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1 Úvod 

 

Při pohledu do budoucnosti příspěvkových organizací je v nedohlednu nekonečné 

získávání finančních prostředků, získávání příspěvků na provoz od svých zřizovatelů nebo 

z evropských fondů na účelové dotace. Tato závislost je svazující, příjmy příspěvkových 

organizací získané vlastní činností nemůžou být schopny dosáhnout výše potřebných 

finančních prostředků, které jsou spotřebovány na provoz organizace, navíc s prostředky 

získanými ekonomickou činností je kalkulováno již v plánu rozpočtu na následující roky.  

 

Cílem mé práce je zhodnotit finanční hospodaření ve vybrané příspěvkové organizaci 

poskytující sociální služby, zhodnotit rozložení čerpání dotace na základě rozpočtu roku 

2012. V závěru práce je určení ideální výše příspěvku zřizovatele na provoz organizace, 

zhodnocení případných rizik pro příspěvkovou organizaci a navrhnout jejich možné řešení. Za 

účelem cíle práce jsou použity metody horizontální a vertikální finanční analýzy účetních 

závěrek rozvahy, výkazů zisku a ztrát pro příspěvkovou organizaci Marianum, p.o. Rozbor je 

proveden v časovém rozmezí od roku 2008 až do roku 2012.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, která je věnována právnímu 

postavení příspěvkových organizací, náplní jednotlivých poskytovaných sociálních služeb v 

organizaci a sestavením rozpočtu. Praktická část se zabývá finanční analýzou vybrané 

organizace, zhodnocením finanční situace s možným výhledem do budoucna  

Podkladem pro vypracování analýzy hospodaření příspěvkové organizace jsou 

především účetní výkazy a vnitřní doklady organizace. Současně vycházím z vlastních 

zkušeností a z praxe. Z externích zdrojů budu využívat odbornou literaturu a internetové 

stránky. Závěr praktické části jsem doplnila analýzu hospodaření o SWOT analýzu, která 

uzavírá ekonomické výsledky příspěvkové organizace s doporučením ke zlepšení současného 

stavu. 

 

Charakteristikou vybrané příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb 

osobám s mentálním nebo vícenásobným postižením ve věku nad 18 let. Čtyři druhy služeb 

jsou poskytovány v šesti samostatných střediscích s cílem zlepšení kvality života a podporou 

samostatnosti s přiměřeným uplatňováním ve společnosti.  

Sídlo organizace a stěžejní část poskytovaných služeb je v pronajaté budově, která     

je vzdálená cca 800m od centra města Opavy. V hlavní budově jsou byty uživatelů, 
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aktivizační pracoviště pro uživatele, zázemí pro zabezpečení zdravotní péče, pracoviště pro 

rehabilitaci. V hlavní budově je umístěn stravovací provoz, prádelna, sklady a terapeutické 

dílny. Celý areál má přilehlou rozsáhlou zahradu s bazénem, vnější prostory jsou bezbariérově 

upraveny, hlavní budova je částečně bariérová. Cílem příspěvkové organizace z pohledu 

ekonomického hlediska není ziskovost, ale účelnost a vhodné využití poskytnutých finančních 

prostředků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

2 Právní postavení příspěvkové organizace  

 

Příspěvkové organizace jsou rozlišovány podle toho, kdo je zřizovatelem. Můžeme    

je dělit na organizace zřízené organizační složkou státu (dále OSS) nebo zřízené územními 

samosprávnými celky (dále ÚSC). Příspěvkové organizace zřízené OSS se řídí zákonem        

o rozpočtových pravidlech, který vymezuje hlavně finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. 

Příspěvkové organizace zřízené ÚSC upravuje zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, který říká, že územní samosprávný celek, respektive zastupitelstvo, zřizuje 

příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové 

a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.  

Rozdíly jsou také v hospodaření. OSS hospodaří na základě limitů, avšak příspěvkové 

organizace ÚSC dostávají dotace.  

 

2.1 Poslání příspěvkových organizací 

 

Poslání vyjadřuje smysl činností, představující definici zaměření organizace            

ve vztahu k dosažení předpokládaných užitků, její vize do budoucnosti a hodnoty, jenž 

uznává a řídí se jimi. Poslání příspěvkových organizací vychází z uspokojování potřeb, které 

nemůže zajistit tržní sektor.  

Mělo by být zaměřeno na to, co se snaží organizace skutečně vykonávat, aby 

zaměstnanci organizace věděli, k čemu v organizaci přispívají. Mělo by být:  

 konkrétní, 

 vycházet z potřeb stanoveného okruhu obyvatel, 

 být srozumitelné cílovým skupinám, subjektům vnějšího okolí. 

 

2.2 Zřízení příspěvkové organizace  

 

Zřízení příspěvkové organizace je na základě ustanovení § 23 odst. 1, písm. b) a § 27 

odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. Příspěvková organizace je zřizována dle rozhodnutí zřizovatele, 

kterým je zpravidla kraj nebo obec a zapíše zřizovanou organizaci do obchodního rejstříku. 

Příspěvková organizace je právnickou osobou a vzniká na základě zřizovací listiny. Údaje     

o zřízení a případných změnách se zveřejňují v Ústředním věstníku České republiky, kde 

povinností zřizovatele je oznámit do 15 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo. 
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„Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své 

působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyjadřují 

samostatnou právní subjektivitu.“ (Maderová Voltnerová, Tégl, 2011, s. 48). 

 

Povinnými náležitostmi zřizovací listiny, dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, je: 

 uvedení zřizovatele,  

 názvu a sídla příspěvkové organizace a její identifikační číslo,  

 vymezení hlavních činností,  

 vymezení majetkových práv a majetku, který je předán příspěvkové organizaci 

k hospodaření, 

 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace případně 

dobu, na kterou je zřízena, pokud je zřízena na dobu určitou.  

 

Ve zřizovací listině jsou vymezeny další hlavní body: účel zřízení, určení statutárního 

orgánu, zajištění kontroly organizace, určení ekonomické činnosti organizace, doba, na kterou 

je organizace zřízena. Změny ve zřizovací listině se provádějí pouze jejími dodatky.  

 

 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je jedna osoba ředitel (ředitelka). 

Jmenování do funkce ředitele nemusí předcházet výběrové řízení a odvolání z funkce není 

povinen zřizovatel zdůvodňovat. Jmenováním se ředitel stává zaměstnancem příspěvkové 

organizace, avšak odvoláním z funkce ředitele nekončí jeho pracovněprávní vztah, další 

postup se musí řídit zákoníkem práce (Kolektiv autorů, 2011). 

 

Z titulu statutárního orgánu odpovídá ředitel organizace za činnost a hospodaření 

organizace, odpovídá za vedení účetnictví, vydává vnitřní předpisy právnické osoby, 

odpovídá za stanovení platu zaměstnancům organizace, atd. (Kolektiv autorů, 2011). 

 

 

2.3 Vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací 

 

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

pozdějších předpisů, je základní úpravou vztahu mezi zřizovatelem a jím zřízenou 

příspěvkovou organizací. Vztahy mezi zřizovateli a příspěvkovými organizacemi jsou určeny 
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vydáním zásad zřizovatele. Tyto zásady jsou doplňovány metodickými pokyny, které jsou 

závazné pro všechny organizace patřící zřizovateli:  

 postupy orgánů zřizovatele – samotné zřízení příspěvkové organizace, sloučení, 

splynutí a rozdělení, jaké úkoly plni Rada kraje nebo města ve vztahu k příspěvkovým 

organizacím a určení jednotlivých odborů zřizovatele, které mají právo kontrolovat samotné 

příspěvkové organizace,  

 hospodaření příspěvkových organizací – finanční řízení příspěvkových organizací 

se soustavou závazných ukazatelů, určení co je považováno za porušení rozpočtové kázně, 

následný odvod neoprávněně použitých finančních prostředků zpět do rozpočtu zřizovatele, 

odepisování majetku a jeho zatřídění do šesti odpisových skupin, stanovení odpisových plánů, 

usměrňování výše prostředků na platy, tvorba fondů, 

 systém finanční kontroly – zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému, 

prověřování a vyhodnocování účinnosti, včetně veřejnoprávní kontroly provádí úřad 

zřizovatele, 

 povinnosti ředitelů příspěvkových organizací – vztah mezi řediteli příspěvkové 

organizace a zřizovatelem, stanovení odpovědností, předkládání zpráv o činnosti,  

 ostatní ujednání – poskytování informací o nakládání s veřejnými prostředky, zřízení 

datových schránek, dodržování zadávání veřejných zakázek. 

 

2.4 Právní rámec příspěvkových organizací 

 

Od samotného vzniku se příspěvková organizace stává právnickou osobou a účetní 

jednotkou, která musí dodržovat zákony určující hospodaření s veřejným majetkem.  

Jedná se především o zákony ve znění pozdějších předpisů: 

 Zákon č. 250/2000 Sb. – o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

 Zákon č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole ve veřejné správě, 

 Zákon č. 552/1991 Sb. – o státní kontrole, 

 Zákon č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, 

 Zákon č. 108/2006 Sb. – o sociálních službách, 

 Vyhláška č. 410/2009 Sb. – k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané 

účetní jednotky, 

 Vyhláška č. 270/2010 Sb. – o inventarizaci majetku a závazků, 

 Vyhláška č. 383/2009 Sb. – technická vyhláška o účetních záznamech, 

 Vyhláška 114/2002 Sb. – o fondu kulturních a sociálních potřeb, 



 10 

 ČÚS č. 701 – 710 – české účetní standarty pro některé vybrané účetní jednotky. 

 

A současně veškeré zákony daňové soustavy České republiky (ve znění pozdějších předpisů): 

 Zákon č. 586/1992 Sb. – o daních z příjmů, 

 Zákon č. 593/1992 Sb. – o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, 

 Zákon č. 16/1993 Sb. – o dani silniční, 

 Zákon č. 357/1992 Sb. – o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 

 Zákon č. 338/1992 Sb. – o dani z nemovitosti, 

 Zákon č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, 

 Zákon č. 353/2003 Sb. – o spotřební dani. 

 

Požadavky na vedení účetnictví byly vždy obsahem regulace prostřednictvím zákona  

o účetnictví, jehož účelem je dosažení věrného a poctivého zobrazení předmětu účetnictví. 

Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu. 

Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede 

k dosažení věrnosti. 

Příspěvkové organizace se řídí stejnými účetními zásadami, ke kterým patří: 

 Správnost (zákonnost) – za správné je považováno takové účetnictví, jestliže účetní 

jednotka je vede tak, že to neodporuje ustanovení zákona o účetnictví a ostatním právním 

předpisům. 

 Úplnost – účetnictví je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období 

v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat v souladu s účetními 

metodami. 

 Průkaznost – za průkazné se považuje účetnictví, pokud jsou splněny ostatní 

požadavky zákona, tzn., že všechny účetní záznamy jsou průkazné a je provedená 

inventarizace. 

 Přehlednost, srozumitelnost – účetnictví je srozumitelné, jestliže umožňuje dodržení 

ostatních ustanovení zákona a umožňuje jednoznačně určit obsah účetních případů s použitím 

účetních metod obsažených v účtových osnovách a postupech účtování. 

 Způsob zaručující trvalost účetních záznamů – jestliže účetní jednotka je schopna 

zaručit trvalost účetních záznamů po celou dobu, po níž jsou jí zákonem uloženy (Kolektiv 

autorů, 2011). 
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2.5 Účetnictví a fondy příspěvkových organizací 

 

Stejně jako tomu je u podnikatelských jednotek, účetnictví příspěvkových organizací 

musí poskytovat údaje, které věrně zachycují ekonomické jevy v organizaci a podávají tak 

včasné, věrohodné a správné informace o hospodaření. 

Aby účetní systém odpovídal skutečnosti, musíme jej identifikovat. Identifikace 

v účetnictví je realizována účtováním a výsledkem identifikace je vytvoření modelu účetní 

jednotky – rozvahy. Přestože účetní program dokáže sestavit rozvahu, k jejímu zpřesnění 

potřebujeme inventarizaci majetku a závazků a ověření, zda skutečný stav odpovídá stavu 

účetnímu. Řádné provedení inventarizace je jedním ze základních předpokladů věcné 

správnosti a průkaznosti účetní závěrky. Jinými slovy, úkolem účetnictví je podat v peněžním 

vyjádření pravdivé informace, z nichž je možné získat věrný obraz o: 

 majetkové situaci účetní jednotky – jak je majetek oceněn, jak je opotřebováván, jak 

rychle se obnovuje, 

 zdrojích, z nichž byl majetek pořízen – o výši vlastních cizích zdrojů, jejich podrobné 

struktuře, o dlouhodobých a krátkodobých závazcích, aj., 

 finanční situaci podniku – jakého zisku účetní jednotka dosáhla v daném roce, jaké je 

rozdělení zisku, zda je účetní jednotka schopna hradit své dluhy včas, aj. 

 

Od roku 2010 byla změněna metodika účetnictví příspěvkových organizací a byly 

zavedeny převodové můstky, které určovaly změny mezi účty a jejich návaznost. Mezi 

nejvýznamnější změny v principech účtování patřily: 

  změna v účtování opravných položek (dočasné snížení hodnoty majetku)                    

u pohledávek, od 1. 1.2011 u majetku (oběžný i dlouhodobý), 

  ocenění majetku reálnou hodnotou (při prodeji), 

  závazné účtování na podrozvahových účtech, které jsou přesně obsahově vymezeny,  

a účetní jednotka si je nebude moci tvořit sama (podmíněné pohledávky, podmíněné závazky, 

majetek účetní jednotky, odepsané pohledávky a závazky),  

  kompletní změna v účtování fondů. 
1
  

 

                                                 
1
 Svaz měst a obcí České republiky. Nová metodika účetnictví nyní také pro příspěvkové organizace [online]. 

c2013, [cit. 2013-16-01]. Dostupné z:  http://www.smocr.cz/cinnost/financovani-obci/metodika-uctovani-od-1-

ledna-2010.aspx. 
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Příspěvkové organizace jsou povinny od roku 2010 provádět mezitímní závěrky, dle 

vyhlášky o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek, č. 383/2009 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmětem je elektronické zasílání vygenerovaných 

účetních výkazů vybraných účetních jednotek, které zasílají tyto výkazy na MFČR 

prostřednictvím In-boxů umístěných na internetových stránkách ministerstva financí. Jedná se 

o sběr konsolidačních účetních uzávěrek s četností předávání 3x ročně a 1x ročně závěrečnou 

uzávěrku. Od roku 2012 mají některé organizace povinnost předávat pomocný analytický 

přehled (PAP). Jedná se o obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 roven nebo vyšší 

než 3000 a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k 31. 12. 2010 a zároveň 

k 30. 9. 2011 jsou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč, jedná se rovněž o povinnosti vyplývající 

z vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších 

předpisů. Ve své podstatě vede účetní jednotka dvojí účetnictví, podle národních standardů    

a účetnictví pro sestavení PAP. 

„Pomocný analytický přehled je postaven na principech angloamerického účetnictví 

(GAAPu) a naše národní účetní úprava je mu vzdálena“ (Máče, 2012, s. 533). 

 

Vedení účetnictví příspěvkových organizací se provádí ve zjednodušeném nebo plném 

rozsahu, určení závisí na samotném zřizovateli příspěvkové organizace. Avšak vedení 

účetnictví ve zjednodušeném rozsahu může být za podmínky, že organizace není 

konsolidovanou účetní jednotkou podle zákona o účetnictví, č. 563/1991, § 9, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Účetní výkazy se do značné míry podřizují potřebám finančního řízení a finanční 

analýze. Účetní osnova volí skladbu účtů tak, aby umožňovala získávat informace s potřebnou 

vypovídací schopností pro organizaci.  

 

„Výnos je uznán jako položka do výkazů zisků a ztrát tehdy, jestliže zvýšení budoucího 

ekonomického prospěchu, vznikajícího v souvislosti se zvýšením aktiv nebo snížením dluhu, 

lze spolehlivě měřit (ocenit).  

Náklad je uznán jako položka patřící do výkazu zisků a ztrát tehdy, jestliže snížení 

budoucího ekonomického prospěchu, vznikajících v souvislosti se snížením aktiv nebo 

zvýšením dluhu, lze spolehlivě měřit.“ (Máče, 2006, s. 21). 
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U příspěvkových organizací a ÚSC je používána nová účetní definice – transfer. 

Jedná se o takové peněžní prostředky, které byly účetní jednotce poskytnuty z veřejných 

rozpočtů. Ve smyslu § 54 odst. 1, zákona č. 218/2000 Sb., zahrnují příspěvek na provoz         

a investice od zřizovatele nebo odvod do rozpočtu zřizovatele. Ke stanovení základních 

postupů účtování o transferech se vychází z ČÚS č. 703, dle podmínek užití se k jednotlivým 

transferům přistupuje jednotlivě. Pokud by prostředky nebyly poskytnuty nenávratně, jedná  

se o půjčku, tzn., že finanční prostředky byly poskytnuty z jiných než veřejných rozpočtů, 

např. z prostředků podnikatelského subjektu a jedná se o dar (Máče, 2012). 

 

2.5.1 Majetek 

Příspěvková organizace je oprávněna nabývat majetek nikoli na základě vlastní vůle, 

ale na základě vůle svého zřizovatele. Z tohoto důvodu je součástí rozpočtu příspěvkových 

organizací jak pořizování krátkodobého majetku, tak i náklady na údržbu svěřeného majetku.  

Dlouhodobý majetek a stanovení výše ceny pro jeho zařazení je uvedeno ve vyhlášce 

ministerstva financí č. 410/2009 Sb., § 11 a 14, ve znění pozdějších předpisů.  

 Dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek je financován výhradně ze zdroje, který 

je k tomu určen, z investičního fondu. 

 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se při nákupu odpisuje přímo         

do nákladů a je financován z provozních prostředků. 

 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku se hradí z prostředků investičního 

fondu, pokud v součtu za jeden rok přesáhne částka celkem 40.000 Kč u hmotného majetku 

nebo 60.000 Kč u nehmotného majetku. V opačném případě se technické zhodnocení hradí 

z provozních prostředků a účtuje se na příslušné položky nákladů (Nováková, 2012). 

 

Stálá aktiva představující dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek přinášejí účetní 

jednotce užitek po dobu jejich použitelnosti. Opotřebením se snižuje pořizovací hodnota 

(vyjma pozemků a kulturních předmětů) a jsou-li používána i po době použitelnosti, pak tuto 

skutečnost vyjadřuje jejich zbytková hodnota. Nestanoví-li účetní jednotka jinak, hranicí 

významnosti je částka ve výši 5 % z ocenění dlouhodobého majetku, tedy z pořizovací ceny. 

Tzn., že odpisy majetku budou ukončeny na hodnotě 5 % a tato hodnota zůstává v účetnictví 

až do jeho vyřazení. Legislativní oporou je odst. 4.11, ČÚS č. 708, odpisování dlouhodobého 

majetku, ve znění pozdějších předpisů.  

Zbytková hodnota je odhad reálné hodnoty na konci životnosti. Sleduje se proto, aby 

se během užívání majetku nezkreslovaly odpisy a zisk (ztráta) při jeho likvidaci. Je to částka, 
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kterou účetní jednotka očekává, že získá za dané aktivum na konci doby jeho použitelnosti   

po odečtení nákladů spojených s jeho vyřazením (např. při prodeji ojetého vozu).  

 

Povinnost inventarizace majetku a závazků je zakotvena v zákoně č. 563/1991 Sb.,     

o účetnictví, v platném znění (§ 29 a § 30). Inventarizace majetku a závazků je jedna 

z podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví (§ 8, odst. 4), prováděcím předpisem        

je vyhláška č. 270/2010 Sb. Vyhláška se vztahuje pouze na tzv. vybrané účetní jednotky, mezi 

něž patří také příspěvkové organizace zřizované státem, ÚSC a dobrovolnými svazky obcí. 

Obecně lze říci, že vyhláška nepřímo klade více důraz na zajištění větší srovnatelnosti 

inventarizačních výstupů s evidencí majetku a závazků v účetnictví, stanovuje jakýsi formální 

rámec, v rámci něhož je nutné inventarizace provádět. 

 

Příspěvková organizace hospodaří zpravidla se svěřeným majetkem. Jedná                 

se o majetek, který zůstává ve vlastnictví zřizovatele, avšak příspěvkové organizaci vzniká 

k němu právo hospodaření, v rozsahu dané zřizovací listinou (Maderová Voltnerová, Tégl, 

2011). 

 

2.5.2 Fondy 

Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatel je ÚSC, tvoří a používají fondy dle zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle § 29 až § 33, ve znění 

pozdějších předpisů. Základní postupy účtování na účtech fondů je stanoveno v ČÚS č. 704.  

Pro čerpání fondů není stanoven žádný časový limit, použití jednotlivých fondů účetní 

jednotkou jejich čerpáním, je vázána na tvorbu zlepšeného výsledku hospodaření. Fondy lze 

pojmout jako formu interního financování, jedná se o vlastní zdroje. 

 

 Fond odměn – je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku, maximálně do výše 

80 % částky a zároveň do 80 % mzdových prostředků organizace. Tvorba a následný převod 

prostředků musí být schválena zřizovatelem. Čerpání tohoto fondu, jak už vyplývá z názvu,  

je určen na odměny zaměstnancům. 

 Fond kulturních a sociálních potřeb, FKSP – je tvořen základním přídělem dle 

celkového objemu hrubých mezd a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, ve výši 1 %. 

Přeúčtování je náklad organizace, kterým se naplňuje fond. Čerpání fondu je možné použít   

na zabezpečení kulturních aktivit zaměstnanců, sportovních aktivit, na jednotné oblečení,     
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na pracovní a životní jubilea zaměstnanců a nejvíce je využívané na příspěvek závodního 

stravování. Podmínky čerpání je nutné mít ošetřeno ve vnitřní směrnici organizace. 

 Rezervní fond – je rozdělen na dva tituly. Jedna část je rezervní fond tvořený            

ze zlepšeného výsledku hospodaření, po ukončení účetního roku a se souhlasem zřizovatele. 

A druhá část rezervního fondu je rezervní fond tvořený z ostatních titulů, jako jsou přijaté 

peněžní dary, dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu 

EU a dále z peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí.  

Čerpání rezervního fondu je možné k úhradě ztráty za předchozí léta, k úhradě zhoršeného 

výsledku hospodaření nebo převodu do investičního fondu, avšak v obou případech              

až se souhlasem zřizovatele. Dále je možné použít k úhradě sankcí a pokut při porušení 

rozpočtové kázně, příp. k dalšímu rozvoji, což může být také k použití daňové úspory, dle 

zákona o daních z příjmu a také k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady. 

 Investiční fond – je tvořen především z odpisů majetku, výnosů z prodeje majetku, 

přídělu ze zlepšeného hospodářského výsledku nebo převodem z rezervního fondu. Slouží 

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

organizace používá pro svou činnost. 

 Ostatní fondy – nejedná se o fondy tvořené organizací, jsou využívány jako pomocné 

účty, kde např. mohou být depozita uživatelů, zde se kumulují jejich finanční prostředky, 

které jsou vedeny odděleně na samostatném bankovním účtu (Nováková, 2012). 

 

Tyto fondy jsou peněžními fondy a předpokládá se jejich krytí finančními prostředky. 

Krytí znamená stav, kde součet jejich hodnot je roven stavu peněžních prostředků na běžném 

účtu organizace, oddělené analyticky. 

 

2.6 Specifikace hlavní a ekonomické činnosti organizace 

 

Vymezení hlavní činnosti je dáno již při založení příspěvkové organizaci ve zřizovací 

listině, případně dodatkem ke zřizovací listině. Činnost, pro kterou jsou příspěvkové 

organizace zřízeny, mají většinou veřejnosti prospěšný charakter a další charakteristickou    

je, že v hlavní činnosti se nevytváří zisk. K tomu účelu jsou povoleny ekonomické činnosti    

a ve zřizovací listině je zakotvena specifikace předmětu činnosti. Ekonomická činnost úzce 

souvisí s hlavní činností, avšak nesmí se překrývat nebo narušovat. Příspěvková 

organizace hospodaří s peněžními prostředky, které získaly vlastní činností a s peněžními 

prostředky od jiných osob, především z rozpočtu svého zřizovatele, případně z jiných zdrojů.  
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Pokud má příspěvková organizace povolenou ekonomickou činnost, nesmí tato činnost 

souviset s hlavní činností a nesmí být financována z prostředků zřizovatele, zisky z této 

ekonomické činnosti naopak financují hlavní činnost, dle zákona č. 250/2000 Sb., § 28, odst. 

5, ve znění pozdějších předpisů. Proto příspěvkové organizace vedou v účetnictví odděleně 

ekonomickou činnost od hlavní, § 27, odst. G.  

 

Veškeré náklady spojené s oběma druhy činností příspěvkových organizací se účtují 

v účtové třídě – 5. Zachycují se zde prvotní a ve vybraných případech i druhotné náklady 

(např. na reprezentaci) narůstajícím způsobem od počátku roku. Obsahová náplň jednotlivých 

syntetických účtů uvedená v § 33, 34, 35 a 36 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů není vyčerpávající, a proto se na jednotlivé účty mohou účtovat i další náklady, které 

svou povahou odpovídají ekonomické činnosti (Nováková, 2012). 

 

2.7 Kontrolní systémy 

 

U příspěvkových organizací existují dva hlavní mechanismy kontrol: 

 Finanční kontrola – je na základě zákona o č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zároveň dle zákona                  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah 

kontroly je vymezen v § 11, a to např. v rámci následné kontroly u příspěvkové organizace   

se zjišťuje u vybraného vzorku operací, zda jsou v souladu s právními předpisy, rozpočty, 

smlouvami, zda splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Výsledek vyhodnocení 

operací je podkladem k prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly 

zavedené u kontrolované příspěvkové organizace.  

Žádné finanční a majetkové operace uskutečněné příspěvkovou organizací nejsou 

z kontroly vyjmuty. Zřizovatel může přezkoumávat veškeré náklady a výnosy, čerpání fondů 

a také použití účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu státu nebo kraje. Rozsah kontrol 

si volí sami na základě analýzy rizik. Včasným odhalením nedostatků a jejich případným 

odstraněním v daném rozpočtovém roce lze předejít zjištění kontrolních orgánů 

poskytovatele, které mají za následek odvod za porušení rozpočtové kázně a placení penále. 

Případné sankce za porušení rozpočtové kázně hradí příspěvková organizace ze svého 

rezervního fondu a snižuje si tím prostředky k dalšímu rozvoji své činnosti. 

 Kontrola ze strany finančního úřadu – vychází ze zákona o daních z příjmů podle 

jednotlivých ustanovení týkajících se daně z příjmů právnických osob se zaměřením             
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na jednotlivé právní formy neziskových subjektů. Správce daně, činí všechna opatření 

potřebná ke správnému a úplnému zjištění daňové povinnosti. Kontroluje, zda poplatník plní 

své povinnosti ve stanovené výši a době, zjišťuje a prověřuje daňový základ nebo jiné 

okolnosti, které jsou rozhodné pro stanovení správné výše daně. 

 

U dotací poskytovaných z MPSV, je v povinnostech příjemce, pokud byla dotace 

přidělena vyšší než 3 mil Kč, předložit do 31. srpna následujícího roku výrok auditora          

ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace a ověření účetní závěrky auditorem. Proto 

se některé příspěvkové organizace podrobují auditu, který se řídí zákonem o auditech            

č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Audit – auditor ověřuje, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční 

pozice dané účetní jednotky k rozvahovému dni, zahrnuje provedení auditorských postupů, 

jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní 

závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik,        

že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou 

(Smetanová, 2011). 

 

Těžiště auditu u příspěvkových organizací je soustředěno do dvou hlavních oblastí:  

 Kontrola a ověření způsobu účtování a použití dotace poskytnuté zřizovatelem 

v souladu se schváleným rozpočtem,  

 Ověření účetní závěrky a správnost jejího sestavení.  

 

2.8 Sociální služby  

 

Poskytovatelem sociálních služeb v naší České republice nemůže být subjekt, který 

není registrován jako poskytovatel sociálních služeb ve smyslu zákona o sociálních službách 

č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smyslem tohoto zákona je chránit práva          

a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování, a to z různých důvodů jako  

je věk, zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace  

a mnoho dalších příčin. Zákon vymezuje vedle práv a povinností jednotlivců také práva          

a povinnosti obcí, krajů, státu a samozřejmě také poskytovatelů sociálních služeb. V zákoně  
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je také upravena oblast týkající se podmínek výkonu sociální práce, a to ve všech 

společenských systémech, kde sociální pracovníci působí. 
2
 

 

Cílem sociálních služeb je zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života osob. 

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění 

stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, 

poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie   

a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Výčet základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb je stanoven zákonem, obsah je uveden v prováděcí vyhlášce MPSV  

č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,          

ve znění pozdějších předpisů.  

 

Pojem sociální soudržnosti se objevuje již v Římské smlouvě z roku 1957, která 

obsahuje závazek ke snižování rozdílů ve vývoji mezi regiony a podporu zlepšování životních 

a pracovních podmínek a zaměstnanosti pracujících s cílem jejich postupného sladění             

a zlepšení.  Dalšími mezníky vývoje sociálních služeb byla Maastrichtská smlouva z roku 

1992, do které se podařilo začlenit kapitolu o sociální politice až protokolem. V roce 1993 

byla publikována Zelená kniha o evropské sociální politice, jejímž cílem bylo analyzovat 

sociální společnost a na základě této knihy vznikla Bílá kniha, která byla založena                

na konstatování, že hospodářský pokrok musí být v souladu s pokrokem sociálním a že při 

budování Evropy je třeba se zaměřit na konkurenceschopnost i solidaritu. 
3
 

 

Sociální péče z pohledu veřejnosti představuje spíše poskytování pomoci a podpory 

fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci, je vnímána jako poměrně úzká skupina 

nástrojů a opatření, tzv. sociálních služeb, kterými stát vytváří záchrannou sociální síť pro 

nejpotřebnější.  

Sociální služba je činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc osobám 

v nepříznivé sociální situaci. Rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, 

musí působit na osoby aktivně a motivovat je k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují 

jejich nepříznivou sociální situaci a musí zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení.  

                                                 
2
 Zákon č. 108 ze dne 14. března 2006 o sociálních službách. In: Úplné znění. 2013. Dostupný z: 

http://www.uplnezneni.cz/zakon/108-2006-sb-o-socialnich-sluzbach/ 

3
 Czech Trade. Sociální politika v EU [online]. c1997-2012, [cit. 2012-28-11]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/socialni-politika-v-evropske-unii-5149.html 
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Sociální služby zahrnují, § 32 zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 

 Služby sociální péče – napomáhají osobám se stabilizovaným zdravotním stavem 

zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim zapojení do běžného 

života společnosti. 

 Služby sociální prevence – napomáhají osobám k překonání jejich nepříznivé situace 

a chrání společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 

 Sociální poradenství  - se zaměřuje na odborné poradenství v občanských poradnách. 

 

Poskytované služby, § 33, zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 

 Pobytové – služby s ubytováním v zařízení sociálních služeb. 

 Ambulantní – služby, za kterými uživatel dochází nebo je doprovázen, dopravován do 

zařízení sociálních služeb, součástí služby není ubytování. 

 Terénní – služby, které jsou poskytovány uživatelům v jejich přirozeném sociálním 

prostředí. 

Sociální služby bývají tradičně řazeny mezi služby obecného zájmu, v evropském pojetí 

jsou sociální služby vnímány v širším kontextu než v ČR, rozumí se jimi například také 

systémy sociální ochrany, služby zaměstnanosti, služby dlouhodobé péče, ale i sociální 

bydlení aj.  

Spektrum veškerých služeb sociální péče je velice široké. Je na místě poznamenat,    

že určitou část sociální pomoci tvoří „sociálně-zdravotní“ služby, to jsou takové, kde příčinou 

sociálního vyloučení nebo ohrožení dotyčné osoby je zdravotní stav či postižení. Tím vzniká 

přesah do oblasti zdravotní péče. 

 

Transformace sociálních služeb vznikla na základě projektu „Podpory transformace 

sociálních služeb“, tohoto projektu se účastní 32 ústavních zařízení v České republice. Proces 

transformace zajišťuje Národní centrum podpory transformace sociálních služeb formou 

regionálních transformačních týmů, které navštěvují individuálně organizace a hodnotí, radí, 

doporučují jak v zapojeném projektu dál pokračovat. Součástí projektu je mediální kampaň 

vedoucí k posunu pohledu veřejnosti na služby sociální péče, respektive na formy zajištění 

péče. Realizátorem projektu je Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV. 
4
  

                                                 
4
 Národní centrum podpory transformace sociálních služeb. Projekt Podpora transformace sociálních služeb 

[online]. [cit. 2013-14-01]. Dostupné z: 

http://trass.cz/TrassDefault.aspx?rid=48711&app=Article&grp=Content&mod=ContentPortal&sta=ArticleDetail
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Transformace ústavů sociálních služeb je náročný a dlouhodobý proces (který musí 

být dlouhodobě plánovaný a pečlivě připravený). Hlavním smyslem transformace je přechod 

lidí s postižením z velkokapacitních ústavních služeb do bydlení a služeb v běžném prostředí. 

Individuálním přístupem odpovědní pracovníci vybírají mezi uživateli ty, u kterých stěhování, 

změna prostředí a změna místa bydlení nezpůsobí obavu ze ztráty svých životních jistot         

a budou schopni tuto změnu bez následků zvládnout. Je nutné pracovat s rodinou uživatele, 

informovat o pozitivních i negativních vlivech. Neinformovanost je největším nepřítelem 

všech změn. U těch uživatelů, kteří jsou schopni samostatně bydlet, je na místě zajistit jim 

tuto možnost, samozřejmostí zůstává dohled nad jejich osobním rozvojem a začleňováním do 

společnosti. Větší část uživatelů nebudou schopni takovýchto „velkých“ kroků, proto touto 

transformací jim je umožněn důstojný život v bytech, v běžné zástavbě s personálem, který 

zajistí jejich potřeby dle jejich postižení. 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České 

republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  

 

2.9 Uživatelé a vnější prostředí 

 

Upřesněním komu jsou sociální služby poskytovány, zda klientům nebo uživatelům, 

vychází z transformace v sociálních službách, kdy název uživatel vychází z realizace užívání 

služeb, které si hradí z důchodu nebo svých výdělečných příjmů. Kdežto klient se v současné 

době neužívá.  

Zapojování uživatelů do vnějšího prostředí je dáno mimo jiné vývojem osobnosti 

samotného jedince, souvisejících sousedských vazeb, věkové struktury obyvatelstva,           

ale i komunikace představitelů města na sociální služby, zvyklostmi v chování a jednání 

samospráv.  

Organizace zajišťující sociální služby se prezentují a vynakládají nemalé finanční 

prostředky k informování o způsobu života uživatelů. Mezi rozšířené metody patří především 

novinové články a inzeráty v regionálním a místním tisku, televizní vysílání, vlastní webové 

stránky, stránky obce, města, kraje a dny otevřených dveří. Je charakteristické, že lidé se příliš 

nezajímají o postižené spoluobčany a proto je velmi těžké najít způsob, jak proniknout         

do podvědomí spoluobčanů a zapojit je do vnějšího prostředí. 

                                                                                                                                                         
&pst=ArticleDetail&p1=OID_INT_2591&p2=Header_BOOL_True&p3=RoundPanel_BOOL_True&p4=VPath

_STRING_&acode=78522504. 
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Uživatelé jsou zapojováni s okolím nejen pomocí zaměstnaneckých vztahů, ale také 

návštěvou kin, divadelních představení, koncertů, sportovních utkání a výletů. 

 

2.10 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 

Pohledem na druhou stranu než jen z pohledu pracovníků poskytující sociální služby, 

je na místě zmínit jaké povinnosti mají zaměstnavatelé a případně jaké mají zvýhodnění, když 

zaměstnají osoby se zdravotním postižením.  

V § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,           

je stanoven povinný podíl 4 % zaměstnávání zdravotně postižených z celkového průměrného 

přepočteného počtu zaměstnanců u povinného zaměstnavatele, pokud zaměstnává více než  

25 zaměstnanců v pracovním poměru. Zdravotně postiženou osobou je osoba, která jsou 

uznána orgánem sociálního zabezpečení v I., II. nebo III. stupni invalidity.  

Povinnost naplnění povinného podílu nabízí tři způsoby plnění: 

1) zaměstnávání zdravotně postižených v hlavním pracovním poměru,  

2) odběr výrobků a služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % 

osob se zdravotním postižením. Přepočet odebíraných výrobků nebo služeb se provede dle     

§ 18, vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů. Cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb (v částkách bez DPH)        

se vydělí sedminásobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 

sledovaného kalendářního roku, 

3) odvod do státního rozpočtu, poukazuje zaměstnavatel prostřednictvím Úřadu 

práce ČR. Ten  činí 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 

sledovaného kalendářního roku, za každou osobu zdravotně postiženou, kterou                     

by zaměstnavatel měl zaměstnat.  

Legislativa umožňuje tyto způsoby plnění vzájemně kombinovat.
 5

 

 

Pozitivní stimulace zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů  

je uvedeno v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.            

§ 35 upravuje slevu na dani pro zaměstnavatele bez ohledu na to, zda se jedná o fyzické nebo 

                                                 
5
 Vydavatelství paprsek. Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením [online]. c2009, 

[cit. 2013-31-03]. Dostupné z: http://www.vydavatelstvipaprsek.cz/plneni-povinneho-podilu-zamestnavani-osob-

se-zdravotnim-postizenim.html 
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právnické osoby. Daň se snižuje o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se změněnou 

pracovní schopností (dále ZPS) a částku 60 000 Kč za každého zaměstnance TPS s těžším 

zdravotním postižením. 

U daně z příjmů právnických osob pak u poplatníků zaměstnávajících nejméně          

20 zaměstnanců, u nichž podíl pracovníků se ZPS činí více než 50 % průměrného počtu 

pracovníků, se sazba daně snižuje na polovinu. 

Pro výpočet slevy je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se ZPS 

a zaměstnanců se ZPS s těžším zdravotním postižením, který se vypočítá za příslušné 

zdaňovací období jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných těmito zaměstnanci         

u poplatníka, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, 

překážek v práci a pracovní neschopnosti, za niž jsou poskytovány dávky nemocenského 

pojištění a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance 

pracujícího na plnou pracovní dobu. 

 

2.11 Charakteristika Marianum, příspěvkové organizace 

 

Z historických podkladů Marianum vybudovala Kongregace Dcer Božské Lásky 

v letech 1907 – 1909, jako ústav pro lidi s postižením, pro nemocné a pro děti ze sociálně 

slabých rodin. V období světových válek bylo zázemí využíváno pro zraněné osoby                

a v padesátých letech minulého století byl majetek převeden do užívání státu. V roce 1990 byl 

objekt vrácen Kongregaci Dcer Božské Lásky s počtem 300 klientů a od tohoto roku byl areál 

využíván k poskytování sociálních služeb na základě nájemní smlouvy s majiteli. Činnost 

byla financována z rozpočtu Okresního úřadu a státního rozpočtu.  

Marianum, příspěvková organizace byla zřízena k 1. 1. 2004, dle § 35,               

odst. 2 písmena j), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,               

se statutem poskytovatele sociálních služeb, s právní subjektivitou a zřizovatelem                 

je Moravskoslezský kraj.  

 

Se založením příspěvkové organizace zřizovací listinou (příloha č. 1), proběhla 

současně i registrace sociálních služeb, pro které byla příspěvková organizace zřízena,         

dle § 78, zákona č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

 každá poskytovaná služba má svůj číselný identifikátor, 

 druh služby,  

 forma poskytování služeb,  
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 místo poskytování služeb,  

 kapacita nabízených služeb,  

 okruh osob – cílová skupina,  

 od kdy je služba poskytována. 

 

Příspěvková organizace poskytuje terénní, ambulantní a pobytové sociální služby 

dospělým osobám s mentálním nebo vícenásobným postižením. Jedná se o čtyři druhy služeb, 

které jsou registrované ke každému místu, kde je služba poskytována. Bližší specifikace 

jednotlivých poskytovaných služeb je uvedena v kapitole 2.11.1. 

Kraje jsou povinny vést registry poskytovatelů těchto služeb na svém území v listinné 

podobě. Tyto seznamy pravidelně předávají MPSV a ti evidují celostátní Registr 

poskytovatelů sociálních služeb, který je v elektronické podobě dostupný na internetových 

stránkách ministerstva. 

 

2.11.1 Popis poskytovaných služeb 

V současné době Marianum, příspěvková organizace poskytuje čtyři druhy služeb 

sociální péče, specifikované v zákoně č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

 

1) Podpora samostatného bydlení, dle § 43 – je jednou z terénních služeb sociální péče, 

která napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení. Cílem služby je umožnit lidem s mentálním 

postižením žít v rámci jejich možností běžným způsobem v přirozeném domácím prostředí 

jako jejich vrstevníci. Jedná se o terénní službu poskytovanou osobám, které mají sníženou 

soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  

Služba je poskytována v Marianum, p.o., třem uživatelkám a to v rozmezí maximálně 

4 hodiny denně, s minimální asistencí třech pracovníků. Stravu si uživatelé zajišťují sami, 

včetně základních potřeb. 

 

2)  Centrum denních služeb, dle § 45 – jedná se o poskytování ambulantních služeb 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba podporuje 

osoby s mentálním a kombinovaným postižením při respektování jejich osobností, rozvoji      

a zvládání jejich sociálních a praktických dovedností s ohledem na jejich individuální 

možnosti, schopnosti a zájmy, při využívání jejich volného času.  
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Pro službu je využíván celý areál hlavní budovy v Opavě na Rooseveltově ulici 

s rozlehlou zahradou, dalšími pěti dílnami, rehabilitací, tělocvičnou, učebnami kurzu PC        

a dalšími částmi budovy pro výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

 

3)   Domov pro osoby se zdravotním postižením, dle § 48 – slouží pro celoroční 

pobytové sociální služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Domov 

pečuje o klienty prostřednictvím svých služeb a podporuje je tak, aby se podíleli na vytváření 

vlastního domova a mohli prožít hodnotný život. Služby jsou poskytovány osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby.  

Tento druh služby je poskytován v Marianum, p.o. ve dvou objektech na dvou 

místech: 

 v ulici Švestkova v Opavě, ve dvou řadových domcích o dvou domácnostech. 

V jedné domácnosti žije 6 mužů a ve druhé domácnosti 6 žen. Služba je zajišťována               

9 pracovníky sociálních služeb. Celodenní strava je denně dovážena z hlavní kuchyně 

Marianum, p.o. 

 druhý objekt je hlavní budovou Marianum, p.o. na Rooseveltově ulici v Opavě, 

zde žije v současné době 126 uživatelů, kteří žijí v bytech. Každý uživatel má svého 

klíčového pracovníka, který je mu nápomocen. Zdravotní péče je zajištěna 24 hodin denně 

středně zdravotním personálem, který spolupracuje s praktickým lékařem, psychiatrem, 

ortopedem, stomatologem, dermatologem, lékařem pro rehabilitaci a dalšími odborníky. 

 

4)   Chráněné bydlení, dle § 51 – služba má formu skupinového, popřípadě 

individuálního bydlení, je poskytována osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Cílem poskytováním pobytové služby chráněného bydlení je umožnit osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního a kombinovaného postižení a jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, poskytnutí takové pomoci a podpory, která bude 

s ohledem na individuální potřeby těchto osob zachovávat a rozvíjet jejich schopnosti. Tato 

služba umožňuje těmto osobám relativně samostatný život v běžném prostředí ve vlastní 

domácnosti. Chráněné bydlení má formu skupinového bydlení v bytech spravovaných 

poskytovatelem a jsou součástí běžné bytové zástavby ve městě. 

V Marianum, p.o. je tato služba poskytována v několika objektech, na dvou místech: 
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 v bytovém domě na ulici Dostojevského v Opavě, ve dvou bytových 

jednotkách pro 4 muže a 4 ženy, byty jsou rozděleny na dva dvojlůžkové pokoje. Chráněné 

bydlení pro 8 uživatelů je zajišťováno 3 pracovníky v sociálních službách.  

 druhé umístění s poskytovanou službou je v Jakartovicích-Deštné, má kapacitu 

20, 12 a 18 míst, celkem pro 50 uživatelů, zde jsou takto koncipovány tři budovy. První 

budova je o třech bytech, z čehož dva byty jsou pro ženy a jeden pro muže. Ubytování           

je poskytováno ve dvoulůžkových pokojích, kde čtyři uživatelé mají k dispozici sociální 

místnost, obývací pokoj a kuchyň. Druhá budova má kapacitu 12 míst, je koncipovaná         

do dvou šestilůžkových bytů, z čehož jeden byt je pro ženy a jeden pro muže. Třetí budova 

má kapacitu 18 míst, je koncipována ve třech šesti lůžkových bytech, dva byty jsou určeny 

pro ženy a jeden pro muže. Pokoje jsou rovněž dvoulůžkové a obyvatelé bytu mají k dispozici 

obývací pokoj, kuchyň, sociální místnost. Ve všech objektech si snídaně, svačinky a večeře 

obyvatelé připravují v bytech sami nebo s pomocí pracovníků, kterých je zde k dispozici 

dvacet, obědy jsou zajišťovány službami Marianum, p.o. 
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3 Tvorba a čerpání rozpočtu 

Rozpočet příspěvkových organizací je jedním z nejdůležitějších dokumentů, o kterém 

rozhoduje zřizovatel, prostřednictvím zastupitelstva přerozděluje prostředky, rozhoduje          

o tom, kam budou investovány peníze odvedené v podobě daní. Rozpočet je veřejný 

dokument, proto musí být ze zákona povinně zpřístupněn veřejnosti nejméně 15 dní před jeho 

projednáním v zastupitelstvu, podle zákona č. 250/2000 Sb., § 11.  

Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové 

hospodaření v době do schválení rozpočtu rozpočtovým provizoriem, § 13. Rozpočtové 

provizorium stanoví čerpání výdajové stránky rozpočtu pouze na nutné běžné výdaje, přičemž 

výdaje na investice mohou být čerpány až ze schváleného rozpočtu. Schválený rozpočet je pro 

všechny subjekty, kterých se týká, závazný. Po schválení rozpočtu jsou závazné ukazatele 

sděleny subjektům, které jsou povinny se jimi řídit. Změny rozpočtu jsou během roku možné 

a provádějí se rozpočtovými opatřeními, které schvaluje zastupitelstvo.  

 

3.1 Podmínky čerpání rozpočtu  

 

Na základě písemné žádosti příspěvkové organizace o dotaci ze státního rozpočtu        

a následného schválení jsou stanovena pravidla a podmínky pro čerpání, jako je kontrola        

a finanční vypořádání dotace. Výši poskytnutých finančních prostředků stanoví ministerstvo 

rozhodnutím podle příslušných kvantitativních a věcných ukazatelů. 

Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití, v souladu s jejím účelem, 

na který byla poskytnuta. U každé přidělené dotace je stanoveno za jaké období je možné 

čerpat finanční prostředky. Pokud příjemce nevyužil poskytnuté finanční prostředky v plné 

výši nebo není schopen doložit čerpání, tuto rozdílnou částku musí vrátit poskytovateli. 

Aby bylo možné sledovat přidělenou dotaci v účetnictví organizace, příjemce vede 

jednotlivé dotace v účetnictví odděleně, většinou pod tzv. účelovým znakem. 

 

Dle určení dotace se dělí:  

 průtokové – jedná se o případ, kdy dotace je poskytnuta za účelem rozdělení třetím 

osobám prostřednictvím zprostředkovatele. Příspěvkové organizace nemají průtokové dotace, 

jelikož jsou konečnými příjemci,  

 investiční – jsou určeny k pořízení dlouhodobého majetku (vyjma drobného),  
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 provozní – mohou být čerpány pouze na běžné výdaje spojené především s nákupem 

materiálu, drobného majetku a služeb, údržbou, provozem a spotřebou energií. Nejsou určeny 

k pořízení dlouhodobého majetku (vyjma drobného), příp. kde nepřevažuje použití                

na pořízení tohoto majetku, 

 účelové – použití finančních prostředků na konkrétní účel, ať již investiční nebo 

neinvestiční, s finančním vypořádáním, 

 neúčelové – možnost použití finančních prostředků bez specifikovaného účelu a bez 

finančního vypořádání. 

V případě zrušení, zániku nebo sloučení příspěvkové organizace je příjemce dotace 

povinen oznámit změnu a současně musí přednostně vypořádat čerpání dotace.   

 

3.2 Rozpočet organizací 

 

Rozpočet je zastřešením dílčích rozpočtů, které kvantifikují očekávaný budoucí 

hospodářský výsledek v rozpočtové výsledovce, změnu peněžních toků v rozpočtu peněžních 

toků a finanční pozice v rozpočtové rozvaze. 

 

Funkce rozpočtu: 

 Funkce plánovací – rozpočet stanovuje cíle ve vývoji hodnotových veličin v daném 

období v návaznosti na strategické nebo dlouhodobé cíle. Plány a rozpočty, které realizují 

nejdůležitější změny v budoucím procesu, zásadní změny, změny struktury služeb. Také zde 

patří krátkodobé rozpočty, které zajišťují realizaci dlouhodobých rozpočtů. 

 Funkce koordinační – rozpočet koordinuje činnost středisek uvnitř podniku 

v návaznosti na vymezení jejich pravomoci a odpovědnosti organizační a ekonomické 

struktury podniku. Kvalita sestaveného rozpočtu velmi závisí na způsobu komunikace řídících 

pracovníků a na koordinaci jejich rozhodování. 

 Funkce motivační – rozpočet motivuje řídící pracovníky středisek k dosažení dílčích 

úkolů v souladu s cíli organizace jako celku. 

 Funkce kontrolní – rozpočet je nástrojem kontroly skutečného vývoje hodnotových 

veličin v porovnání s jejich výší stanovenou rozpočtem. 

 Funkce měření výkonnosti – rozpočet umožňuje měřit výsledek činnosti středisek, 

jednotlivých řídících pracovníků. 
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U příspěvkových organizací jsou finanční rozpočty většinou krátkodobé, každoroční, 

na období 12 měsíců. Mezi další druh rozpočtu patří klouzavé rozpočtování, plán na první tři 

měsíce a další tři čtvrtletí, dle výsledků prvního čtvrtletí jsou upravovány plány dalších 

čtvrtletí. Při porovnání výsledku činnosti ve sledovaném období se vychází z aktualizovaných 

cílů a průběžně upřesňovaných rozpočtů. 

Základním obdobím pro hodnocení výsledku činnosti je vždy jeden měsíc. Základem 

je členění nákladů na variabilní a fixní. Náklady příspěvkových organizací můžeme rozlišit: 

 Náklady za jednotlivá střediska 

 Náklady za skupinu služeb  

 Náklady správy a řízení organizace 

 

Kontrolou dodržení rozpočtu je neustálé porovnávání skutečného vývoje nákladů 

(výnosu, zisku) a rozpočtovanou výši v pravidelných intervalech a to většinou jednou 

měsíčně. Nejpozději do třináctého dne následujícího měsíce jsou rozdíly, přesněji odchylky 

předem stanoveného a skutečného vývoje vyhodnocovány a v případě potřeby jsou přijímána 

konkrétní opatření k odstranění nepříznivých tendencí, popřípadě naopak k podpoře 

pozitivního vývoje. 

Způsoby kontroly čerpání a vývoje rozpočtu 

 Prostřednictvím interních výnosů a výsledku hospodaření střediska 

 Porovnáním skutečně vynaložených a rozpočtovaných nákladů mimo systém účetního 

zobrazení. 

 

3.3 Sestavení rozpočtu 

 

K sestavení rozpočtového výhledu není v zákoně uvedený žádný postup. Obvykle      

se vychází ze skutečnosti uplynulých let a dále se zohledňují budoucí záměry organizace. 

Podkladem k jeho sestavení jsou zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky. Pro 

zajištění reálnosti rozpočtového výhledu platí zásada, že nelze nadhodnocovat příjmy             

a podhodnocovat výdaje budoucích let. 

Rozpočet příspěvkové organizace by měl být vyrovnaný, neměl by vykazovat            

za předpokládaného vývoje deficit ani přebytek finančních prostředků. 

 

K očekávaným příjmům a výdajům vybrané příspěvkové organizace patří: 
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 příjmy daňové – zdravotní služby, příspěvek na péči, příspěvek na bydlení, příspěvek 

na stravování a ekonomická činnost, 

 příjmy nedaňové – úroky z vkladů, použití rezervního fondu, čerpání z fondů FKSP, 

přijaté dotace ze státního rozpočtu, dotace od zřizovatele, 

 kapitálové příjmy – jsou zde uvedeny jen pro informaci (tyto příjmy organizace 

nemá), 

 běžné výdaje na provoz – energie, mzdy, zákonné odvody, služby, spotřební materiál, 

 kapitálové výdaje – výdaje na pořízení dlouhodobého majetku. 

 

Podkladem pro sestavení rozpočtu na rok 2012 byl samotný vývoj nákladů a výnosů v roce 

2011, dalším hlediskem je zhodnocení výše tvorby a použití peněžních fondů organizace, plán 

objemu prostředků potřebných na platy a odměny zaměstnanců, odpisový plán a předpoklad 

možného odvodu z investičního fondu zřizovateli. S tím související sestavení plánu              

na pořízení dlouhodobého majetku, investičních akcí jako jsou opravy a údržba majetku. 

Souhrn všech těchto informací, čísel a kalkulací je zahrnuto v příloze č. 2 – Návrh finančního 

plánu na rok 2012.  

Rozpočet v Marianum, p.o., byl sestaven na rok 2012 deficitní s částkou -2.685 tis. Kč 

s tím, že předpoklad výše dotace byl 14.880 tis. Kč, viz. Tab. 3.1 – rozpočet pro rok 2012. 

 

Tab. 3.1 – Rozpočet organizace pro rok 2012, v tis. Kč 

Rozpočet na rok 2012 
  

  

Hlavní činnost Ekonomická činnost 

V tis. Kč V % V tis. Kč V % 

Běžné výdaje   15 631,00 Kč  27,94 %       738,00 Kč  65,60 % 

Mzdové výdaje   38 371,00 Kč  68,59 %       348,00 Kč  30,93 % 

Daně a poplatky         50,00 Kč  0,09 %              -   Kč  0,00 % 

Odpisy     1 588,00 Kč  2,84 %         39,00 Kč  3,47 % 

Ostatní náklady       300,00 Kč  0,54 %              -   Kč  0,00 % 

Výdaje   55 940,00 Kč  100,00 %     1 125,00 Kč  100,00 % 

Daňové příjmy   38 305,00 Kč  71,89 %     1 245,00 Kč  100,00 % 

Ostatní příjmy       100,00 Kč  0,19 %              -   Kč  0,00 % 

Dotace   14 880,00 Kč  27,93 %              -   Kč  0,00 % 

Příjmy   53 285,00 Kč  100,00 %     1 245,00 Kč  100,00 % 

Daň z příjmů       150,00 Kč                 -   Kč  

 Saldo -   2 805,00 Kč          120,00 Kč    

Výsledek hospodaření -2 685,00 Kč 

Zdroj: příloha č. 2, vlastní zpracování 
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V návrhu rozpočtu se zachovaly všechny předpokládané náklady i výnosy, které 

poskytují informace o výši potřebné dotace a právě tato výše dotace má rozhodující vliv       

na výsledek hospodaření zda bude kladný nebo záporný. Zřizovatel před sestavením rozpočtu 

informuje jednotlivé organizace o budoucí výši předpokládaného příspěvku na provoz. Tato 

částka vychází z dotací minulých let a zřizovatel případně informuje o jejím procentním 

snížení nebo zvýšení pro rozpočtovaný rok. 

Takto schválený rozpočet je během roku sledován, vedení příspěvkové organizace 

hodnotí vývoj a snaží se eliminovat růst nákladů, aby deficit nebyl nárůstový. Případně 

změnou koncepce dílčího vývoje, může tento deficit naopak snížit.  

 

3.4 Stanovení cen služeb uživatelům 

 

Ceny služeb příspěvku na bydlení a příspěvku na péči jsou stanoveny zákonem           

o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

„Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis.      

Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích 

musí osobě zůstat alespoň 25 %  jejího příjmu, a při poskytování pobytových služeb 

uvedených v odstavci 1 písm. b) až e) musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.“ Jak 

uvádí Zákon 108/2006 Sb. (§ 73, odst. 3). 

 

  Poskytování služeb se provádí na základě smlouvy mezi příspěvkovou organizací      

a uživatelem, příp. jeho opatrovníkem nebo zákonným zástupcem. 

 

3.4.1 Příjmy uživatelů 

 Zdravotně postiženým jsou poskytovány dva druhy důchodu: 

1) z Úřadu práce, který je určen na příspěvek na péči a na ubytování. Klienti tento 

příspěvek získají na základě posudku o zdravotním stavu, stanovením míry jejich potřebnosti 

a následně jsou použity na právě zmiňované služby, 

2) druhý příjem uživatelů je důchod ze sociálních prostředků státu, jedná se o invalidní 

důchod a je stanoven dle stupně invalidity. Finanční částka je v rozmezí od 800 do 12 000 Kč 

a z tohoto je hrazena strava, oblečení, osobní potřeby, kultura, výlety, apod. 
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3.4.2 Poskytované služby uživatelům  

Cílem vybrané příspěvkové organizace není ziskovost, ale sociální pomoc a začlenění 

postižených uživatelů do běžného života, proto ceny za poskytované služby nemůžou 

dosáhnout tržních cen. 

V příspěvkové organizaci Marianum jsou ceny aktualizovány dle platné legislativy     

a stanoveny ve vnitřní směrnici, kde jsou popsány i případné změny během jednotlivých 

měsíců, např. jejich krácení při pobytu v nemocnici, při krátkodobých nebo dlouhodobých 

pobytů mimo prostory příspěvkové organizace.  

Ceny, které hradí uživatel za poskytnuté služby, jsou uvedeny v příloze č. 6, tyto 

úhrady se skládají ze tří částek: 

 

 Výše příspěvku na bydlení je stanovena na jeden den a noc, protože uživatelé 

můžou být přestěhování o své vůli nebo z důvodu aktuálního zdravotního stavu na jiné pokoje 

v příspěvkové organizaci. Pro stanovení ceny se vychází z kategorie ubytování a počtu lůžek 

v místnosti.  

A – nově zařízené budovy,  

B – moderní zařízení s kapacitou zařízení nad 40 osob,  

C – stav zařízení je vyhovující, avšak vyžaduje modernizaci a poslední kategorií,  

D – podmínky zařízení spíše nevhodné, většinou vícelůžkové. 

 

 Výše příspěvku na péči je stanovena v částkách na měsíc, jelikož zlepšení stavu 

nebo zhoršení se nezakládá na změně ze dne na den. Určení částky je dle stupně závislosti  

na pečovatelské službě, při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto 

základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, 

tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče 

o domácnost (neposuzuje se u osob do 18 let).  

 

 Příspěvek na stravné je hrazen uživateli dle skutečného odběru služby a rozdělen 

dle konkrétních potřeb uživatelů, maximální výše úhrady za celodenní stravu je 160,- Kč, 

z toho 75,- Kč za oběd, maximální cenu určuje vyhláška č. 505/2006, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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3.5 Ekonomické činnosti organizace  

 

U organizace Marianum, p.o. byly vymezeny tyto dvě ekonomické činnosti dodatkem   

ke zřizovací listině: 

1) výroba potravinářských výrobků – výrobu pokrmů bez možnosti přímé konzumace 

v hostinské provozovně, 

2) praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, mandlování 

prádla. 

Jedná se o služby poskytované od počátku založení příspěvkové organizace, avšak 

svou obratovou výši nedosahovaly tyto činnosti významných částek pro organizaci. Podnětem 

nárůstu ekonomické činnosti byla realizace výstavby bydlení pro uživatele v Jakartovicích-

Deštné, kde byla součástí projektu i výstavba kuchyně. V podmínkách projektu bylo určeno, 

že v této kuchyni bude vařeno v průměru 100 jídel denně. Jelikož v objektech je 50 uživatelů 

plus personál, bylo dosaženo objemu max. 65 obědů, k chybějícímu počtu se nabízelo jediné 

řešení a to poskytnout vaření jídel i pro externí osoby – důchodce, okolní firmy.  

Souběžně se zvýšily poskytované služby v hlavní budově organizace v Opavě, praní 

prádla a žehlení, které byly do té doby prováděny jen pro interní potřebu a také rozšířením 

služeb vaření pokrmů pro domov důchodců s celodenní stravou. Následkem expanze 

ekonomické činnosti se organizace stala od dubna 2011 plátcem daně z přidané hodnoty, 

s krátícím koeficientem ve výši 5 %. 

 

 Praní prádla a žehlení 

V roce 2009 byla vytvořena ve vnitřní směrnici kalkulace cen praní prádla a žehlení, 

které bylo na základě skutečných měřitelných nákladů za sledované časové období                 

a nepřímých nákladů, především mezd, společných oprav na majetku, odpisů na majetku, 

likvidace odpadu apod. Takto získané náklady byly přepočteny na zpracované množství 

prádla, tím bylo dosaženo konečné „výrobní“ ceny na 1kg prádla. Konečná cena pro 

zákazníky byla vyčíslena v roce 2009, dle váhy jednotlivých kusů prádla, Tab. 3.2. 

Postupným vývojem organizace byly připojeny dodatky ke směrnici, které upřesňovaly 

diferenciaci nákladů na tuto činnost. Po celou sledovanou dobu, tedy do roku 2012, nebyla 

změněna cena pro externí klienty, i když se organizace se stala plátcem DPH. 

 

 

 



 33 

  Tab. 3.2 – Ceny pro externí odběratele služeb, v roce 2012, v Kč na 1 ks  

Druh prádla Cena s DPH Druh prádla Cena s DPH 

Kalhoty 19,- Povlak na peřinu 15,- 

Košile, blůza 23,- Přikrývka – duté vlákno 62,- 

Plášť dlouhý, šaty 26,- Polštář – duté vlákno 62,- 

Prostěradlo - obyčejné 14,- Deka 62,- 

Prostěradlo – froté 21,- Osuška – froté 13,- 

Osuška – obyčejná 12,- Ručník, utěrka 8,- 

Povlak na polštář 11,- Ručník - froté 9,- 

Zdroj: interní materiál organizace, vlastní zpracování 

 

 

 Výroba jídel 

V ekonomické činnosti organizace pro stravovací úsek je stanoveno několik druhů cen: 

- ceny pro strávníky, kteří se stravují v jídelně organizace (zaměstnanci a bývalí 

zaměstnanci), 

- ceny pro cizí strávníky, kdy je jídlo odváženo z Opavy na určené místo, 

- ceny pro cizí strávníky, kdy si jídlo odvážejí sami z Jakartovic-Deštné, 

- ceny pro cizí strávníky, kdy si jídlo odvážejí sami z Opavy, ul. Rooseveltova. 

U jednotlivých cen je další členění na normální stravu, dietní nebo diabetickou. 

 

Sestavení kalkulace vychází z rozpisu cen surovin na celodenní stravování a následně 

procentuálním podílem rozdělení na pět jídel, případně šest u diabetické stravy. Tím              

je stanovena hodnota přímých nákladů na jednotlivé jídlo. Nepřímé náklady jsou navýšeny 

paušálem ve výši 80 % až 120 % z ceny surovin. V roce 2011 bylo do kalkulací promítnuto 

navýšení o DPH, u jídel podávaných v zařízeních organizace je základní sazba daně a u jídel 

podávaných do jídlonosičů k odvozu z organizace, je účtována snížená sazba DPH. Ceny 

jednotlivých položek jsou uvedeny v Tab. 3.3 a 3.4. 

Vyúčtování stravování je rozděleno do třech kategorií:  

 stravování uživatelů, jejich ceny jsou uvedeny v příloze č. 6, vyúčtování patří   

do příjmů v hlavní činnosti organizace, 

 odběr stravování pro externí zákazníky, vyúčtování patří do ekonomické 

činnosti organizace a zákazníkům je vystavován daňový doklad, 

 stravování zaměstnanců, bývalých zaměstnanců a návštěv patří v rozdělení 

účetnictví do hlavní činnosti. Úhrady jsou prováděny srážkami z platu zaměstnancům, dle       



 34 

§ 18, odst. 6, zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a ostatním strávníkům 

se platba účtuje většinou hotovostní platbou. 

 

Tab. 3.3 – Ceny jídel podávaných v jídelně organizace v roce 2012, v Kč na 1 ks, s DPH 20 % 

 Plné stravné 
zaměstnanci 

Snížené 
stravné o přísp. 

FKSP pro 

zaměstnance 

 Cizí strávníci 
v hlavní 

budově v 

Opavě 

Cizí strávníci 

v  

Jakartovicích 

- Deštné 

Oběd 37,- 26,-  61,- 69,- 

Oběd – dietní 38,- 27,-  62,- 70,- 

Oběd – diabetický 40,- 29,-  64,- 72,- 

Večeře 19,- 13,-  31,- - 

Večeře – dietní 20,- 14,-  32,- - 

Večeře – diabetická 23,- 17,-  35,- - 

Svačina 5,- -  9,- - 

Zdroj: interní materiál organizace, vlastní zpracování 

 

 

Tab. 3.4 – Ceny jídel podávaných do jídlonosičů v roce 2012, v Kč na 1 ks, s DPH 14 % 

Druh 
Stravování mimo 

jídelnu organizace 

Oběd 68,- 

Oběd – dietní 69,- 

Oběd – diabetický 71,- 

Celodenní strava, 5 jídel 126,- 

Celodenní strava, 5 jídel – dietní 128,- 

Celodenní strava, 6 jídel - diabetická 132,- 

Večeře 60,- 

Večeře – dietní 33,- 

Večeře - diabetická 11,- 

 Zdroj: interní materiál organizace, vlastní zpracování 
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4 Analýza hospodaření příspěvkové organizace 

Analýza zkoumá finanční zdraví podniku a je neodmyslitelnou součástí 

systematického řízení podniku po stránce financí. Výsledky analýzy poskytují informace 

nejen samotnému subjektu, ale také hodnocení dalším externím subjektům pro možnost 

smysluplnosti poskytnutí darů a při žádostech o dotace, na kterých jsou příspěvkové 

organizace závislé. Komu slouží výsledky hospodaření: 

 Zřizovateli organizace – tyto finanční informace o organizaci jsou využívány            

z hlediska investičního a kontrolního. Zřizovatel posuzuje hospodaření s poskytnutými 

prostředky, její kapitálové zhodnocení, likviditu atd. Posuzuje se stabilita, možnosti dalšího 

trvání a rozvoje organizace pod vedením stávajícího managementu. 

 Vedení organizace – využívají informace z finanční analýzy pro krátkodobé                

i dlouhodobé řízení. Analýza jim dává podklady pro rozhodování, podklady o struktuře          

a současné výši majetku, o zdrojích financování, alokaci peněžních prostředků, apod. 

 Současným i potencionálním dárcům příspěvků – zajímají se o celkové finanční 

výsledky organizace a zároveň sledují, jak organizace hospodaří a nakládá s poskytnutými 

prostředky. 

 Obchodním partnerům – základní informací je, zda je organizace schopna splatit své 

závazky, sledují solventnost a likviditu.  

 Státním orgánům – mají mnoho důvodů ke sledování situace organizace především 

se jedná o daňovou kontrolu, dotační politiku, statistické výkaznictví, zaměstnanecká politika, 

apod. 

 Zaměstnancům – ti se zajímají především o celkovou stabilitu organizace z důvodu 

jistoty zaměstnání, kontinuity a předpokladu růstu mezd. 

 

4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Analýza absolutních ukazatelů spočívá ve využití údajů zjištěných z účetních výkazů, 

které jsou považovány za tzv. absolutní ukazatele. Vyjadřují určitý jev bez vztahu k jinému 

jevu. Jsou velmi citlivé na velikost organizace, což znemožňuje nebo komplikuje jejich 

použití při porovnávání výsledků různých organizací, můžou se však dobře srovnávat v rámci 

jednoho podniku. V rámci absolutních ukazatelů lze vymezit členění ukazatelů na stavové      

a tokové.  
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 Stavové ukazatele – uvádí údaje o stavu k určitému časovému okamžiku. Takovými 

ukazateli jsou např. stav majetku a finančních zdrojů v rozvaze. Nejsou citlivé na délku 

období, na jehož konci je daný okamžik. Stavový ukazatel vychází z rozvahy organizace, 

porovnáním hodnot majetku za jednotlivá období, zobrazuje tak postupný nárůst stálých aktiv 

organizace a tím i vzájemná návaznost na postupné rozšíření poskytovaných služeb                

a probíhající realizaci transformací sociálních služeb.  

 Tokové ukazatele –  respektují závislost hodnot ukazatele na délce období,               

ke kterému se vztahují, vypovídají o vývoji ekonomické skutečnosti za určité období (časový 

interval), o změně extenzivních ukazatelů, k nímž došlo za určitou dobu. Délka období,        

za které je sledována výrazně ovlivňuje jejich výši. Příkladem těchto ukazatelů jsou výnosy    

a náklady. Výše výnosů a nákladů je závislá na délce období, za které byly sledovány. 

 

Ve zvolených analýzách pro organizaci Marianum, p.o., jsou zjišťovány dva ukazatele: 

 o kolik % se změnila příslušná položka v čase (horizontální analýza) 

 kolik % podílu představují jednotlivé položky účetních výkazů (vertikální analýza) 

Výpočty analýz hlavní činnosti vycházejí z přílohy č. 3 - tabulka rozvahy 2008 – 2012,           

z přílohy č. 4  - tabulky výkazů zisku a ztrát, hlavní činnost, 2008 – 2012. 

 

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy, výkazů zisku a ztrát 

Cílem horizontální analýzy je srovnávání účetních období vedle sebe, zhodnocení 

meziročního vývoje nárůstu nebo poklesu položek výkazů a to absolutně i relativně a měření 

jejich intenzity je srovnávána změna absolutních ukazatelů vybraných položek v aktivech, 

pasivech či výsledovce.  

 

Obecný výpočet procentní změny:  

 x 100 = %         procentní změna 

 

a - hodnota řádku 1 z výkazu, rok 2009  

b - hodnota řádku 1 z výkazu, rok 2008 

 

1) V první části horizontální analýzy ROZVAHY je sledován vývoj ukazatelů             

a zhodnocení účetních výsledků proč byl pokles nebo nárůst oproti předcházejícímu roku.  
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AKTIVA 

Celková aktiva organizace mají ve vývoji organizace stoupající tendenci. Od roku 

2009 o 12,26 %, v roce 2010 o dalších 39,51 %, další nárůst celkových aktiv již není tak 

výrazný, avšak stále se stoupající tendencí. Přibližováním se evropským standardům pro 

důstojný život uživatelů a jejich začleňování do společnosti byl v příspěvkové organizaci 

postupně navyšován především dlouhodobý hmotný majetek.   

 

 Tab. 4.1 – Horizontální analýza aktiv HČ, v % změně 

Horizontální analýza aktiv - hlavní činnost 
vyjádřena v relativní procentní meziroční změně 

Aktiva 
Změna     

2008-2009 

Změna     
2009-2010 

Změna     
2010-2011 

Změna     
2011-2012 

Stálá aktiva 10,38% 57,54% 16,53% 3,64% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 10,38% 57,54% 16,53% 3,64% 

Oběžná aktiva 14,02% -17,03% 182,09% -26,42% 

Zásoby 10,14% -7,67% -23,39% -11,94% 

Krátkodobé pohledávky -13,28% -14,21% 199,07% -29,82% 

Krátkodobý finanční majetek 17,16% 4,86% 6,42% 15,34% 

Aktiva celkem 12,26% 39,51% 14,59% 5,82% 

Zdroj: Příloha č. 3 - Výkazy rozvahy, vlastní zpracování 

 

Z analýzy aktiv (Tab. 4.1) je zřejmý růst stálých aktiv, kdy postupně od konce roku 

2005 byly příspěvkové organizaci převáděny od zřizovatele pozemky, budovy a jejich 

technické zhodnocení. V roce 2008 bylo dokončeno a převedeno první technické zhodnocení 

dvou starších budov v Jakartovicích-Deštné a koncem roku 2008 se již stěhovala první část 

uživatelů do těchto opravených prostor. V roce 2008 byly převedeny zřizovatelem                

na příspěvkovou organizaci ještě další tři objekty, v následujícím roce 2009 byl převeden 

další objekt před rekonstrukcí, který představoval nárůst o 10,38 %. Výrazné navýšení stálých 

aktiv bylo v roce 2010 o 57,54 %, kdy příspěvkové organizaci převedl zřizovatel technické 

zhodnocení třetí budovy v Jakartovicích-Deštné, ve výši necelých 31 miliónů Kč. Následující 

roky měly již nižší změnový nárůst stálých aktiv v roce 2011 o 16,53 % a v roce 2012 o 3,64 

%. Dlouhodobý nehmotný majetek příspěvková organizace nemá. 

Oběžná aktiva v organizaci mají kolísavou vývojovou tendenci v jednotlivých letech, 

nárůst o 14,02 %, následuje pokles o 17,03 %, opět nárůst o 182,09 % a opět pokles                

o 26,42 %. V roce 2010 tento pokles je zejména v zásobách (zejména potravin) a současným 
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snižováním krátkodobých pohledávek, což kompenzuje mírné zvýšení finančního majetku 

organizace. Rok 2011 a 2012 kopíruje snižování zásob s mírným nárůstem finančního 

majetku. Výrazným rozdílem ve vývojovém trendu oběžných aktiv je nárůst krátkodobých 

pohledávek v roce 2011 o 199 %, který byl zapříčiněn uznáním neoprávněného účtování 

základní sazby DPH k nájmu pro hlavní budovu na Rooseveltové ulici v Opavě. Toto uznání  

a následné vrácení finančních prostředků ovlivnilo i hospodářský výsledek v pasivech 

organizace. V následujícím roce 2012 krátkodobé pohledávky opět klesají. 

Jelikož celková aktiva organizace mají stoupající tendenci mají zároveň i celková 

pasiva stálý růst.  

 

PASIVA 

Významný podíl na růstu celkových pasiv představuje jmění účetní jednotky, které je 

vázáno na zvyšováním dlouhodobého hmotného majetku organizace. Porovnáním 

procentního růstu dlouhodobého majetku z aktiv (Tab. 4.1) a jmění organizace na straně pasiv 

(Tab. 4.2), jsou růstová meziroční procenta téměř shodná.  

 

Tab. 4.2 – Horizontální analýza pasiv HČ, v % změně 

Horizontální analýza pasiv - hlavní činnost 
vyjádřena v relativní procentní meziroční změně 

Pasiva 
Změna     

2008-2009 

Změna     
2009-2010 

Změna     
2010-2011 

Změna     
2011-2012 

Vlastní kapitál 11,31% 42,66% 15,16% 5,68% 

Jmění účetní jednotky  10,30% 57,06% 16,44% 3,63% 

Fondy účetní jednotky 15,94% 9,10% 6,85% 17,45% 

Výsledek hospodaření -46,63% -97,26% 9458,32% -99,94% 

Cizí zdroje 29,46% -9,51% 0,56% 9,85% 

Krátkodobé závazky 29,46% -9,51% 0,56% 9,85% 

Pasiva celkem 12,26% 39,51% 14,59% 5,82% 

Zdroj: Příloha č. 3 - Výkazy rozvahy, vlastní zpracování 

 

Další složkou růstu pasiv představují fondy organizace, které jsou tvořeny ze zákona 

(kapitola 2.5.2 Fondy). Během sledovaného období byly všeobecně fondy čerpány pro 

potřeby organizace a zřizovatel nepožadoval odvod finančních prostředků. Použití 

představovalo čerpání především na opravy a údržbu budov, z FKSP na jubilea a pracovní 

výročí, z větších investic bylo čerpání na zabudování, stavební úpravy a pořízení výtahu       

do druhého podlaží, pro sociální službu centrum denních služeb. Přesto po celou dobu fondy 
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mají stálý růst o 15,94 % v roce 2009, v roce 2010 o 9,10 %, dále o 6,85 % a v roce 2012        

o 17,45 %, v tomto roce byl investiční fondu minimálně čerpán. Poslední položkou v pasivech 

zastoupenou ve vlastním kapitálu je výsledek hospodaření, který by u příspěvkové 

organizace neměl představovat významnou položku. Avšak v roce 2011 měl pro 

příspěvkovou organizaci zásadní význam, jelikož byl vykázán vysoký kladný výsledek 

hospodaření a to 758,2 tisíc Kč v HČ a 107,03 tisíc Kč v EČ. Zdůvodnění tohoto výsledku je 

již obsaženo v aktivech u krátkodobých závazků (vrácení neoprávněného navýšení nájmu o 

DPH). 

Cizí zdroje organizace zahrnují krátkodobé závazky a ty jsou u příspěvkové 

organizace zastoupeny především závazky k zaměstnancům a zúčtování s institucemi na konci 

účetního období (sociální správa a zdravotní pojištění), které přecházejí úhradou do dalšího 

účetního období jako závazky. 

 

2) V druhé části horizontální analýzy je sledován vývoj VÝKAZŮ ZISKU A ZTRÁT                

se zaměřením na vybrané položky, včetně absolutních ukazatelů uvedených v Tab. 4.3. 

 

Obecný výpočet absolutní změny:  

B – A = absolutní změna 

A - hodnota řádku 1, r. 2008  B - hodnota řádku 1, r. 2009 

 

K hlavním sledovaným položkám této analýzy patří vývoj nákladů na energie, které 

zvyšují náklady organizace. Nejvýraznější nárůst energií byl v roce 2009, který navazoval  

na přestěhování uživatelů do dvou nových objektů z hlavní budovy organizace. Kolísavý 

vývoj nákladů na údržbu a opravy představuje především údržbou hlavní budovy                

na Rooseveltově ulici v Opavě, kde je nejvíce ubytovaných uživatelů a je zde i zázemí pro 

administrativní pracovníky organizace. Nejvyšší nákladovou položkou jsou bezesporu mzdy 

a zákonné odvody za zaměstnance, i když ve vývoji meziročních změn není procentní nárůst 

příliš velký, jedná se o zvýšení v roce 2009 o 5,88 %, další rok o 5,7 % a následuje pokles 

mzdových nákladů v roce 2011 o 5,8 %. Rok 2012 představoval udržení mzdových nákladů s 

navýšením o necelé jedno procento oproti roku 2011. Odpisy jsou stálými účetními náklady 

organizace a vzhledem ke zvyšování dlouhodobého majetku organizace mají i odpisy 

vzrůstající trend. Finanční prostředky z účetních odpisů jsou přeúčtovány do investičního 

fondu, který je pravidelně těmito odpisy naplňován. 
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Tab. 4.3 – Horizontální analýza zisků a ztrát HČ, v tis. Kč, v % změně 

Horizontální analýza výkazů zisku a ztrát - hlavní činnost 
    Absolutní rozdíly v tis. Kč Relativní rozdíly v % změně 

    

Změna     
2008-

2009 

Změna     
2009-

2010 

Změna     
2010-

2011 

Změna     
2011-

2012 

Změna     
2008-

2009 

Změna     
2009-

2010 

Změna     
2010-

2011 

Změna     
2011-

2012 

Spotřeba 

mater. 

n
á

k
la

d
y

 

1 419,53 -298,35 -1 256,44 1 158,72 19,49% -3,43% -14,95% 16,21% 

Spotřeba 

energie 
618,62 105,48 94,28 198,45 16,97% 2,47% 2,16% 4,45% 

Změna stavu 

zásob 
0,00 0,00 0,00 10,31 0% 0% 0% 100,0% 

Opavy a 

údržba 
435,68 -415,94 344,78 -507,85 70,70% -39,54% 54,21% -51,78% 

Cestovné -14,38 30,83 2,95 6,97 -34,36% 112,23% 5,06% 11,38% 

Reprezentace -0,97 1,60 -1,13 3,78 -13,43% 25,60% -14,39% 56,25% 

Ostatní služby 426,65 100,82 196,70 -375,06 13,95% 2,89% 5,48% -9,91% 

Mzdy a zák. 

odvody 
2 126,90 2 182,56 -2 344,67 327,89 5,88% 5,70% -5,80% 0,86% 

Jiné soc. nákl 12,12 15,17 102,32 -163,82 8,63% 9,94% 61,00% -60,66% 

Daně -2,34 -0,97 2,35 0,19 -15,83% -7,80% 20,49% 1,37% 

Manka - zmař. 

investice 
0 -0 55,20 -55,20 0% 0% 100% -100% 

Ost. náklady 53,86 -19,42 -129,20 -117,26 20% -6,0% -42,46% -66,97% 

Odpisy 272,90 299,85 170,16 55,82 34,48% 28,17% 12,47% 3,64% 

Fin. náklady 0,00 60,86 19,89 -80,57 0,00% 100,0% 32,68% -100,0% 

Daň z příjmů -24,92 -23,65 24,71 -145,94 -14,68% -16,32% 20,38% 0,00% 

Výnosy z vl. 

výrobků 

v
ý

n
o

sy
 

70,91 14,92 23,38 -12,91 100,00% 21,04% 27,24% -11,82% 

Výnosy ze 

služeb 
6 525,82 664,82 -1 073,88 -13,57 20,30% 1,72% -2,73% -0,04% 

Změna zásob -2,86 12,13 -34,14 14,84 -28,51% 169,18% -176,89% 100,0% 

Čerpání fondů 48,12 542,55 -570,92 154,91 49,09% 371,23 % -82,90% 131,52% 

Ostat. výnosy -10,40 1,56 907,53 -904,77 -19,17% 21,25% 10197% -98,73% 

Fin. výnosy 5,43 2,00 100,00 72,94 169,16% 23,15% 939,85% 65,93% 

Výnosy 

z transferu 
-1 609,08 476,90 -1 311,87 246,87 -7,84% 2,52% -6,76% 1,36% 

VH   -295,71 -323,96 758,20 -758,12 -47,72% -100, % 100,0% -99,99% 

Zdroj: Příloha č. 4 - Výkazy zisku a ztrát, vlastní zpracování 

 

Ve vývoji výnosových účtů organizace patří mezi významné především služby 

poskytované uživatelům, jedná se o stálé platby příspěvku na péči, na stravování a na 

ubytování. Vývoj těchto služeb je v období 2010 až 2012 téměř ve stejných částkách, velký 

nárůst výnosů byl pouze v roce 2009, který byl dán zvýšením cen za poskytované služby,     

na základě legislativních úprav. K výnosům organizace patří přijaté dotace, které byly 

poskytnuty příspěvkové organizaci, částky mají však klesající vývoj s malým meziročním 

malým vzrůstem v roce 2010 a v roce 2012, viz. Graf 4.1. 
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    Graf 4.1 – Vývoj přijatých dotací, v tis. Kč / rok 

 

   Zdroj: Příloha č. 4 - Výkazy zisků a ztrát, vlastní zpracování 

 

 

4.1.2 Vertikální analýza rozvahy, výkazů zisku a ztrát 

Vertikální analýza využívá stupňovitého rozboru jednotlivých složek finančních 

ukazatelů, vyjadřující procentní zastoupení jednotlivých aktiv, pasiv, výnosů a nákladů         

na celkovém součtu. Analýza pracuje s účetními výkazy v jednotlivých letech odshora dolů, 

nikoli napříč jednotlivými lety, proto je označována jako vertikální analýza. Máme vedle sebe 

údaje za sledované období pěti let a můžeme identifikovat trendy nebo nejzávažnější časové 

změny komponent. 

 

Obecný výpočet procentního podílu: 

 x 100 = %        procentní podíl 

a - hodnota řádku výkazu 

b - hodnota celkového součtu roku 

 

1) Při analýze ROZVAHY jsou položky výkazu vyjádřeny jako procento z celkových 

aktiv a z celkových pasiv, tedy z bilanční sumy.  

 

AKTIVA 

Porovnáním procentního zastoupení v celkových aktivech organizace (Tab. 4.4)         

je zřejmé, že největší podíl má dlouhodobý hmotný majetek, který se pohybuje                  

ve sledovaném období od 67 % do 75 %, u krátkodobého finančního majetku organizace 

jsou podíly od  31 % do 24 %. Vzrůstající podíl dlouhodobého majetku je na úkor snižování 
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finančního majetku organizace. Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace v rámci 

zapojení do transformace sociálních služeb umožňuje uživatelům stěhování                             

z velkokapacitních objektů do bydlení v běžném prostředí, tyto nemovitosti představují hlavní 

aktivum v příspěvkové organizaci. Další položky ve výkazech jako jsou zásoby                      

a krátkodobé závazky mají v součtu necelé dvě procenta podílu na celkových aktivech 

organizace. V grafickém zobrazení podílů pro rok 2012 (Graf 4.2) jsou zobrazeny zásoby       

a krátkodobé závazky jako nulové hodnoty, jelikož v roce 2012 představují hodnoty 0,37 %   

a 0,72 %. 

 

Tab. 4.4 – Vertikální analýza aktiv HČ, v % podílu 

Vertikální analýza aktiv - hlavní činnost 
vyjádřena v relativní procentní struktuře 

Aktiva Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Stálá aktiva 67,38% 66,25% 74,82% 76,08% 74,51% 

Dlouhodobý nehmot. majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek 67,38% 66,25% 74,82% 76,08% 74,51% 

Oběžná aktiva 32,62% 32,62% 25,18% 23,92% 25,48% 

Zásoby 1,04% 1,00% 0,66% 0,44% 0,37% 

Krátkodobé pohledávky 0,88% 0,68% 0,42% 1,09% 0,72% 

Krátkodobý finanční majetek 30,73% 32,07% 24,10% 22,39% 24,40% 

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Zdroj: Příloha č. 3 - Výkazy rozvahy, vlastní zpracování 

 

Graf 4.2 – Struktura aktiv v roce 2012, v % 

 

Zdroj: Tab. 4.4, vlastní zpracování 
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PASIVA 

V případě celkových pasiv má v organizaci největší podíl jmění účetní jednotky, 

který představuje v roce 2012 necelých 75 % (Tab. 4.5 a Graf 4.3). Rovněž fondy 

příspěvkové organizace tvoří svou část podílu v pasivech, i když z horizontální analýzy 

(kapitola 4.1.2) fondy organizace mají stoupající meziroční tendenci, k poměrovému podílu 

na celkových pasivech mají kolísavý podíl. Pokud porovnáme jen rok 2008 a rok 2012 je zde 

pokles tohoto podílu. Obdobný rozdíl v analýzách představují i krátkodobé závazky, tzn.     

v horizontální analýze je stoupající změnový ukazatel (mimo roku  2010), ve vertikální 

analýze je vývoj podílu na pasivech nestálý, kolísavý. 

 

Tab. 4.5 – Vertikální analýza pasiv, v % podílu 

Vertikální analýza pasiv - hlavní činnost 
vyjádřena v relativní procentní struktuře 

Pasiva Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Vlastní kapitál 94,77% 93,97% 96,09% 96,57% 96,43% 

Jmění účetní jednotky  67,88% 66,69% 75,09% 76,29% 74,71% 

Fondy účetní jednotky 25,99% 26,84% 20,99% 19,57% 21,72% 

Výsledek hospodaření 0,90% 0,43% 0,01% 0,70% 0,00% 

Cizí zdroje 5,23% 6,03% 3,91% 3,43% 3,57% 

Krátkodobé závazky 5,23% 6,03% 3,91% 3,43% 3,57% 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Zdroj: Příloha č. 3 - Výkazy rozvahy, vlastní zpracování 

 

Graf 4.3 – Struktura pasiv v roce 2012, v % 

 

Zdroj: Tab. 4.5, vlastní zpracování 
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2) Ve vertikální analýze VÝKAZŮ ZISKU A ZTRÁTY se jako základ pro procentní 

vyjádření určité položky bere obvykle velikost celkových výnosů nebo tržeb. Tato technika 

umožní zkoumat relativní strukturu a roli jednotlivých činitelů na tvorbě zisku.  

 

NÁKLADY 

Největší nákladovou položkou organizace představují mzdy včetně zákonných 

odvodů, tento podíl přesahuje 67 % veškerých nákladů. Organizace zaměstnává průměrně 

138 zaměstnanců, z toho v administrativě je 12 osob, v provozním úseku 10 osob, stravovací 

úsek má 11 osob a zbývající počet 105 osob zajišťuje zdravotnickou, terapeutickou a sociální 

podporu, dále jsou zde zdravotní sestry a pedagog.  

 

Tab. 4.6 – Vertikální analýza výkazů zisku a zrát HČ, v % podílu 

Vertikální analýza výkazů zisku a ztrát - HČ 

  

  

  

  

vyjádřena v relativní procentní struktuře 

Rok 

2008 

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Spotřeba materiálu 

n
á
k

la
d

y
 

13,95% 15,13% 14,11% 12,58% 14,53% 

Spotřeba energie 6,99% 7,41% 7,34% 7,85% 8,16% 

Změna stavu zásob 0% 0% 0% 0% 0,02% 

Opavy a údržba 1,18% 1,83% 1,07% 1,73% 0,83% 

Cestovné 0,08% 0,05% 0,10% 0,11% 0,12% 

Reprezentace 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 

Ostatní služby 5,86% 6,06% 6,02% 6,66% 5,96% 

Mzdy a zák. odvody 69,27% 66,55% 67,94% 67,06% 67,27% 

Jiné soc. náklady 0,27% 0,27% 0,28% 0,48% 0,19% 

Daně 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 

Manka - zmař. Inv. 0% 0% 0% 0,10% 0% 

Ostatní náklady 0,52% 0,56% 0,51% 0,31% 0,10% 

Odpisy 1,52% 1,85% 2,29% 2,70% 2,78% 

Finanční náklady 0% 0% 0,10% 0,14% 0% 

Daň z příjmů 0,33% 0,25% 0,20% 0,26% 0% 

Náklady celkem   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Výnosy z vl. výrobků 

v
ý
n

o
sy

 

0% 0,12% 0,14% 0,19% 0,17% 

Výnosy ze služeb 60,87% 66,86% 66,05% 66,43% 66,92% 

Změna stavu zásob 0,02% 0,01% 0,03% -0,03% 0,00% 

Čerpání fondů 0,19% 0,25% 1,16% 0,20% 0,48% 

Ostatní výnosy 0,03% 0,01% 0,01% 1,59% 0,02% 

Výnosy z transferu 38,89% 32,72% 32,58% 31,41% 32,09% 

Finanční výnosy 0,01% 0,01% 0,02% 0,19% 0,32% 

Výnosy celkem   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Zdroj: Příloha č. 3 - Výkazy zisku a ztrát, vlastní zpracování 
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Druhý nejvyšší procentní podíl, který zatěžuje náklady organizace je spotřeba 

materiálu, která se pohybuje kolísavě od 13 % do 15 %. Jedná se především o spotřebu 

potravin k zajištění stravování uživatelů, terapeutické pomůcky, provozní prádlo jako jsou 

peřiny, povlečení, ručníky, ubrusy, čistící a hygienické prostředky. Třetí pozici nejvyššího 

podílu nákladů představuje spotřeba energií. Sledováním vývoje podílu za jednotlivé roky 

2008 až 2012 je tento podíl se stálým růstem, protože objektů přibývá a tím i finanční 

náročnost na jejich energetický provoz. V grafickém zobrazení podílů nákladů pro rok 2012 

jsou uvedeny jen ty náklady, které mají podíl nad 2 % (Graf 4.4).   

 

Graf 4.4 – Struktura nákladů v roce 2012, v % 

 

Zdroj: Příloha č. 3 - Výkazy zisku a ztrát, vlastní zpracování 

 

 

VÝNOSY 

 Příspěvková organizace má pouze dva hlavní podíly na celkových výnosech         

(Tab. 4.6). Jednak výnosy z poskytovaných služeb uživatelům, které představují za 

sledované období podíl od 60,87 % do 66,92 % podílu na celkových výnosech. A současně 

přijaté dotace, které mají již zmíněný klesající trend, který je zde nyní i vidět na klesajícím 

podílu z původních 38,89 % na současných 32,09 % z celkových výnosů organizace. 

Zbývající procenta podílů na výnosech tvoří použití prostředků z fondů organizace a úroky 

z běžných účtů organizace. Zobrazení podílů pro rok 2012 ukazuje Graf 4.4. 

Sledování vývoje hlavních dvou podílu na výnosech organizace mají v období 2009  

až 2012 setrvalý stav s minimálními procentními změnami. 
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Graf 4.4 – Struktura výnosů v roce 2012, v % 

 

Zdroj: Příloha č. 3 - Výkazy zisku a ztrát, vlastní zpracování 

 

4.2 Analýza ekonomické činnosti organizace  

 

Ekonomická činnost v příspěvkové organizaci byla vedena v účetnictví odděleně      

od roku 2009 a tedy až s rokem 2010 je možné porovnávat reálné hospodářské výsledky 

(příloha č. 5). Marianum, p.o. dále dělí v účetnictví hospodaření na jednotlivá střediska a tím 

je umožněno srovnávání jednotlivých výkonů a výsledků hospodaření mezi středisky. 

 

 Graf 4.5 – Výsledky hospodaření EČ, v tis. Kč / rok 

 

Zdroj: Příloha č. 5 - Výkazy zisku a ztrát EČ, vlastní zpracování 
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Náklady jednotlivých ekonomických činností mají pozvolný nárůst, mimo činnosti 

kuchyně v Opavě, kdy v roce 2011 byly pořizovány spotřebiče s vyšším výkonem                 

a objemem. Tyto náklady byly kryty výnosy z činnosti a proto uskutečněné náklady 

neovlivnily výsledek hospodaření ekonomické činnosti (Graf 4.5).  

 

 Z celkové vertikální analýzy ekonomické činnosti (Tab. 4.7) všechny položky 

nákladů v roce 2012 klesaly až na ostatní služby, které svým extrémním nárůstem představují 

zvýšení podílu nákladů oproti roku 2011 z 2,71 % na 16,51 %, to představuje nárůst               

o 156 tisíc Kč a změnové procento je zvýšeno o 520 %. Zdůvodněním tohoto navýšení            

je přepočet užívaných prostor pro EČ v pronajímané hlavní budově na Rooseveltově ulici, 

v Opavě, který byl změněn počátkem roku 2012 vnitřním předpisem organizace.   

 

Tab. 4.7 – Vertikální analýza výkazů zisku a zrát EČ, v % 

Vertikální analýza výkazů zisku a ztrát 

ekonomická činnost 

  

  
  

  

vyjádřena v relativní procentní struktuře 

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Spotř. materiálu 

n
á
k

la
d

y
 

4,16% 47,99% 48,45% 45,03% 

Spotřeba energie 31,06% 6,70% 7,66% 5,55% 

Opavy a údržba 2,07% 0,07% 1,06% 1,01% 

Ostatní služby 15,80% 1,30% 2,71% 16,51% 

Mzdy a zák. odvody 46,36% 40,24% 35,86% 27,68% 

Jiné soc. náklady 0,05% 0,01% 0,04% 0,25% 

Odpisy 0,89% 3,69% 4,23% 3,97% 

Náklady celkem   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Výnosy z vl. výrobků  100,00% 82,64% 96,33% 96,72% 

Výnosy ze služeb 0,00% 17,36% 3,67% 3,28% 

Výnosy celkem   100,00% 100,00% 100,00% 100% 

Zdroj: Příloha č. 5 - Výkazy zisku a ztrát EČ, vlastní zpracování 

 

4.3 Vývoj počtu uživatelů v organizaci 

 

Z interních podkladů příspěvkové organizace je sestavena Tab. 4.8, která zobrazuje 

počet uživatelů s umístěním v jednotlivých objektech a letech. Před sledovaným obdobím      

a ještě počátkem roku 2008 měla organizace pouze dvě sociální služby: centrum denních 

služeb a domov pro osoby se zdravotním postižením. Zapojením organizace do projektu 

transformace sociálních služeb bylo umožněno uživatelům (dle jejich zdravotních stavů) 
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přesun na méně náročné pečovatelské služby a ke konci roku 2008 dochází k prvním 

přesunům uživatelů na rozšířené sociální služby do nových objektů. V roce 2012 poskytuje 

příspěvková organizace již čtyři druhy sociálních služeb v šesti objektech. 

Marianum, p.o. zapojením do projektu transformace získala podporu ve vzdělávání 

sociálních pracovníků, kteří zastřešují péči a pomoc uživatelům. Během doby trvání 

podporovaného projektu však není povolen příjem dalších uživatelů, protože cílem 

transformace je snižování velkokapacitních „ústavů“ a nárůstem počtu uživatelů by byl 

potlačen smysl transformace. Z Tab. 4.8 je rovněž zřejmý pokles uživatelů během 

sledovaného období, který je zapříčiněn jednak odstěhováním do jiných zařízení, odchodů     

k rodinám a bohužel i úmrtími. 

 

V oddělených sloupcích Tab. 4.8 je procentní vyjádření podílového rozložení 

uživatelů, které zobrazuje rozprostření během sledovaného období. 

 

Tab. 4.8 – Stav uživatelů k 31.12. / počet osob a podílový procentní poměr osob  

Počet uživatelů k 31.12. 2008 2009 2010 2011 2012 

 

2008 2012 

Domov pro osoby  

zdr. postižené 

Rooseveltova 188 151 146 131 126 

 

83,6% 59,4% 

Kylešovice --- --- --- 12 12 

 

0,0% 5,7% 

Podpora samostatného bydlení --- 3 3 4 4 

 

0,0% 1,9% 

Chráněné bydlení 
Dostojevského --- 8 8 8 8 

 

0,0% 3,8% 

Deštné 24 50 50 50 49 

 

10,7% 23,1% 

Centr. denních služeb –Roosevelt. 13 13 13 11 13 

 

5,8% 6,1% 

Celkem uživatelů 225 225 220 216 212 

 

100% 100% 

Zdroj: interní materiál organizace, vlastní zpracování 

 

Během pěti let vznikly v organizaci další tři sociální služby, které jsou rozděleny 

v různých objektech organizace. Kapacita v nově otevíraných objektech je plně využita a tím 

je snižován počet uživatelů v hlavni budově na Rooseveltově ulici, jenž má k 31. 12. 2012 

podíl 59,4 % uživatelů. 

Jelikož každá služba v objektu má jiný počet uživatelů a jinou prostorovou velikost, 

jsou tyto náklady vhodné porovnat mezi sebou navzájem, s přepočtem na jednoho uživatele. 

Základními kritérii jsou tedy celkové náklady za rok 2012 na středisko sociální služby a počet 

uživatelů v objektu, viz. Tab. 4.9.  
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Tab. 4.9 – Náklady na jednoho uživatele, v tis. Kč 

  

  

Domov pro osoby  

zdr. postižené 

Ne-

otevřené 

objekty 

Podpora 

sam. 

bydlení 

Chráněné bydlení 

Centrum 

denních 

služeb 

Opava Kyleš. 4 objekty Lepař. Dostoj. Deštné Opava 

Náklady  41 821,38 3 486,09 583,04 218,68 902,95 9 090,20 1 039,67 

Počet 

uživat. 
126 12 0 4 8 49 13 

Náklady na 

službu 
331,92 290,51 ---  54,67 112,87 185,51 79,97 

Zdroj: Příloha č. 3 - Výkazy zisku a ztrát, vlastní zpracování  

 

Nejdražším střediskem na provoz je pečovatelská služba v Opavě, protože se jedná     

o hlavní budovu s administrativním zázemím organizace. Toto zázemí není v účetnictví dál 

rozpouštěno na další střediska, jedná se například o silniční daň z pěti aut, mzdové náklady 

ekonomického úseku, podíl nájemného a tepla právě pro ekonomický úsek, zákonné pojištění 

zaměstnanců, spotřeba energie apod. Druhou nejdražší službou v organizaci je pečovatelská 

služba v Kylešovicích. Finanční náročnost těchto dvou služeb odpovídá stupni náročnosti 

poskytované péči uživatelům. Následují obě chráněná bydlení, pak centrum denních služeb    

a podpora samostatného bydlení. Takto seřazená stupnice nákladů na jednotlivá střediska 

odpovídají náročnosti na poskytovanou péči uživatelům. 

 

4.4 Analýza výše dotací pro příspěvkovou organizaci 

 

Cílem této analýzy je určení ideální výše dotací na jednotlivé služby v organizaci        

a následně pro objekty, v nichž jsou tyto služby poskytovány. Příspěvková organizace 

k zajištění plnohodnotné péče uživatelům potřebuje dotace, protože z příspěvků od uživatelů 

není schopna pokrýt veškeré náklady spojené s provozem. Účetnictví organizace je děleno 

na jednotlivá střediska dle provozovaných objektů a tím je možné sledovat nákladovost       

a výnosy odděleně. 

Částky uváděné v horní části Tab. 4.9 vycházejí z výsledku hospodaření roku 2012 

(příloha č. 5), kde z výnosů jednotlivých středisek organizace je odečtena přidělená dotace, 

tím je získán skutečný výsledek hospodaření jednotlivých středisek organizace. Zjištěním je, 

že dvě střediska příspěvkové organizace nepotřebují dotaci, protože jsou finančně 

soběstačná. Jedná se o podporu samostatného bydlení a chráněné bydlení na ulici 
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Dostojevského v Opavě. Tyto zmíněné služby mají optimálně nastaveny náklady 

k poskytovaným službám.  

Na základě ideálního procentního podílu čerpání dotace (druhá část Tab. 4.9),          

je možné sestavit rozpočet rozdělení čerpání dotací na rok 2013, případně na rok 2014.  

 

Největší podíl na čerpání dotace má z 81 % hlavní budova v Opavě s pečovatelskou 

službou pro 126 uživatelů, což odpovídá necelým 60 % všech uživatelů příspěvkové 

organizace (Tab. 4.8). Při rozdělení na jednotlivé dotace je nutné uvést, že není možné použít 

dotaci z MPSV na provoz neotevřených, nepoužívaných objektů pro sociální služby. Proto 

uváděný ideální podíl dotace 1,8 %, což reprezentuje 321 000 Kč v roce 2012, musí 

organizace hradit ze svých provozních prostředků a zmíněný podíl dotace využije pro 

některou sociální službu. 

 

Tab. 4.9 – VH roku 2012 bez dotace v tis. Kč s ideálním % podílem  

Rok 2012 

Domov pro osoby   

zdr. postižené 

Ne-

otevřené 

objekty 

Podpora 

samost. 

bydlení 

Chráněné bydlení 

Centrum 

denních 

služeb 

Opava Kylešov.. 
4 

objekty 

Lepař 

/Jateč 
Dostoj. Deštné Opava 

Náklady celkem 

za střediska 
41 821,38 3 486,09 583,04 218,68 906,95 9 090,20 1 039,67 

Výnosy celkem 

bez dotace 
26 967,92 2 233,52 0,05 257,95 1 128,03 7 917,69 303,92 

VH za 

střediska bez 

dotace 

-14 853,46 -1 252,57 -582,98 39,28 221,07 -1 172,51 -735,75 

  

Původní 

rozdělení dotace 

(18 337 Kč) 

13 075,00 910,00 0,00 0,00 450,00 3 370,00 532,00 

Ideální 

rozdělení dotace 

r. 2012 

14 854,00 1 253,00 321,00 0,00 0,00 1 173,00 736,00 

Ideální 

procentní podíl 

dotace 

81,0% 6,8% 1,8% 0,0% 0,0% 6,4% 4,0% 

Zdroj: Příloha č. 3 - Výkazy zisku a ztrát, vlastní zpracování 

 

K určení ideální výše dotace je vycházeno z účetní závěrky roku 2012, kdy organizace 

vykázala téměř vyrovnaný výsledek hospodaření. V hlavní činnosti byl výsledek hospodaření 

75,49 Kč a pro ekonomickou činnost 473,11 Kč, s celkovou použitou dotací 18 337 000 Kč   
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a úhrnem obratu v hlavní činnosti 57 146 012,04 Kč, plus v ekonomické činnosti             

1 127 563,71 Kč. Podíl výše obdržené dotace k úhrnu obratu HČ je ve výši 32 %. Porovnáním 

podílu výnosů služeb hrazených uživateli k celkovým nákladům organizace v roce 2012, 

viz. Tab. 4.6, dostáváme se téměř ke stejnému procentnímu podílu, tj. 33 %. Ideální výše 

dotace je minimálně 32 % z celkových nákladů organizace pro hlavní činnost. 

 

K výši výnosů je nutné připomenout, že horní hranici cen pečovatelských služeb, cen 

za ubytování a stravné pro uživatele jsou dané zákonem, tuto hranici nesmí příspěvková 

organizace překročit. Uživatelé by nebyli schopni ze svých důchodů hradit tržní ceny a nemají 

ani na tržní ceny příjem. Zůstávali by dále ve velkokapacitních domech v šestilůžkových      

až osmilůžkových pokojích s nejnutnějším počtem ošetřujícího personálu tak, aby byly 

náklady minimální.  

 

 

4.5 SWOT analýza příspěvkové organizace 

 

V závěru analýzy hospodaření příspěvkové organizace Marianum, p.o. je vhodným 

doplňkem finanční analýzy SWOT analýza, která je uvedena v Tab. 4.10. Jedná                     

se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních stránek fungování 

organizace a její současné pozice. Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje na interní 

prostředí organizace a analýza příležitostí a hrozeb organizace je zaměřena na externí 

prostředí organizace.  

 

Cílem SWOT analýzy je dosáhnout strategického úspěchu rozvíjením silných stránek 

a příležitostí a také minimalizací slabých stránek a hrozeb. Mezi těmito jednotlivými 

stránkami analýzy je vhodné hledat kombinaci vzájemné synergie a tyto synergie pak v zápětí 

použít pro stanovení a rozvoj organizace, optimalizace a zlepšování stavu či procesů.  

Pojmenováním příležitostí a hrozeb zjišťujeme veškeré události v okolí organizace. 

Těmito faktory se předchází budoucí vývoj a situace, která může nastat. Výsledkem               

je stanovení kroků, jak reagovat v případě negativních změn. 
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Tab. 4.10 SWOT analýza Marianum, p.o. 

 Slabé stránky Silné stránky 
V

n
it

řn
í 

p
ro

st
ře

d
í 

(i
n
te

rn
í 

fa
k
to

ry
) 

 Stresová zátěž uživatelů z důvodů 

změn prostředí, 

 Odchod stávajících uživatelů 
(vzetí do péče rodin, opatrovníků a 

bohužel i úmrtí), 

 Nevyužitá kapacita výroby jídel 
v Deštné (kapacita kuchyně je 

postavena na vaření 100 hlavních 

jídel, současné plnění je cca 80 

hlavních jídel, možné řešení je 

v další nabídce rozvozu jídel 

okolním firmám), 

 Nedostatečná osvěta 

v sousedských vztazích  
(strach a předpojatost, řešením je 

osobní návštěva sociálních 

pracovníků a seznámení s řešením 

možných situací, které by mohly 

nastat, tím se předejde 

nepříjemným situacím), 

 Nízká finanční efektivnost 

ekonomické činnosti organizace 

(nabízet služby většímu okruhu 

externích firem) 

 Zapojení organizace do 

transformace sociálních služeb 

 Poskytování služeb v nových 

prostorách 

 Nenáročné získávání nových 

zaměstnanců (z důvodu 

nezaměstnanosti v regionu a 

bohužel současné finanční krize) 

 Všeobecná znalost o existenci 

příspěvkové organizace a jejím 

účelu 

 Začleňování uživatelů do 

běžného života (dle zdravotních 

možností) 

 Nulový podíl problematických 

pohledávek  

 Úhrada závazků ve lhůtách 

splatnosti  

 Stravování a výroba jídel 

z kvalitních surovin bez 

instantních náhražek 

 Přizpůsobení zaměstnanců 

novým podmínkám 

 Hrozby Příležitosti 

V
n
ěj

ší
 p

ro
st

ře
d
í 

(e
x
te

rn
í 

fa
k
to

ry
) 

 Výpověď z nájemní smlouvy 
hlavní budovy v Opavě, kde je 

v současnosti 127 uživatelů, 

 Růst cen nájmu společně 

s nárůstem cen energií v 

rozsáhlých prostorách hlavní 

budovy,  

 Úsporná opatření státu v 

návaznosti na snižování příspěvku 

na provoz (hledání jiných 

finančních zdrojů), 

 Snadná ovlivnitelnost uživatelů 

z vnějšího prostředí, 

(uživatelům, kterým je umožněn 

volný pohyb, jsou ve své 

důvěryhodnosti snadno 

manipulovatelní), 

 Nespolupráce opatrovníků a 

zákonných zástupců 

(zdlouhavý komunikační proces) 

 Příjem nových uživatelů po 

ukončení transformace  

(rozšiřování kapacit uživatelů), 

 Realizace výstav fotografií o 

životě uživatelů, 

 Nové pracovní příležitosti 

uživatelů (zlepšení životních 

podmínek uživatelů je motivuje 

k zapojení do běžného života), 

 Vytvoření dlouhodobého 

strategického plánu  

(s ohledem na rozšiřování 

objektů je ideální příležitost k 

sestavení dlouhodobého plánu 

pro další vývoj organizace), 

 Informování o uskutečněných 

nebo očekávaných akcích přes 

webové stránky organizace 

(www.marianum-opava.cz) 

 

Zdroj: vlastní zkušenosti, vlastní zpracování 



 53 

5 Závěr  

 

Závěrem bakalářské práce je shrnutí všech poznatků, které poskytla teoretická část 

s návazností na jednotlivé analýzy v praktické části. Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení 

finančního hospodaření příspěvkové organizace a k tomuto hodnocení jsem použila metody 

horizontální a vertikální analýzy za sledované období pěti let. 

V teoretické části jsem uplatnila poznatky z odborné literatury, ze zákonů platné 

legislativy a shrnula právní postavení příspěvkových organizací zřizované územními 

správními celky. Věnovala jsem se popisu a nejdůležitějším odlišnostem pro vedení účetnictví 

v příspěvkových organizacích jako jsou fondy, dotace, mezitimní závěrky a uvedla jsem 

kontrolní mechanizmy, kterými jsou organizace podrobovány. V následující části jsem          

se věnovala sociálním službám, charakteristice vybraných služeb, které hodnocená organizace  

Marianum, p.o. poskytuje, uvedla jsem účel zřízení organizace a rozdělení činností na hlavní 

a ekonomickou.  

Sestavením rozpočtu organizace začíná proces plánování hospodaření. Z účetních 

výkazů vyplývá, že organizace hospodaří s kladným výsledkem hospodaření a z pěti 

sledovaných období měla 2x téměř vyrovnané hospodaření v roce 2010 a 2012. Jako obecná 

zásada při rozborech účetních výkazů platí, že výsledky dosažené využitím různých více       

či méně dokonalých metod a technik nelze absolutizovat, přijímat je bez výhrad, ale slouží 

spíše jen jako určité vodítko, či výchozí báze přijímání různých rozhodnutí. 

 

Z horizontální analýzy rozvahy je zřetelný stálý růst dlouhodobého hmotného majetku 

na straně aktiv, rovněž jsem zaznamenala důvody proč je tento dlouhodobý hmotný majetek 

navyšován. U výkazů zisku a ztrát jsem uvedla absolutní změnové ukazatele a procentní 

změnové ukazatele, kde stálým růstem nákladů jsou energie. Další pohyby absolutních 

ukazatelů jsou kolísavé, změny položek v analýze s vyšším procentem změn jsem zdůvodnila. 

Ve vertikální analýze hospodaření organizace jsem uvedla vývojové trendy položek 

aktiv a pasiv a jaké procentuální podíly zaujímají tyto položky vzhledem ke svým základnám, 

tedy k celkovým aktivum a pasivum. Zároveň jsem se zaměřila na výkazy zisku a ztrát. 

Největší podíl nákladů v organizaci představují mzdy a zákonné odvody, které tvoří 67,3 %   

z celkových nákladů organizace, zároveň výnosy poskytovaných sociálních služeb tvoří také  

67 % podíl z celkových výnosů. V závěru bakalářské práce, v analýze dotací (kapitola 4.3), 

jsem vypočetla ideální výši dotace pro příspěvkovou organizaci, která by měla činit 32 % 
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z rozpočtu celkových ročních nákladů. Pokud zohledníme roční inflaci roku 2012, která činní 

3,3 %, částka dotace by se měla postupně zvyšovat, tzn. pro rok 2013 (pokud použijeme výši 

dotace z roku 2012) o 605 121 Kč. Je však jisté, že finanční prostředky ze státního rozpočtu 

na provoz organizace se stále snižují, jak vyplývá z názorného zobrazení (Graf 4.1.) Tomuto 

trendu odpovídá i sestavení rozpočtu organizace, který je sestavován se stále nižší částkou 

dotace.  

V závěru roku 2012 bylo vedením organizace výhledově plánované otevření pěti 

objektů pro uživatele, z toho tři objekty budou zprovozněny již v roce 2013. Navyšováním 

dlouhodobého hmotného majetku organizace představující především stavby a pozemky, toto 

rozšiřování je počátkem začleňováním uživatelů do společnosti, který je součástí 

transformace sociálních služeb. Z ekonomického pohledu vývoje zda začleňovat uživatele     

do běžného života nebo ne, je pro státní ekonomiku spíše přínosem. Uživatel se stává součástí 

ekonomického „kolotoče“, kdy podporou rozvoje osobnosti nebude již zcela závislý             

na státním důchodu ve 100 % výši, bude mít zájem získat finanční prostředky prací, následně 

odvádět daně z těchto příjmů, bude výdělečně činný a zároveň konzument služeb a zboží, 

jinými slovy spotřebitel. Samozřejmě se tento ideální stav netýká všech uživatelů. 

K ekonomické činnosti organizace jsem uvedla v horizontální analýze výkazů zisku    

a ztrát vývoj jednotlivých hospodářských výsledků. Z poskytnutých interních materiálů 

organizace jsem zjistila, že od vzniku ekonomické činnosti praní prádla nebyly v organizaci 

měněny ceny pro koncové zákazníky, nebyla zohledněna míra inflace a pro rok 2013 nebyla 

zohledněna v cenách změna sazeb DPH, která nyní snižuje výnosy pro organizaci o další 1 %. 

Vedení organizace by se mělo zaměřit na stav ekonomické činnosti kuchyně v Jakartovicích-

Deštné, která je od zahájení provozu ve ztrátě. Jak jsem uvedla v kapitole 3.5, existuje 

podmínka z dotačního projektu realizace stavby, že v kuchyni musí být uvařeno 100 jídel. 

Sloučením těchto dvou informací, je nutné situaci řešit, např. obnovením nabídek okolním 

firmám, důchodcům a informovat o této možnosti i okolní vesnice, kde je kuchyň 

provozována, případně znovu přepočítat konečné ceny pro zákazníky. 

Závěrem bych chtěla zhodnotit zjištěná rizika pro příspěvkovou organizaci Marianum, 

p.o.. Zde se mi jeví jako největší riziko vývoj poskytovaných dotací. Mezi první nabízející    

se řešení je snížení počtu zaměstnanců, to však může mít vliv na vytíženost a výkonnost 

jednotlivých zaměstnanců. Snižováním dotací je potlačena myšlenka zřizování příspěvkových 

organizací a přináší zamyšlení nad tím, proč jsou investovány finanční prostředky do rozvoje 

sociálních služeb, když jsou následně dotace na provoz snižovány. 
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Seznam zkratek  

 

OSS – organizační složka státu 

ÚSC – územní správní celek 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí  

p. o.  – příspěvková organizace 

Sb.  – sbírka  

ČÚS  – české účetní standarty 

MFČR – Ministerstvo financí České republiky 

CSUIS – centrální systém účetních informačních systémů 

PAP – pomocný analytický přehled 

GAAP – účetní standarty platné pro společnosti v USA (US GAAP) 

ZPS  – změněná pracovní schopnost 

DPH  – daň z přidané hodnoty 

HČ  – hlavní činnost 

EČ  – ekonomická činnost 

VH  – výsledek hospodaření 

FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb 

Kč  – koruna česká 
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