neplánovaných výpadků. V důsledku 

snížení státní dotace byly navýšeny klientům úhrady za pobyt a stravu o 9 Kč za osobu na 

den, což v konečném vyjádření znamenalo navýšení prostředků o cca 500 tis. Kč. Další 

výpadek plynul ze snížení kapacity o 4 klienty, což vyjádřeno v korunách znamenalo výpadek 

700 tis. Kč. V tomto roce došlo také k zákonnému snížení příspěvků na péči celkem 

o 300 tis. Kč. Organizace proto musela vyřešit pokrytí všech deficitů včetně navýšení cen 

v oblasti energií, přičemž chtěla zachovat stávající mzdy pracovníků. Jedinou cestou, jak 

chybějící prostředky nahradit, bylo již zmíněné navýšení od klientů, což přineslo cca 

500 tis. Kč navíc, další zdroje na úhradu nákladů na pobyt a stravu byly získány od rodinných 

příslušníků z doplatkových dohod, které činily celkem 168 tis. Kč. Navzdory zákonnému 

snížení příspěvku na péči se organizaci podařilo díky podávání žádostí o navýšení získat 

dodatečně 800 tis. Kč. Organizace také v roce 2010 v maximální možné míře využívala 

vykazování zdravotní ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám, oproti roku 2010 toto 

navýšení činilo 309 tis. Kč, což lze vyčíst i v grafickém vyjádření. 
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Graf 4.9 Podíl jednotlivých příjmů na celkových výnosech v roce 2011  
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Jelikož v roce 2011 došlo také k již zmíněnému výpadku státní dotace o 550 tis., je 

zřejmé, že díky navýšení úhrad z prodeje služeb se opět výnosy z nich podílí nejvíce na 

celkových příjmech. Z důvodu výpadku dotace došlo také k navýšení prostředků od 

zřizovatele, celková hodnota navýšení činila 350 tis. Kč a organizaci tak byla zřizovatelem 

přiznána částka 15.694 tis. Kč. Společnost v roce 2011 začala využívat nákupní portál            

E – centre, což je unikátní komplex služeb, činností a elektronických nástrojů určený pro 

elektronizaci veřejných zakázek. Během procesu jsou povinně zveřejňovány informace a jsou 

tak zajištěny nejlepší ceny na trhu v daném čase. Jedná se o efektivní nástroj pro řízení 

organizací z hlediska výdajových položek, veškeré procesy probíhají transparentně, v souladu 

s protikorupčními strategiemi vlády a dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. Systém je organizací využíván pro nákup zboží a služeb, především potravin 

a energií, které má možnost za výhodnější cenu vysoutěžit. Pro organizaci se stalo využívání 

portálu velmi výhodným, neboť díky němu dosáhla v roce 2011 úspory ve výši 750 tis. Kč. 

 

Graf 4.10 Výnosy od klientů v roce 2012 
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V roce 2012 musela organizace také bojovat s výpadkem státní dotace a byla proto nucena 

navýšit úhrady za pobyt a stravu a dále aktivně pokračovat v uzavírání doplatkových dohod, 

kterých se podařilo uzavřít čtyřicet. Celkové výnosy od klientů v roce 2012 představovaly 

částku 38.462 tis. Kč. Příspěvky na péči byly v porovnání s loňským rokem sníženy o cca 

400 tis. Kč, což v porovnání příspěvků v letech 2009 – 2011 znamenalo jejich nejnižší výši. 

Nadále bylo v maximální míře využito vykazování ošetřovatelské péče zdravotním 

pojišťovnám, které oproti plánu přineslo navíc 699 tis. Kč, celkem bylo od zdravotních 

pojišťoven přiznáno 4.099 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2008 nárůst téměř o 100 %. 

 

Graf 4.11 Podíl jednotlivých příjmů na celkových výnosech v roce 2012 
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Na první pohled je z uvedených údajů zřejmý výpadek prostředků ze státního rozpočtu, 

přiznaná velikost dotace byla o 500 tis. Kč nižší než v roce 2011. Ve srovnání s rokem 2009 je 

však tento propad větší než 1 mil. Kč, což je při neustále rostoucích cenách energií, služeb, 

zvyšujícím se spotřebním daním velmi znatelná ztráta ve výnosech organizace. Díky 

využívání portálu E – centre se podařilo organizaci na zboží a službách uspořit 919 tis. Kč. 

Organizace se v žebříčku sociálních organizací, které portál využívají, umístila na 1. místě 

s vynikajícím ratingem A++. 

 

Srovnání plánovaných a skutečných výnosů v letech 2008 – 2012  

Z výše provedené grafické a slovní analýzy lze konstatovat, že organizace se v posledních 

letech potýká s výpadkem státní dotace, a proto musí provést opatření ve formě zvyšování 

úhrad za ubytování a stravu klientů. Výpadek státní dotace a zákonné snížení příspěvků na 

péči nutí organizaci aktivně uzavírat doplatkové dohody s příbuznými uživatelů, a také 

musela žádat svého zřizovatele o dodatečné navýšení prostředků, čímž se prozatím dařilo 

vzniklý deficit dokrývat. Příjmy od zdravotních pojišťoven, kterým je vykazována zdravotní 
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ošetřovatelská péče, jsou spolu s úhradami za pobyt a stravu jedinými příjmy, které mají ve 

sledovaných letech rostoucí charakter. Svůj podíl na výnosech organizace má v neposlední 

řadě také hospodářská činnost, kterou organizace zajišťuje. Výnosy z hospodářské činnosti 

jsou tvořeny z tržeb za prodej služeb nebo příjmy z pronájmu, které organizace poskytuje 

v rámci své doplňkové činnosti, do hospodářské činnosti jsou zahrnuty také ostatní výnosy, 

mezi něž se řadí úroky. Výnosovou položkou jsou také finanční a ostatní přímé nefinanční 

dary, důležitou součástí výnosů jsou také finanční a věcné dary. Díky všem těmto aspektům 

organizace přesahuje skutečnou výší výnosů jejich plánovanou úroveň. 

 

Graf 4.12 Srovnání plánovaných a skutečných výnosů v letech 2008 – 2012 
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4.5.3 Úhrady za ubytování a stravu 

Nejvýznamnější položkou výnosů jsou úhrady uživatelů za ubytování a stravu. Maximální 

výše úhrady za ubytování a stravování je stanovena prováděcím právním předpisem.14 Jestliže 

uživatel není schopen zaplatit plnou výši úhrady za ubytování a stravu, jež byla stanovena 

poskytovatelem služby, může písemně požádat poskytovatele o snížení úhrady. Žádost musí 

být doložena potvrzením o výši příjmů a čestným prohlášením, že osoba nemá jiné finanční 

prostředky k zaplacení úhrady za ubytování a stravu. Poskytovatel na základě žádosti může 

přehodnotit výši úhrady za ubytování a stravu tak, aby po jejím zaplacení osobě zůstalo 

                                                 
14 Prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 

108/2006 Sb., v platném znění. 
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alespoň 15 % jejího příjmu na osobní spotřebu. 

Údaje o žadatelích o příspěvek, o příjemcích příspěvku, o výši příspěvku a o fyzických 

a právnických osobách, které poskytují pomoc, jsou vedeny v informačním systému 

o příspěvku na péči a jsou součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. 

Při řízení příspěvku, při jejich výplatě a kontrole jsou krajské pobočky úřadu práce (dříve 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady) povinny tyto pobočky používat 

jednotný aplikační program automatizovaného zpracování údajů, tento aplikační program 

zajišťuje ministerstvo vlastními náklady. Uživatelé mají možnost výběru z jednolůžkových a 

dvoulůžkových pokojů a při výběru stravy mohou uživatelé volit z druhu stravy normál, 

šetřící, diabetická a výživná.  

Tab. 4.6 Počet uživatelů v letech 2008 – 2012 

kapacita zařízení k 31.12: 2008 2009 2010 2011 2012 
Domov pro seniory 90 90 90 120 120 
Domov se zvláštním režimem 98 98 98 64 64 
Kapacita celkem 188 188 188 184 184 

Skutečná výše uživatelů celkem 185 185 184 181 181 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Hodnocení činnosti a hospodaření organizace 2008-2012 

Z uvedených údajů lze vypozorovat, že mezi lety 2008-2009 si organizace udržovala 

stejný počet uživatelů služby Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, dokonce 

i poměr uživatelů v obou službách byl srovnatelný. Jistý zlom nastal v roce 2011, kdy 

v Domově pro seniory vzrostl počet uživatelů z 90 na 120, a naopak došlo k poklesu uživatelů 

Domova se zvláštním režimem. Důvodem změn byl dlouhodobý proces přechodu organizace 

od zdravotního modelu k sociálnímu. Začlenění sociálního modelu do chodu organizace 

představuje zásadní systémovou změnu, která zahrnuje plánování a realizaci postupných 

kroků v časových souslednostech. V první etapě došlo ke změně počtu uživatelů a 42 klientů, 

kteří přejdou na službu DZR je nyní ve specifickém úseku a jsou připravováni na případný 

přechod ze služby DS do služby DZR. S realizací systémové změny je také spojena změna 

v organizační struktuře spojená s novými povinnostmi pracovníků, bylo zahájeno vzdělávání 

klíčových pracovníků, což má za úkol vést k samostatnému myšlení, týmové spolupráci, 

učení se standardům apod. Provedené změny byly zhodnoceny v rámci analýzy, z níž 

vyplynulo, že proces byl v rámci DZR naplánován a plněn optimálně. Službu DS bylo nutno 

stabilizovat z důvodu řízení, kontroly a velikosti a byl proto stanoven vedoucí specifického 

úseku. Z analýzy lze vyhodnotit, že celý proces zvýšil kvalitu služeb a přístup ke klientům. 

Stávajícím zákonem a prováděcí vyhláškou nelze využít plnou výši úhrady, která při 
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průměru 30 dnů činí 10.800 Kč, při průměru 31 dnů je to 11.400 Kč a současný průměrný 

důchod v domově je 9.500 Kč s ohledem na ustanovení zákona, které stanovuje, že 15 % 

příjmu zůstává klientovi. Pokud by vláda adekvátně přidala důchodcům ročně více než 

200 Kč, pak by bylo možné využít plných úhrad a  míra soběstačnosti organizace by stoupala. 

Bohužel politika státu zřejmě není zaměřena sociálním směrem a při neustálém snižování 

dotací není schopna zajistit těm, co se nemohou bránit, důstojný život v pokročilém věku. 

4.5.4 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření vyjadřuje rozdíl mezi celkovými náklady a celkovými výnosy, 

přičemž organizace může dosahovat buď zlepšeného, nebo zhoršeného výsledku hospodaření, 

případně jeho hodnota může být nulová, což znamená, že se výše skutečných nákladů 

a výnosů rovná. Ve skutečné výši výnosů není zahrnut příspěvek na provoz, tento, pokud se 

k němu ještě zohlední ztráta, vyjadřuje zlepšený či zhoršený výsledek hospodaření. 

Tab. 4.7 Výsledek hospodaření v letech 2008 – 2012 

Výsledek hospodaření 2008 2009 2010 2011 2012 
Hlavní činnost 1751 302 0 80 123 
Hospodářská činnost 197 150 114 96 153 
Celkem 1948 452 114 176 276 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Hodnocení činnosti a hospodaření organizace 2008-2012 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá rapidní snížení výsledku hospodaření nejdříve mezi 

lety 2008 – 2009 a tento pokles pokračoval i v dalších letech. Pokles výsledku hospodaření 

způsobuje každý rok nižší výše přiznané dotace od MPSV, nestoupající příspěvek zřizovatele 

a stoupající ceny fixních nákladů, tedy energií, vody, ale také mzdové dopady, v nichž se 

promítají především legislativní změny. Se mzdami souvisí i odvody, dále pak stáří 

provozovny a s ním spojená nutná oprava a obměna prvků v zařízení a zařízení samotného. 

Dalším důvodem je zajištění povinného vzdělávání pracovníků v přímé péči, které činní 

24 hodin za rok, což pro organizaci znamená další náklady.  

V roce 2008 bylo vráceno ze zlepšeného výsledku hospodaření 60 tis. Kč do rezervního 

fondu a bylo tak vyrovnáno vyúčtování z roku 2007, dále bylo 270 tis. Kč přiděleno do fondu 

odměn a 1.618 tis. Kč bylo rozděleno do rezervního fondu. V roce 2009 tvoří výsledek 

hospodaření kladné hospodaření hlavní činnosti ve výši 302 tis. Kč a na celkovém kladném 

výsledku se podílela i hospodářská činnost částkou 150 tis. Kč. 
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V roce 2010 byl výsledek hospodaření za hlavní činnost ve výši nula, neboť skutečné 

náklady se rovnaly skutečným výnosům a výsledek hospodaření tvoří jen kladné hospodaření 

doplňkové činnosti. Za první pololetí roku 2011 vykázala organizace zhoršený výsledek 

hospodaření za organizaci, celkem ve výši - 353 tis. Kč, což bylo způsobeno výpadkem 

přiznané dotace o 450 tis. Kč oproti očekávané výši dotace. Na konci roku byl však celkový 

výsledek hospodaření 176 tis. Kč, na čemž se podílela jak hlavní činnost částkou 80 tis. Kč, 

tak hospodářská činnost částkou 96 tis. Kč. 

V roce 2012 organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 276 tis. Kč, což 

v porovnání s předcházejícím rokem znamená jeho zvýšení o 100 tis. Kč. K tomu přispělo 

vykazování ošetřovatelské péče zdravotním pojišťovnám v maximální míře, zvýšení úhrad 

a bezesporu hospodářská činnost organizace. 

Z uvedených informací je možné vysledovat, že v letech 2010 a 2012 se hospodářská 

činnost podílí buď celkově, nebo svou větší částí na výsledku hospodaření celé organizace. 

V grafickém vyjádření je zobrazen průběh výsledku hospodaření včetně podílu hlavní 

a hospodářské činnosti na celkovém výsledku hospodaření.  

 

Graf 4.13 Výsledek hospodaření  
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4.5.5 Analýza soběstačnosti organizace 

Soběstačnost organizace vyjadřuje, do jaké míry je organizace schopna svými výnosy 

pokrýt vzniklé náklady, je tedy vyjádřením míry nezávislosti na zřizovateli. Výpočet 

poměřuje výnosy a náklady, hodnota soběstačnosti organizace je vyjádřena v %. Do výnosů 
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není zahrnut příspěvek na provoz, neboť ten není  příjmem vytvořeným organizací z vlastní 

činnosti. Příspěvek na provoz potom v porovnání se ztrátou z rozdílu výnosů a nákladů udává 

celkový výsledek hospodaření organizace.  

 

Výpočet % soběstačnosti = (výnosy/náklady)*100       (4.1) 

 

Tab. 4.8 Hodnota soběstačnosti v % v letech 2008 – 2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 
Náklady 64391 68310 68551 68557 68626 
Výnosy bez příspěvku 42928 44422 45642 45589 45580 
Ztráta -21463 -23888 -22909 -23064 -23046 
Příspěvek na provoz 23411 24340 23023 23144 23322 
Zlepšený (zhoršený) HV 1948 452 114 176 276 
% soběstačnosti 66,67 65,03 66,58 66,5 66,42 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Hodnocení činnosti a hospodaření organizace 2008-2012 

Výnosy z vlastní činnosti jsou dány do poměru s náklady a z výsledného % soběstačnosti  

lze nastínit do jaké míry by organizace byla schopná výnosy z vlastní činnosti pokrýt náklady. 

Z uvedených informací vyplývá, že organizace dosahuje opravdu vysokého procenta 

soběstačnosti, které nebylo snadné udržet vzhledem ke stále rostoucím nákladům a snižujícím 

se zdrojům financování z veřejných rozpočtů. Navzdory těmto skutečnostem dosahuje 

organizace ve všech sledovaných letech přibližně stejného procenta soběstačnosti, okolo 66 

%. Organizace by si tedy sama se svými příjmy stačila pokrýt nadpoloviční většinu nákladů a 

k pokrytí zbývajících nákladů je závislá na přiznaném příspěvku na provoz. 

 Pro transparentnější srovnání byla provedena analýza soběstačnosti tří náhodně vybraných 

příspěvkových organizací v Ostravě, z informací dostupných za rok 2011. Zkoumanými 

organizacemi byly Domov Čujkovova, Domov Slunovrat a Domov Magnolie. Výsledkem 

průzkumu soběstačnosti je následující pořadí: 

 domov Sluníčko, dosahované % soběstačnosti ve výši 66,5 %, 

 domov Čujkovova, dosahované % soběstačnosti ve výši 63,5 %, 

 domov Slunovrat, dosahované % soběstačnosti ve výši 58,8 %, 

 domov Magnolie,  dosahované % soběstačnosti ve výši 54,3 %. 

 Domov Sluníčko je na prvním místě pomyslného žebříčku, což a jistě není náhoda, neboť 

si své procento soběstačnosti udržuje na stále stejné úrovni ve všech sledovaných letech. 

Soběstačnost organizace tedy nijak dramaticky neroste ani nekolísá, zásluhu na tom jistě má 

profesionální vedení organizace, v čele s paní ředitelkou. 
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4.5.6 Pravidla vykazování 

Podle vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 449/2009 Sb. 

má organizace povinnost předkládat vybrané účetní výkazy. Organizace musí předkládaným 

výkazům věnovat patřičnou pozornost a kontrolovat jejich správnost. Účetní záznamy jsou 

předkládány do CSÚIS způsobem, který stanovil zřizovatel. Domov Sluníčko vykazuje 

dvakrát ročně na Magistrát města Ostravy rozbory činnosti a hospodaření. Dále předkládá 

výkazy měsíčně, čtvrtletně, pololetně a ročně do systému Portex. Portex je informační systém 

zřizovatele, který podporuje řízení a plánování sítě sociálních služeb, pomáhá při zpracování 

a vyhodnocování plánů a při zjišťování finanční náročnosti služeb. Systém je především 

nezbytným nástrojem při přerozdělování dotací.  

Dále má organizace povinnost čtvrtletně předkládat výkaz zisku a ztráty, rozvahu 

a přílohu na Magistrát města Ostravy. Na MPSV má poté povinnost vykazovat statistiky PAP, 

jejichž smysl a funkce je popsána v 3. kapitole této diplomové práce. 

Organizace zodpovídá za správnost uvedených údajů, a proto věnuje patřičnou pozornost 

jejich kontrole, která je prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

a ostatních zákonů spojených s účetnictvím. Mezi prvky obecné kontroly patří kontrola 

syntetických a podrozvahových účtů, tedy ověřování správnosti konečných zůstatků daných 

účtů, účty 044 a 045 nemohou k 31. 12. 2012 vykazovat žádný zůstatek. Na těchto účtech je 

sledována výše technického zhodnocení dlouhodobého majetku s ohledem na uvedení 

technického zhodnocení do užívání dle jednotlivých akcí. Tyto účty jsou použity, pokud není 

ze záměru či projektu předem jasné, zda částka přesáhne stanovenou hranici 40 tis. Kč či 

60 tis. Kč a zároveň jsou tyto účty použity i v případě, že účetní operace má charakter 

technického zhodnocení. Obecná kontrola při vykazování: 

 kontrola konečných stavů všech rozvahových účtů jak z formálního, tak z věcného 

hlediska, 

 proúčtování konečného stavu materiálu a zboží na skladě v případě účtování zásob 

způsobem B, 

 kontrola konečných stavů bankovních účtů, především kontrola skutečných zůstatků 

z výpisů s konečnými stavy v analytické předvaze (účty 068, 241, 243, 244, 245), 

 provedení časového rozlišení u provozních nákladů a transferových plateb, 

 kontrola výše a oprávněnosti zaúčtování opravných položek, 
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 použití pouze analytických účtů 0xxx až 0298, protože tím je zaručeno správné 

sestavení Výkazu zisku a ztráty u nákladových a výnosových účtů hospodářské 

činnosti, 

 kontrola rovnosti aktiv a pasiv, 

 promítnutí výsledku hospodaření jak do Výkazu zisku a ztráty, tak do rozvahy, 

 kontrola skutečností, které by mohly vést k tvorbě nebo čerpání rezervy. 

 

Za účetní závěrku zodpovídá hlavní účetní a správce rozpočtu, schvaluje ji poté paní 

ředitelka organizace. 

Náklady hospodářské činnosti jsou tvořeny v největší míře spotřebou materiálu, 

mzdovými náklady a náklady na ostatní služby. V jednotlivých letech lze sledovat mírný 

nárůst nákladů, což způsobují především zvyšující se mzdové náklady. 

4.6 Vlastní návrhy a doporučení 

Při sledování hospodaření organizace je důležité si uvědomit, že nikdy nebude organizací 

ziskovou, ale bude vždy závislá na výši příspěvků, která jí bude přidělena. Míru závislosti na 

cizích zdrojích vyjadřuje procento soběstačnosti organizace a nutno podotknout, že 

organizace dosahuje velmi dobrých hodnot. Udržet si soběstačnost se stává rok od roku 

obtížnější, neboť každý rok dochází k výpadku státní a krajské dotace, což znamená přenesení 

zodpovědnosti na obce, kdy organizace musí podávat dodatečné žádosti o přehodnocení 

přiznaných příspěvků na péči.  

V případě příspěvkových organizací jde o vícezdrojový způsob financování a organizace 

by tak měla více zdrojů využívat a mít přitom na paměti, že zdroje zřizovatele jsou omezené. 

Jistý potenciál lze vidět ve vzájemné  komunikaci se zdroji příjmů, především s ministerstvem 

práce a sociálních věcí, neboť to by mělo znát problémy a návrhy jejich řešení příspěvkových 

organizací. Od MPSV by organizace uvítala, kdyby byly dotace přiznávány na lůžko tak, jak 

tomu bylo v minulosti, tj. v závislosti na stupni příspěvku na péči. 

 Organizaci bych dále doporučila v maximální míře využívat vykazování ošetřovatelských 

výkonů zdravotním pojišťovnám, čímž si organizace zajistila rostoucí příjmy v posledních 

letech. Organizace by měla dbát na minimalizace ovlivnitelných nákladů, jako vhodný nástroj 

můžeme považovat realizaci nákupů komodit přes nákupní portál Ostrava prostřednictvím 

firmy E-centre. Pro rok 2013 se podařilo v této elektronické aukci „vysoutěžit“ úklidové 
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služby, což přinese do pokladny organizaci nemalou úsporu finančních prostředků. 

K minimalizaci nákladů by také mělo přispívat zavedení již zmíněného systému CSÚIS, do 

něhož je organizací vkládán pomocný analytický přehled. Díky přehledu lze podrobněji 

sledovat přírůstky a úbytky na vybraných syntetických účtech a je tak možné v průběhu roku 

korigovat jejich výši. 

Důležité je také využívat různých příležitostí v podobě výzev, grantů a projektů EU, 

organizace se například zapojila do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

MPSV. 

Organizace by také měla rozvíjet svou doplňkovou činnost, protože čím více nákladů bude 

kryto výnosy z doplňkové činnosti, tím více prostředků zůstane organizaci nad rámec 

stanovený zřizovatelem. Bylo by též vhodné ponechat peněžní prostředky na spořícím účtu, 

kde jsou zhodnoceny, což organizaci každý rok přinese nemalé finanční prostředky. 



 

 67 

 

5 ZÁVĚR 

Diplomová práce Analýza hospodaření příspěvkové organizace byla zaměřena na 

neziskový sektor a postavení neziskových organizací, jejichž cílem není vytvářet zisk, a proto 

nejsou klasickou obchodní společností. Základním motivem činnosti není nikdy návratnost 

investic, ale vždy dobrá vůle a úsilí pomáhat ve všech oblastech lidského života. Případné 

zisky jsou investovány zpět do činnosti organizace. Ačkoliv minulost neziskových organizací 

sahá hluboko do historie, v České republice byl však přelomovým rok 1989, kdy začaly 

vznikat tisíce nestátních neziskových organizací, a celý sektor prošel řadou změn. 

Cílem diplomové práce byla základní charakteristika neziskového sektoru a neziskových 

organizací se zaměřením na příspěvkové organizace, konkrétně na analýzu hospodaření 

Domova Sluníčko. K realizaci cílů byla použita slovní analýza nákladů a výnosů, interpretace 

a komparace výsledků v grafickém vyjádření. Grafická interpretace byla doplněna vlastními 

návrhy a doporučeními v oblasti hospodaření. 

 Kapitola s názvem Charakteristika neziskových organizací je kapitolou teoretickou a byly 

v rámci ní vymezeny základní pojmy a členění neziskových organizací. Neziskové organizace 

jsou důležitou součástí ekonomického i politického prostředí každé vyspělé země a smyslem 

neziskového sektoru je pomoc potřebným tam, kde stát nestačí vyřešit danou problematiku ve 

společnosti. Dále byly neziskové organizace rozčleněny dle různých pohledů, byly vysvětleny 

pojmy vládní, nevládní, veřejně a vzájemně prospěšné neziskové organizace. 

 V rámci kapitoly Hospodaření příspěvkových organizací byly podrobně charakterizovány 

příspěvkové organizace v členění na organizace státu a organizace územních samosprávných 

celků, peněžní fondy a podmínky jejich tvoření, byl také specifikován majetek, se kterým 

organizace mohou nakládat. Dále byly vysvětleny pojmy hlavní a hospodářská činnost a 

způsob stanovení základu daně, přičemž příjmy byly rozděleny na ty, které jsou předmětem 

daně, nejsou předmětem daně a příjmy od daně osvobozené. Stejným způsobem byly 

klíčovány výdaje a to na výdaje daňově uznatelné nebo neuznatelné. Podstatná část kapitoly 

byla věnována účetnictví příspěvkové organizace, s důrazem na probíhající účetní reformu a 

z ní vyplývající povinnosti účetních jednotek. Dále se tato část zaměřila na problematiku 

účetní závěrky, její obsah, stanovení daně z příjmů a proces inventarizace. 

 Kapitola Analýza hospodaření příspěvkové organizace tvořila stěžejní část diplomové 

práce, která měla za úkol zhodnotit hospodaření konkrétní organizace. V rámci této kapitoly 
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byla představena organizace – Domov Sluníčko, bylo vysvětleno, co je hlavní a co 

doplňkovou činností organizace a dále byl přiblížen proces financování. Financování domova 

je proces náročný, jde o ucelený komplex činností, který zahrnuje sestavení plánovaných 

nákladů a výnosů za hlavní i hospodářskou činnost, získání prostředků na provoz a 

hospodaření s nimi. V rámci analýzy nákladů a výnosů byly nejdříve zhodnoceny náklady 

v jednotlivých letech, přičemž bylo vysvětleno, jak se jednotlivé nákladové položky podílí na 

výši celkových nákladů. V rámci zkoumání nákladů bylo také provedeno srovnání 

plánovaných a skutečných nákladů, což bylo interpretováno i graficky. 

 Podobným způsobem byly analyzovány také výnosy, ale pro jejich zřetelnější výklad byl 

použit koláčový graf za každý rok. Graf nejdříve poměřoval výnosy v členění na jednotlivé 

úhrady od klientů a dále podíl dílčích příjmů na celkových výnosech organizace. Provedením 

analýzy výnosů bylo zjištěno, že navzdory snižujícím se příspěvkům z veřejných  rozpočtů, si 

organizace dokáže udržet stejnou úroveň výnosů v každém sledovaném roce. Výpadky z 

těchto zdrojů financování však musí organizace doplňovat navyšováním úhrad klientů, a proto 

výnosy od klientů představují největší podíl na celkových výnosech organizace. Analýze 

výnosů byla věnována podstatná část této kapitoly, neboť je velmi zajímavé sledovat, jak se 

organizace musí vyrovnávat se snižujícími se příspěvky od zřizovatele a dotacemi ze státního 

rozpočtu. Důležitým aspektem v hodnocení hospodaření organizace je procento její 

soběstačnosti. Byla proto provedena analýza soběstačnosti, která srovnala do jaké výše je 

organizace svými výnosy schopna pokrýt náklady. Bylo zjištěno, že organizace dosahuje 

soběstačnosti ve rozmezí 65 – 66 %, průzkum dále srovnal dosahované procenta soběstačnosti 

jiných příspěvkových organizací v roce 2011, z něhož Domov Sluníčko dosáhl nejvyšší 

hodnoty.   

 Navzdory všem škrtům a omezením, které současná doba pro příspěvkové organizace 

přináší, bylo hospodaření Domova Sluníčko zhodnoceno jako vyrovnané, organizace 

v každém sledovaném roce dosáhla kladného výsledku hospodaření, přičemž náklady byly 

v každém roce čerpány rovnoměrně na úrovni plánovaných hodnot. Na základě provedené 

analýzy hospodaření organizace bych závěrem doporučila v maximální míře využívat 

vykazování ošetřovatelských výkonů zdravotním pojišťovnám, dbát na minimalizaci 

ovlivnitelných nákladů, jako vhodný nástroj můžeme považovat realizaci nákupů komodit 

přes nákupní portál Ostrava. Organizace by se také měla dál aktivně účastnit programů 

Evropské unie v podobě výzev, grantů a projektů EU. 
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