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1 ÚVOD 

 
     Smyslem činnosti příspěvkových organizací není dosahování zisku, ale poskytování 

obecně prospěšných služeb a cílů. Tyto organizace jsou financovány převážně z veřejných 

rozpočtů a proto je nutné, aby tyto veřejné prostředky byly efektivně využity. Vodítkem pro 

správné rozhodování ve finanční oblasti v takovéto organizaci může být finanční analýza. 

Analýza je ekonomická metoda, která vychází z rozčlenění složité ekonomické skutečnosti na 

její dílčí části a prvky, čímž vytváří podmínky k poznání jejích jednotlivých stránek. Získaná 

data, jsou dále srovnávána  a vyhodnocována za různá účetní období, výsledky těchto 

srovnání jsou základnou pro budoucí rozhodování vedení organizace v oblasti financí. 

     Cílem této bakalářské práce je popsat činnost konkrétní příspěvkové organizace, její 

hospodaření a provedení analýzy tohoto hospodaření v letech 2002, 2010, 2011 a 2012.  

Dále je cílem této práce popsat zvláštnosti v účtování v příspěvkových organizacích a 

také odlišnosti v dalších oblastech, např. v oblasti financování, daní, hospodaření s majetkem 

atd. 

     V teoretické části budou charakterizovány neziskové organizace obecně, jejich typy a 

rozdělení, jejich poslání, funkce, cíle, odlišnosti těchto organizací v oblasti jejich vzniku, 

hospodaření, financování. Dále odlišnosti ve způsobu získávání majetku, napojení na rozpočet 

zřizovatele, specifika v účtování v těchto příspěvkových organizacích a daňová problematika 

těchto organizací. 

     V praktické části bude charakterizována konkrétní organizace Dětský domov a Školní 

jídelna Hranice, Purgešova 847, Hranice. V úvodu této části práce bude popsán vznik, historie 

a základní informace o této organizaci, její poslání a její hlavní činnost. Podstatou v této části 

práce bude analýza hospodaření této organizace za léta 2002 a ve srovnání s léty 2010, 2011 a 

2012. Výsledkem analýzy bude přehled hospodaření této organizace za uvedená léta, 

zhodnocení těchto výsledků a jejich porovnání. 

     V závěru pak bude na základě výsledků analýzy doporučení pro hospodaření organizace do 

budoucna, návrh na zlepšení a doporučení dalších možností k vylepšení finančního 

hospodaření organizace. 
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2  POSTAVENÍ A ÚLOHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  

V ČESKÉ REPUBLICE 

2.1 Definice nevýdělečné organizace 

Příspěvkové organizace patří mezi nevýdělečné organizace. Pojem nevýdělečné 

organizace není v právním řádu České republiky definován, můžeme však vycházet ze zákona 

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

§ 18 odst. 3 a 8 označuje tyto subjekty jako poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za 

účelem podnikání. 

Za poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, se podle tohoto zákona 

považují (§18 odst. 8 ) zejména: 

- zájmová sdružení právnických osob (pokud mají právní subjektivitu) a nejsou 

zřízena za účelem výdělečné činnosti, 

- občanská sdružení, 

- odborové organizace, 

- politické strany a politická hnutí, 

- registrované církve a náboženské společnosti, 

- nadace, 

- nadační fondy (účinnost od 1. 1. 1998), 

- obecně prospěšné společnosti (od 1. 1. 1999), 

- veřejné výzkumné instituce (od 1. 1. 006), 

- obce, 

- organizační složky státu (účinnost od 1. 1. 2001, dříve rozpočtové organizace), 

- kraje (dříve pod označením vyšší územní samosprávné celky, účinnost od 1. 1. 

2001), 

- příspěvkové organizace, 

- státní fondy, 

- subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon (např. společenství vlastníků 

jednotek SVJ). 

Za tyto poplatníky se nepovažují obchodní společnosti a družstva, i když nebyly založeny 

za účelem podnikání. Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů. [4]    
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2.2 Členění nevýdělečných organizací 

Nevýdělečné organizace je možno členit podle různých hledisek. Z hlediska účasti státu 

na řízení těchto organizací se člení na: 

 

a) státní (vládní), 

b) nestátní (nevládní) – soukromoprávní 

 

Většina stávajících právních řádů rozděluje organizace třetího sektoru na „veřejně“ a 

„vzájemně“ prospěšné. Rozdíl je v tom, že vzájemně prospěšné organizace poskytují služby 

pouze svým členům, zatímco organizace veřejně (obecně) prospěšné poskytují služby či 

pomoc společnosti jako takové. Úroveň nepřímé veřejné podpory potom může být přímo 

úměrná závažnosti poskytované služby či pomoci. 

 

     S využitím tohoto kritéria s uplatněním soukromého a veřejného práva pro vznik a činnost 

organizací v soukromém i veřejném neziskovém sektoru, je možno rozdělit neziskové 

organizace takto: 

 

1. neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním posláním 

vzájemně prospěšné činnosti (např. občanská sdružení, zájmová sdružení právnických 

osob, profesní komory), 

2. neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním 

veřejně prospěšné činnosti (např. obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační 

fondy, politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti), 

3. neziskové veřejnoprávní organizace rozpočtového a příspěvkového typu, s globálním 

posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost (např. rozpočtové a příspěvkové 

organizace, obce, okresní úřady), 

4. neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně prospěšné 

činnosti (např. státní fondy, veřejné vysoké školy, Český rozhlas, Česká televize), 

5. neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností (jde o výjimečné 

případy neziskových organizací) s možností globálního poslání veřejně i vzájemně 

prospěšné činnosti. [4]    

 

Tato práce se bude zabývat druhem organizace, která je uvedena v bodě č. 3. 
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Rozlišujeme 2 typy příspěvkových organizací: 

a) příspěvkové organizace zřízené dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů – zřizovatelem příspěvkové organizace je obec nebo 

kraj, 

b) příspěvkové organizace zřízené dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

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

rozpočtových pravidlech a zákonech č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech – jedná se o 

příspěvkové organizace zřízené podle předchozích předpisů, nebo příspěvkové 

organizace, u kterých funkci zřizovatele plní organizační složka státu. 

     Příspěvkovou organizací, kterou se bude tato práce zabývat, je příspěvková organizace 

územního samosprávného celku – zřizovatelem je Olomoucký kraj. 

2.3 Příspěvková organizace 

     Příspěvkové organizace zřizuje v rámci veřejného sektoru veřejná správa na úrovni státu 

nebo na úrovni územní samosprávy (obce a kraje) pro zabezpečení smíšených veřejných 

statků. Tyto organizace využívají pro svou činnost většinou majetek, který jim zřizovatel 

předá do správy, a jsou povinny o tento majetek řádně pečovat. Hlavním účelem takovéto 

příspěvkové organizace je převzetí činnosti z působnosti zřizovatele, které mají charakter 

veřejného zájmu. 

     Zřizování příspěvkových organizací se uplatňuje v oblastech kultury (muzea, divadla, 

knihovny, galerie, orchestry…), zdravotnictví (nemocnice, kojenecké ústavy, lázeňská 

zařízení…), vzdělávání (mateřské, základní, střední, vyšší odborné školy, učiliště, domy dětí a 

mládeže…), sociálních služeb (domy s pečovatelskou službou, stacionáře…). 

     Příspěvkové organizace se  v některých případech odlišují od jiných typů neziskových 

organizací. Je to například: 

- provozní příspěvek z rozpočtu zřizovatele, 

- předání finančních prostředků zřizovateli, pokud výnosy z hlavní činnosti 

převyšují rozpočtové náklady, 

- finanční výpomoc – vratná finanční výpomoc zřizovatele, pokud je organizace 

ve špatné finanční situaci, 

- rozlišení a oddělené vykazování hlavní a doplňkové činnosti, 

- tvorba a použití peněžních fondů. 
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Příspěvkové organizace jsou právnické osoby, jsou účetními jednotkami. Vedou 

účetnictví v plném rozsahu, u nichž o tom rozhodne zřizovatel, mohou vést účetnictví ve 

zjednodušeném rozsahu. 

Příspěvkové organizace jsou poplatníky daně s příjmů právnických osob. 

Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry. 

Příspěvková organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům. 

Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen po 

předchozím souhlasu zřizovatele. [4]    

2.3.1 Vznik, změna a zánik příspěvkových organizací 

           Příspěvková organizace vzniká dnem rozhodnutí zřizovatele.  
      

     Zřizovatel vydává o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která mimo jiné 

obsahuje: 

a) úplný název zřizovatele, 

b) název a sídlo příspěvkové organizace, její identifikační číslo, název musí 

vylučovat možnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací, 

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, 

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

e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci 

předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, 

f) vymezení majetkových práv, 

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

h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena. 

     O změnách rozhoduje zřizovatel a toto rozhodnutí se přidává ke zřizovací listině a 

zasílá se ke zveřejnění v Ústředním věstníku ČR. Ke sloučení nebo splynutí 

příspěvkových organizací může dojít pouze v rámci jednoho zřizovatele. 

     Pokud je příspěvková organizace zřízena na dobu určitou, pak se zruší po uplynutí dne 

uvedeného ve zřizovací listině. Pokud je organizace založena na dobu neurčitou, zaniká 

dnem určeným v rozhodnutí zřizovatele. Dnem zrušení přechází práva, majetek a závazky 

na zřizovatele. 
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2.3.2 Hospodaření příspěvkových organizací 

     Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností 

v oborech hlavní i doplňkových činností a s peněžními prostředky přijatými ze státního 

rozpočtu a rozpočtu zřizovatele. Využívá  prostředky svých fondů a přijaté peněžité dary od 

fyzických a právnických osob tuzemských i zahraničních. Chybějící prostředky jsou 

organizaci poskytovány také ve formě příspěvku na investice z rozpočtu zřizovatele. 

     Zřizovatel může na základě svého rozhodnutí odčerpat volné finanční prostředky 

z doplňkové činnosti, avšak provádět takové zásahy do rozpočtu organizace by měl provádět 

pouze ze závažných příčin. 

2.3.2.1     Hlavní a doplňková činnost 

Hlavní činnost příspěvkové organizace je realizována v souladu se zřizovací listinou. Za 

veřejnou službu plynoucí z hlavní činnosti platí uživatelské poplatky, které jsou příjmem 

veřejného rozpočtu. Tyto poplatky jsou však nižší, než by byla tržní cena služby a výše těchto 

poplatků je na rozhodnutí zřizovatele. Stejně tak zřizovatel rozhodne, zda bude uživatelský 

poplatek příjmem rozpočtu zřizovatele nebo příspěvkové organizace. 

Kromě hlavní činnosti, může organizace se souhlasem zřizovatele realizovat i činnosti 

doplňkové. Prostředky získané touto činností musí být použity pro realizaci činnosti hlavní. 

2.3.2.2     Rozpočet 

Rozpočet je základním nástrojem finančního plánování. Je to plán činností organizace 

na určité období vyjádřený v peněžních jednotkách. Rozpočet ukazuje, kolik peněz organizace 

potřebuje na zajištění své činnosti a z jakých zdrojů bude své činnosti financovat. Rozpočet 

má velmi důležitou funkci při získávání finančních prostředků, neboť případným dárcům 

ukazuje, jak budou svěřené prostředky využity pro naplnění hlavní činnosti organizace. 

Na rozpočet svého zřizovatele je organizace napojena dvěma druhy příspěvků: 

Příspěvkem na provoz – doplnění chybějících zdrojů na pokrytí běžných (neinvestičních) 

potřeb, oprav a údržby. Je poskytován zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná vybraná 

kritéria s cílem zvýšit alokační efektivnost veřejných prostředků a tím optimalizovat produkci 

smíšeného veřejného statku. 

Příspěvkem na investice – příspěvky do investičního fondu organizace. 
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2.3.2.3     Majetek 

Majetek příspěvkové organizace můžeme rozdělit do základních skupin: 

Majetek svěřený do správy – jde o majetek zřizovatele, který je uveden ve zřizovací 

listině a byl organizaci svěřen, aby s ním zajišťovala hlavní účel, pro který byla zřízena. 

Organizace s ním může nakládat pouze podle práv které zřizovatel specifikoval ve zřizovací 

listině. 

Majetek vlastní – majetek získaný darem nebo vlastní činností. Podmínky pro nakládání 

stanoví sama organizace. 

Majetek získaný na základě výpůjčky, bezplatného užívání, nájmu nebo podnájmu – 

nakládání se řídí danými smluvními podmínkami a tento majetek není součástí organizace.  

 
Vlastnické vztahy k majetku 
 
     U různých forem neziskových organizací se setkáváme s různou formou nabývání a 

používání majetku. Vlastnictví majetku je zkoumáno ve vztahu k odpisům (především 

daňovým) a výdajům spojeným s nakládáním s majetkem. Z vlastnických vztahů se odvíjí 

povinnost majetek udržovat, opravovat, možnost jej technicky zhodnocovat, právo jej dále 

pronajímat atd. 

 

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

vztazích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje mj. podmínky a způsoby hospodaření 

majetkem České republiky.Majetek státu je využíván organizačními složkami státu, 

příspěvkovými organizacemi zřízenými organizačními složkami státu a jinými fyzickými a 

právnickými osobami: 

 

- k plnění jeho funkcí, 

- k činnostem vykonávaným v souvislosti s plněním těchto funkcí, 

- k zajišťování veřejně prospěšných činností, 

- pro účely podnikání. 

 

     Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je územní samosprávní celek, vychází při 

nakládání majetku ze zřizovací listiny. Povinnou náležitostí zřizovací listiny (§ 27 zákona  

č. 250/2000 Sb.) je vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové 

organizaci předává k hospodaření. Zákon tento majetek nazývá majetkem „svěřeným“. 
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Zřizovatel ve zřizovací listině nastaví zřizované příspěvkové organizaci taková práva 

k majetku zřizovatele, aby mohl být majetek využíván k výkonu činnosti dané příspěvkové 

organizace. Zejména se uvedou v listině práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a 

ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho 

další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem 

činnosti organizace, práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného 

majetku jiným subjektům apod. Příspěvkové organizaci povolí zřizovatel kromě hlavní 

činnosti také okruhy doplňkové činnosti, které budou navazovat na činnost hlavní. Je v zájmu 

zřizovatele, aby příspěvková organizace co nejlépe využívala všechny hospodářské možnosti 

a odbornosti zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat výkon hlavní činnosti a 

v účetnictví je odděleně sledována. 

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem nabývá majetek pro 

svého zřizovatele. Veškerý tento majetek pořízený nebo vytvořený vlastní činností, byť 

uhrazený z vlastních zdrojů, je majetek ve vlastnictví zřizovatele, nebude-li upraveno 

zřizovací listinou jinak, vlastní majetek získají jen v případech, které jim povoluje zákon, a 

k tomu musí ještě zřizovatel vydat souhlas – bezúplatným převodem, darem, děděním nebo 

jinak. 

 

Způsob nabytí majetku a jeho ocenění 

 

     Nejčastější formou pořízení majetku je koupě. Běžnou kupní smlouvou uzavřenou podle 

občanského zákoníku nebo obchodního zákoníku se pořizují věci movité, při pořízení věci 

nemovité se jedná o převod nemovitosti. Majetek je oceněn kupní cenou a souvisejícími 

pořizovacími náklady. Pořizovací cena hmotného majetku je vstupní cenou pro výpočet 

daňových i účetních odpisů, jedná-li se o majetek pořízený do vlastnictví organizace. 

Neziskové organizace mohou získat majetek také výrobou ve vlastní režii, majetek je 

tedy vytvořen vlastní činností a je oceněn vlastními náklady. Tato cena je rovněž základnou 

pro daňové a účetní odpisy. 

Dále lze majetek pořídit darem, a to věci movité i nemovité. Věci movité se ocení 

cenou v místě a čase obvyklou, není stanoveno, že by cena musela být určena znaleckým 

posudkem. Věci nemovité musí být oceněny znaleckým posudkem. Pořízení darem 

nevylučuje možnost uplatnění účetních odpisů, avšak daňové odpisy nejsou povoleny. 

Vstupní cenou je cena uvedená ve smlouvě. Příspěvkové organizace zřízené územními 

samosprávními celky si musejí pořídit povolení zřizovatele k převzetí takovéhoto daru. 
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Další možností nabytí majetku je zděděním. I v tomto případě musí příspěvkové 

organizace zřízené obcí nebo krajem, požádat zřizovatele o souhlas k převzetí dědictví, pokud 

ho nedostanou, musejí dědictví odmítnout. Pořizovací cena je totožná s cenou stanovenou pro 

potřeby daně dědické, vkládá-li nabyvatel majetek do obchodního majetku v období 5 let od 

nabytí. Po uplynutí časového testu 5 let, je majetek oceněn reprodukční pořizovací cenou. 

Platí zde výjimka v případě, kdy děděný majetek byl u zůstavitele evidován v obchodním 

majetku a odpisován, dědic je právním nástupcem, majetek bude i nadále součástí obchodního 

majetku, potom dědic převezme vstupní cenu i s oprávkami od zůstavitele a pokračuje 

v odpisování. 

Nabytí majetku vkladem není možné pro organizační složky státu, územní 

samosprávné celky a jimi zřízené organizační složky a příspěvkové organizace. 

Neziskové organizace mohou být příjemcem dotace určené výhradně na pořízení 

hmotného majetku, aniž by bylo limitováno, zda majetek musí být pořízen jen z dotace, nebo 

zda část pořizovací ceny hradí kupující z vlastních zdrojů. Účetní odpisy se liší u jednotlivých 

typů neziskových organizací. 

Organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace evidují 

majetek v celkové pořizovací ceně bez ohledu na zdroje financování a z této ceny počítají 

účetní odpisy, které se dále stávají finančním zdrojem pro financování majetku ve fondu 

reprodukce nebo investičního fondu. [2]    

V praxi musí zřizovatel při vymezování majetku dbát na to, aby vymezil taková 

majetková práva, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její 

vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena, případně pro doplňkové 

činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, 

aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců, 

přičemž tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje se odděleně. 

V souladu se zákonem provádí organizace účetní odpisy majetku, který jí byl zřizovatelem 

svěřen do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Příspěvková organizace každoročně 

sestavuje finanční plán, kde  vyčíslí i výši odpisů a nechá si je zřizovatelem schválit. Odpisy, 

které jsou podle zákona hlavním zdrojem naplnění investičního fondu organizace, by měl 

v ideálním případě zřizovatel organizaci pokrýt formou příspěvku.  
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2.3.2.4     Tvorba a hospodaření s prostředky peněžních fondů 

 Příspěvková organizace hospodaří také s prostředky peněžních fondů, které tvoří a 

používá v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 
Organizace vytváří a používá fondy: 
 

Rezervní fond 

Rezervní fond tvoří: 

- příděly ze zlepšeného hospodářského výsledku (ve výši schválené 

zřizovatelem), 

- peněžní dary. 

Rezervní fond se používá na úhradu ztráty z minulých období, k rozvoji další činnosti, 

k časovému překlenutí mezi výnosy a náklady, k úhradě sankcí, k posílení investičního fondu 

(na základě souhlasu zřizovatele). 

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondu rezervního předkládá organizace 

věcně příslušnému odboru v rozborech hospodaření. Výše návrhu zohledňuje potřebu 

organizace čerpat prostředky rezervního fondu v souladu se zákonem. Souhlas k posílení 

investičního fondu z rezervního fondu schvaluje rada kraje na základě žádosti organizace 

zaslané věcně příslušnému odboru.  

 

Investiční fond 

Zdroje investičního fondu: 

- odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle 

odpisového plánu (schváleného zřizovatelem), 

- investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, 

- investiční příspěvky ze státních fondů, 

- výnosy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku (souhlas zřizovatele), 

- dary a příspěvky od jiných subjektů, 

- převody z rezervního fondu. 

Investiční fond se používá k financování investičních výdajů, k úhradě investičních 

úvěrů a půjček, na financování údržby a oprav. 
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Organizace zpracuje každoročně plán čerpání investičního fondu seřazený podle 

priorit, který předkládá  věcně příslušnému odboru k návrhu rozpočtu na investice a opravy. Z 

důvodu sledování čerpání investičního fondu je nutné zasílat informaci o použití prostředků z 

investičního fondu do 3 pracovních dnů věcně příslušnému odboru. Oznámení organizace o 

čerpání investičního fondu je zřizovateli zasláno dle pokynů zřizovatele. 

 

Fond odměn  

Fond odměn je tvořen z výsledku hospodaření a to do výše 80 %, nejvýše však do 

výše 80 % limitu prostředků na platy a používá se k úhradě případného překročení prostředků 

na platy. 

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn předkládá organizace věcně 

příslušnému odboru v rozborech hospodaření. Návrh organizace do fondu odměn musí 

zohledňovat potřebu organizace naplňovat rezervní fond, popř. organizace může část svého 

rezervního fondu použít i k posílení investičního fondu. Z fondu odměn nelze čerpat zákonné 

odvody na zdravotní a sociální zabezpečení, které souvisí s vyplacenými prostředky z tohoto 

fondu.  

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Fond kulturních a sociálních potřeb je typem sociálního fondu. Tvoří se zálohově 

v průběhu roku ve výši limitu 1 % z roční plánované výše nákladů na platy, náhrady, mzdy a 

odměny. Vyúčtovává se na základě  skutečných dat v rámci účetní závěrky. 

Výši tvorby fondu a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v 

organizacích zřízených územními samosprávnými celky upravuje vyhláška Ministerstva 

financí  č. 365/2010 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb. 

Prostředky fondu se používají na financování kulturních, sociálních a dalších potřeb 

zaměstnanců příspěvkové organizace. 

Souhlas s čerpáním fondů za účelem plnění příslušných ustanovení zřizovací listiny 

vydává zřizovatel na základě žádosti organizace zaslané věcně příslušnému odboru.  

Organizace vede dle pokynů zřizovatele evidenci finančních prostředků fondů na 

bankovních účtech analyticky odděleně. Peněžní fondy může zapojit do výnosů jen v případě 

peněžního krytí.  
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2.3.2.5 Kontrola hospodaření 

Kontrola dodržování povinností příspěvkové organizace a dodržování rozpočtové 

kázně je především v zájmu zřizovatele. V jeho zájmu je to, aby byl jeho majetek využit co 

nejefektivněji a byl řádně spravován. 

 

V příspěvkové organizaci se kontrolní  systém dělí na dva systémy: 

 
Vnitřní kontrolní systém 

Ředitel organizace je povinen v organizaci zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém. 

Vnitřní kontrolní systém je tvořen systémem řídící kontroly a působností útvaru interního 

auditu tam, kde je zřízen. U organizací, které nemají zřízenou funkci interního auditu, ji 

nahrazuje výkon veřejnosprávní kontroly prováděné krajským úřadem. Prověřování 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému u organizací provádí krajský úřad, 

jako zřizovatel.   

Veřejnosprávní kontrola 

U příspěvkové organizace, jejímž zřizovatel je krajský úřad, kontrolu provádějí 

zaměstnanci kraje písemně pověřeni ředitelem krajského úřadu k provedení dané kontroly. 

O kontrolním zjištění se pořizuje protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných 

skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly 

porušeny. Organizace je seznámena s obsahem protokolu a po jeho podepsání obdrží stejnopis 

protokolu. Proti obsahu protokolu může organizace podat písemné a zdůvodněné námitky 

zřizovateli do 5 dnů (nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší) ode dne seznámení s 

obsahem protokolu a jeho podpisu. O námitkách může rozhodnout kontrolní pracovník, 

pokud jim v plném rozsahu vyhoví, jinak rozhoduje ředitel krajského úřadu. Proti rozhodnutí 

o námitkách není opravný prostředek přípustný. O výsledcích provedených kontrol a přijatých 

opatřeních je pravidelně informována rada kraje, která rozhoduje o přijetí odpovídajících 

opatření vůči organizaci. 

 

2.3.3 Účetnictví příspěvkových organizací 

 
Účetnictví příspěvkových organizací se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., která upravuje 

vybraná ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Vyhláška definuje některé účetní 

metody a zejména upravuje rozsah, strukturu a obsahové vymezení účetní závěrky. 
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Ministerstvo financí vydalo v souvislosti s účetní reformou účetní standardy pro některé 

vybrané účetní jednotky, které postupují podle této vyhlášky. 

 

Seznam standardů: 

701 Účty a zásady účtování na účtech 705 Rezervy 

702 Otevírání a uzavírání účetních knih  706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 

703 Transfery    707 Zásoby 

704 Fondy účetní jednotky  708  Odepisování dlouhodobého majetku  

 

S platností od 1.1.2013 byly vydány nové standardy, a to: 

709 Vlastní zdroje    

710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek 

 

Účetnictví příspěvkových organizací lze vést ve zjednodušeném či plném rozsahu. O 

tom, zda bude vedeno účetnictví v plném rozsahu nebo zjednodušeném, u organizací, které 

nejsou konsolidovanou účetní jednotkou, rozhoduje zřizovatel. Účetnictví musí stejně jako u 

jiných podnikatelských subjektů poskytovat údaje, které věrně zachycují ekonomické jevy 

v organizaci a podávat včasné, správné a věrohodné informace o hospodaření v rámci 

účetního období, s kterým tyto jevy časově a věcně souvisí. [2]    

 

2.3.4 Daňová problematika příspěvkových organizací 

Z hlediska zdanění daní z příjmů jsou příspěvkové organizace mezi právnickými 

osobami zvláštní skupinou. Nejsou totiž na rozdíl od ostatních  poplatníků daně z příjmů 

právnických osob  založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. 

Pro účely zdanění daní z příjmů se dělí činnost těchto jednotek na činnost hlavní a 

činnost podnikatelskou, tyto činnosti musí být přesně definovány. Hlavní činností organizace 

je činnost, pro kterou byl subjekt založen, zřízen, tedy to, co je jeho hlavním posláním a 

cílem. Pro potřeby zákona o daních z příjmů je hlavní činnost organizace ta, která je 

vymezena v zakládací nebo zřizovací listině.  

Podnikatelská činnost organizace je nadstandardním zdrojem získávání finančních 

prostředků. Rozsah podnikatelské činnosti vychází z podmínek a možností subjektu, z jeho 

tržního chování a vlastního přičinění. 



 

18 
 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, přesně upravuje, které typy příjmů podléhají 

daňové povinnosti. Příspěvková organizace je povinna vést své účetnictví tak, aby ke dni 

účetní závěrky byly odděleny příjmy podléhající daňové povinnosti, příjmy od této povinnosti 

osvobozené a příjmy nepodléhající daňové povinnosti. Ke správnému rozdělení a přiřazení 

nákladů k různým činnostem slouží tzv. klíčování nákladů (je to přiřazování nákladů  podle 

jednotlivých činností k výnosům z těchto činností za účelem správného vykazování 

hospodářského výsledku). [3]    

Příjmy neziskových organizací a jejich rozdělení z hlediska daně z příjmů. 

a) příjmy, které nejsou předmětem daně  

• příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci, příjmy u 

dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, granty, příjmy 

z úroků z vkladů na běžném účtu a dále příjmy z poslání organizace za určitých 

podmínek (např. že náklady jsou vyšší než výnosy). 

b) příjmy, které jsou předmětem daně  

• příjmy z reklam, z členských příspěvků (pokud nejsou osvobozeny), příjmy 

z nájemného. U poplatníků, kteří jsou veřejná VŠ, veřejná televize a rozhlas a 

zdravotnické zařízení, jsou předmětem daně všechny příjmy s výjimkou investičních 

transferů a úroků z vkladů na běžném účtu. 

c) příjmy od daně osvobozené  

• příjmy z členských příspěvků přijatých zájmovými sdruženími právnických osob a 

profesními komorami, s nepovinným členstvím, občanskými sdruženími včetně 

odborových organizací, dále členské příspěvky politických stran a politických hnutí, 

• příjmy z výnosů kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příjmy z členských 

příspěvků   u registrovaných církví a náboženských společností, 

• příjmy státních fondů založených dle zvláštních předpisů, 

• příjmy Fondu dětí a mládeže, 

• příjmy poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, které 

plynou jako odvod části výtěžku loterií a jiných podobných her povolených podle 

zvláštního předpisu, 

• výnosy z nadačního jmění při splnění určitých podmínek, 

• příjmy RRRS stanovené zvláštním předpisem. 
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d) příjmy z podnikatelské činnosti, které jsou předmětem daně  

• příjmy z činností, které se podle typu organizace označují jako vedlejší, hospodářská, 

jiná nebo doplňková činnost. Jsou to činnosti, které vykazují všechny znaky 

podnikání.    

Základem daně je rozdíl, o který příjmy, které jsou zdaňovány v základu daně, 

převyšují výdaje (náklady) upravené podle pravidel daných zákonem.  

Náklady musí respektovat věcnou a časovou souvislost. 

Pro poplatníky, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, platí 

ustanovení § 20 odst.7, Zákona o daních z příjmů. Toto ustanovení jim umožňuje snížení 

daňového základu až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použijí-li prostředky, získané 

takto dosaženou úsporou ke krytí nákladů souvisejících s činností, z nichž získané příjmy 

nejsou předmětem daně, a to ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. 

V případě, že umožněné 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 

300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. 

Neziskové organizace nemají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů 

právnických osob, pokud nemají příjmy, které jsou předmětem daně, nebo mají pouze příjmy 

od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. [3]    
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3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ VYBRANÉ PŘÍSPĚVKOVÉ 

ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE 

3.1 Základní informace 

Pro analýzu hospodaření byla vybrána konkrétní příspěvková organizace, kterou je 

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847, 75301 Hranice. 
 

 

Tento název je v souladu s údaji vedených v rejstříku škol a školských zařízení. 

Zřizovatelem organizace je Olomoucký kraj. Tato příspěvková organizace sídlí v Hranicích, 

ulice Purgešova 847, 753 01 Hranice. IČO 623 502 77.  

Pravomoci ředitele vymezují § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 23 a 24 

zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 

Pravomoci ředitele jsou dány právní subjektivitou zařízení, upraveny zřizovatelem či dalšími 

zákonnými normami. 

Dětský domov byl zřízen  MŠMT ČR  jako příspěvková organizace se sídlem v 

Hranicích na Moravě podle § 12, odst. 2 písm. f) zákona ČNR, č. 564/1990 Sb. o státní správě 

a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů na základě Zřizovací listiny ze dne 

15.6.1995 (nahlédnutí je k dispozici v ředitelně Dětského domova a Školní jídelny, Purgešova 

847, Hranice). 

Statutárním zástupcem dětského domova je ředitelka Mgr. Pavla Tvrdoňová, 

jmenovaná Radou Olomouckého kraje od 1. 11. 2009, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 

zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání v platném znění, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona                   

č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zařízení), v platném znění. Organizační struktura je 

přílohou Organizačního řádu DD a ŠJ, uloženého v ředitelně. 
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3.2 Historie dětského domova 

Budova nynějšího dětského domova byla postavena v roce 1927 jako zařízení, kde 

byli umísťováni váleční sirotci. V dalších letech zde vznikl Okresní dětský domov, který se v 

roce 1958 sloučil se Zvláštní školou v Hranicích a vznikla Zvláštní škola internátní.  

Výchovná práce probíhala ve výchovných skupinách, děti navštěvovaly zájmové 

kroužky nejen v domově, ale i ve škole. Od roku 1966 se začaly pořádat prázdninové výměny 

s dětmi v Bystřici pod Hostýnem a Zašové. Později v letech 1976 až 1977 i výměna s dětmi z 

Trenčína. 

Od školního roku 1966/1967 mohly děti o víkendech navštěvovat rodiče, jelikož byly 

zavedeny volné soboty. 

Během let se uskutečnilo několik stavebních úprav budovy dětského domova: 

• 1973/1974 bylo zavedeno ústřední topení, 

• 1974 byla provedena oprava elektrické instalace, 

• 1976/1977 bylo u budovy postaveno víceúčelové hřiště, 

• 1978 zahájena přestavba budovy, domov byl dočasně přestěhován do budovy ZDŠ 

v Klokočí, 

• Vánoce 1982 již proběhly v přestavěné budově na Purgešově ulici, plně dokončena 

byla přestavba budovy v březnu 1983, 

• 2005/2006 se začaly budovat buňky rodinného typu, 

• 2006/2007 dokončení úpravy poslední rodinné buňky, 

• 2011 bylo provedeno zateplení budovy a nová fasáda. 

Dětský domov funguje jako právní subjekt od 1.7.1995, do této doby fungoval jako 

internát Zvláštní školy v Hranicích. Koncepce výchovy je zpracována na základě zákona č. 

109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 

Hlavním posláním dětského domova je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů 

chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo 

důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. 

Úkolem dětského domova je tedy poskytování náhradní výchovné péče. Koncepce 

dětského domova vychází ze skutečnosti, že ústavní výchova nemůže být nikdy skutečně 



 

22 
 

dobrým řešením. Jsou však situace,  kdy v danou chvíli, za daných okolností a na jasně 

definovanou dobu je to z hlediska zájmů dítěte nejvhodnější řešení. Ve většině případů by 

mělo jít o řešení mimořádné a krátkodobé. Cílem organizace je vytvořit moderní pobytové 

zařízení určené pro výkon ústavní péče, které se systémem práce co nejvíce blíží k fungování 

běžné rodiny. A to s vědomím, že žádné zařízení nemůže nikdy plně rodinu jako takovou 

nahradit. Cílem dětského domova je zkrátit dobu pobytu dítěte v zařízení a usnadnit dítěti 

návrat do původní rodiny. Je maximálně podporován kontakt dítěte s biologickou rodinou. 

V případě, že se dítě nemůže z různých důvodů vrátit zpět do své původní rodiny, organizace 

hledá pro dítě alternativní řešení – náhradní rodinnou péči. [5] 

 
 

Dnešní podoba budovy Dětského domova a Školní jídelny, Purgešova 847, 75301 Hranice  

      Obr. 3.1 Budova dětského domova 
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3.3 Současnost dětského domova 

3.3.1 Charakteristika dětského domova 

 

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847 je školské zařízení, zřizované 

Olomouckým krajem, které zabezpečuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou podle jejich 

individuálních potřeb. Plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Kapacita domova 

je 32 dětí. Jsou zde umístěny děti zpravidla ve věku 3 – 18 let. Děti do tohoto zařízení 

rozmísťuje  příspěvková organizace Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, 

základní škola a školní jídelna Olomouc, která má sídlo na Svatém Kopečku. 

Z domova děti odcházejí po dosažení zletilosti, pokud jim nebyla prodloužena ústavní 

výchova rozhodnutím soudu nebo pokud dítě nezůstává na vlastní žádost v domově do 

dokončení přípravy na povolání. Další možností je odchod dítěte do náhradní rodinné péče 

tzn. pěstounská či adoptivní rodina. 

 

3.3.2 Výchovný program 

Výchovný program v jednotlivých skupinách probíhá podle výchovných plánů 

celoročních, týdenních a denních, které sestavují vychovatelé v součinnosti s dětmi v 

jednotlivých skupinách. Dále je plněn „Program rozvoje osobnosti“, program „Profil klienta 

dětského domova“- což jsou praktické vědomosti seřazené podle věkových skupin dětí a 

postupuje se dle individuálního výchovného plánu dítěte. Součástí výchovné činnosti je 

celoroční plán dětského domova a vnitřní řád dětského domova. Zároveň je plněn program 

„Minimální preventivní program sociálně patologických jevů“. 

Výchovně vzdělávací program dětského domova je soustředěn do tří oblastí: 

1. příprava na vyučování, 

2. rozvoj samostatnosti a soběstačnosti jako základní předpoklad úspěšného vstupu do 

samostatného života, 

3. účelné využívání volného času. 
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Mimoškolní aktivity 

Děti v dětském domově mají velkou spoustu mimoškolních aktivit. Tyto aktivity jsou 

vybírány v souladu s jejich zájmy a koníčky a jsou všestranně podporovány. Téměř všechny 

děti navštěvují kroužky pořádané Domem dětí a mládeže v Hranicích nebo Tělovýchovnou 

jednotou v Hranicích. 

Mezi zájmové kroužky, které navštěvují, patří kroužek myslivecký, hasičský, taneční, 

stolní tenis, informatika. Čtyři děti navštěvují ZUŠ – sborový zpěv a hra na flétnu. 

Velmi důležitá  je spolupráce se sponzory, nadacemi a občanskými sdruženími.  

Již 11 let pokračuje velmi dobrá spolupráce  s občanským sdružením Audabiac Praha. Díky 

tomuto sdružení jsou umožněny prázdninové pobyty všech našich dětí. V roce 2012 se 

realizoval prázdninový pobyt v Albrechticích v Jizerských horách. Další letní ozdravný pobyt 

byl s Mořským koníkem na ostrově Hvar, který byl uhrazen pro 8 dětí ze sponzorských peněz 

od firmy Strabag. S Delimitační unii byly děti na prázdninovém pobytu na Dolní Bečvě a s 

občanským sdružením Euforall ve Viganticích. V rámci projektu Vzdělávání pro budoucnost, 

pořádaného Sdružením právnických osob EUFORALL, se děti zúčastnily  zimního týdenního 

pobytu a praktických kurzů pro starší děti, které jsou organizovány zážitkovou formou 

s názvem Vzdělávání pro budoucnost.   

Na nový školní rok 2012/13 organizace získala od Nadačního fondu Albert, na základě 

žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku v projektu „Kdo si hraje, nezlobí“, finanční 

hotovost 43 900 Kč. Tyto finance jsou určeny přímo  na zájmovou činnost dětí. 

Děti se také účastní  projektu „Most přes minulost“, který pořádá společnost Profima 

effective s.r.o. – sebepoznání, společenské chování, finanční gramotnost, partnerské vztahy, 

adaptace na životní změny. 

Všechny takového projekty pomáhají dětem při odchodu z dětského domova při 

adaptaci na jiné prostředí. 

Díky darům od fyzických a právnických osob materiálně podporuje výchovně 

vzdělávací činnost dětí v dětském domově občanské družení „Radost hranických dětí“, které 

bylo založeno v roce 2010. 

Občanské sdružení RADOST HRANICKÝCH DĚTÍ  (dále jen sdružení RADOST) 

bylo založeno na základě uděleného povolení č.j. VS/1-1/80 077/10-R, jejímž zřizovatelem je  

Ministerstvo vnitra.  
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S podporou paní ředitelky Dětského domova a Školní jídelny, Hranice, Purgešova 847, 

Mgr. Pavly Tvrdoňové a dalších členů blízkých domovu  bylo sdružení  RADOST dne 25. 

května 2010 založeno. 

     Cílem sdružení je materiálně podporovat výchovně vzdělávací činnost příspěvkové 

organizace, kterou Dětský domov  je.  Jedná se o vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, 

publikační, poznávací, zahraniční a jiné aktivity, které vyplývají z výchovně vzdělávací 

činnosti domova. Hlavním záměrem pro následující období, které si  Sdružení RADOST 

vytyčilo, je sehnat dostatek finančních prostředků k obnově dětských pokojíčků a rekultivaci 

zahrady a dětského hřiště v areálu domova. 

3.3.3 Personální zabezpečení 

V dětském domově pracuje celkem 21 zaměstnanců, z toho 16 pedagogických a 5 

nepedagogických pracovníků. Ty tvoří dvě kuchařky, účetní, údržbář a uklízečka. Počet 

pracovníků se nemění, ale jejich ohodnocení se řídí tabulkovými platy, které se v posledních 

letech výrazně změnily.Všichni pedagogičtí pracovníci mají odbornou a pedagogickou 

způsobilost. 

 
Tab. 3.1 Personální zabezpečení 
 
 
pracovníci 

k 31.12.2012 
fyzické osoby 

k 31.12.2012 
přepočt. prac. 

pedagogičtí 16 16,00 
nepedagogičtí   5   5,10    
celkem 21 21,10 
 
Zdroj: Výkazy zisku a ztráty, rozvahy, přílohy – rok 2012 
 
 
Tab. 3.2 Věková struktura pedagogických pracovníků k 31.12.2012 
 
 
věk 

 
do 30 let 

 
do 40 let 

 
do 50 let 

 
do 60 let 

 
nad 60 let 

z toho 
důchodci 

počet 0 3 4 8 1 1 
z toho žen 0 3 4 8 0 0 
 
Zdroj: Výkazy zisku a ztráty, rozvahy, přílohy – rok 2012 
 

Cílem vedení organizace je stabilizovat pracovní kolektiv složený z kvalitních 

pracovníků, vytvářet klima jistoty, důvěry, upřímnosti, spravedlivosti a celkové 

informovanosti, zlepšovat pracovní prostředí a podmínky. Kladně motivovat k vyšší efektivitě 
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práce, spravedlivě, diferencovaně a pružně finančně hodnotit pracovní výsledky, 

nadstandardní práci a výjimečné výkony 

Organizace podporuje sebevzdělávání, vytváří pro zaměstnance podmínky, které 

podporují  zájem o různé formy studia, tyto aktivity přinášejí do pedagogické práce nové 

metody, zaměstnanci si předávají nové vědomosti a dovednosti, odborně se rozvíjejí a 

zdokonalují. Využívají se neustále nové terapeutické techniky, zvyšuje se  pedagogická 

odbornost a profesionalita – v úzké návaznosti s plánem odborného růstu. Tyto vědomosti 

zaměstnanci získávají buď v rámci vlastního studia, nebo v souvislosti s odbornými semináři, 

kterých se účastní v rámci projektů pořádaných různými organizacemi. 

3.3.4 Vybavení dětského domova 

Dětský domov na základě zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních, prošel velkou proměnou na typ domova rodinného typu. Vychovatelé pracují ve 4 

rodinkách po osmi dětech. Díky těmto zákonným změnám byly uskutečněny stavební úpravy, 

které stály mnoho finančních prostředků. Byly vybudovány v každé rodince kuchyňky, kde si 

děti spolu s tetami připravují každý druhý víkend celodenní stravu a tím se seznamují s 

provozem domácnosti. Další vybavení z nedostatku finančních prostředků probíhá postupně, 

pokojíčky jsou průběžně zařízeny novým nábytkem hlavně díky sponzorům. Díky peněžním 

darům od různých firem, ale i soukromých dárců, jsou postupně pořizovány hlavně nové 

postele a skříňky na pokojích dětí.  

Veškerý provoz domova je hrazen zřizovatelem, ale vzhledem k nutným úsporám v 

době ekonomické krize není dostatek finančních prostředků na nákup potřebného nábytku. Z 

vlastních zdrojů, tj. z investičního fondu, bude v roce 2013 částečně provedena sanace 

sklepních prostor.  

Nadále se bude díky sponzorským darům pokračovat ve vybavování dětských 

pokojíčků novým nábytkem. [5]    

3.3.5 Oblast ekonomického řízení 

Dětský domov a Školní jídelna Hranice, Purgešova 847, 75301 Hranice vede na 

základě rozhodnutí svého zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 

Pro všechny příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem byly vydány 

„Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem“, jimiž se 
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všechny tyto organizace řídí. Tyto zásady se zabývají jak oblastmi personálního řízení, tak 

všemi oblastmi ekonomického řízení.  

V oblasti ekonomického řízení jsou to: 

• Rozpočtový proces, 

• Závazné ukazatele, 

• Finanční hospodaření organizací, 

• Hospodaření s nemovitým a  movitým majetkem, 

• Finanční vypořádání dotací a příspěvků, 

• Rozbory hospodaření, 

• Účetní výkazy, 

• Vnitřní předpisy. [6]    

3.4 Analýza hospodaření příspěvkové organizace 

Hlavním úkolem analýzy příspěvkové organizace je komplexně posoudit úroveň současné 

finanční situace organizace, posoudit vyhlídky na finanční situaci v budoucnu a připravit 

opatření ke zlepšení ekonomické situace, zajištění další prosperity organizace a k přípravě 

rozhodovacích procesů. 

Analýza hospodaření příspěvkové organizace je úzce spojena se základními finančními 

výkazy příspěvkové organizace: rozvahou, výkazem zisku a ztrát a přílohou. [1]    

3.4.1 Zdroje financování 

Dětský domov a Školní jídelna Hranice, Purgešova 847 čerpá prostředky pro financování 

své hlavní činnosti ze zdrojů zřizovatele (dotace na mzdy a dotace na provoz), kterým je 

Olomoucký kraj. Dále získává zdroje z hlavní činnosti (tržby za služby, přídavky na děti, 

ošetřovné od rodičů). Kromě těchto příjmů získává finance z reklamy umístěné na oplocení 

budovy. Dalším zdrojem příjmů jsou sponzorské dary, ať už finanční nebo věcné. 

Doplňkovou činnost toto zařízení neprovozuje. 

Dle potřeby se čerpají finance také z fondů, jako je investiční, který je tvořen dotacemi na 

odpisy od zřizovatele, je používán hlavně na nutné a plánované opravy budovy. Z fondu 

rezervního, který je tvořen přídělem z výsledku hospodaření a z finančních darů,  je čerpáno 
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hlavně na zájmovou činnost dětí, výlety, vybavení pokojů novým nábytkem a vybavení 

dětského hřiště v areálu zahrady organizace. Výše zdrojů, se kterými organizace hospodařila 

v letech 2002 a 2010 až 2012 jsou uvedeny v tabulce č.3. 

 
Tab. 3.3 Zdroje financování v horizontu 10 let 

Zdroje 2002 2010 2011 2012 

Dotace mzdy 2 052 159 7 808 000 7 756 564 8 410 000 
Dotace provoz 3 302 000 1 880 000 1 880 000 1 870 000 
Tržby z prodeje služeb 327 237 471 455 402 606 328 974 
Úroky 4 742 401 422 443 

Příjmy ost.,sponzorské dary 49 441 44 924 148 401 127 824 
Příspěvek na odpisy 97 000 75 094 173 000 210 528 

Čerpání fondu   52 851 365 471 186 869 

Celkem : 5 832 579 10 332 725 10 726 464 11 134 638 

 
Zdrojem dat tabulky 3.3 byly výkazy zisků a ztráty ve sledovaných letech. 

Jak vyplývá z tabulky č. 3.3, nejvíce zdrojů organizace ve sledovaných letech získala 

v roce 2012  a to díky nejvyššímu objemu dotací na mzdy. Jak je dále z tabulky patrné, dotace 

na mzdy každým rokem stoupají, což bylo způsobeno úpravou mzdových předpisů státních 

zaměstnanců. Naproti tomu, i když cena energií, potravin a služeb neustále stoupá, dotace na 

provoz organizace od roku 2012 zřizovatel v rámci úsporných opatření snižuje (pro rok 2013 

je schválená dotace na provoz 1 805 000 Kč, což je o 65 000 Kč méně) . Z tohoto důvodu 

bude muset organizace zvážit úsporná opatření a zamyslet se nad možnou doplňkovou 

činností, která by chybějící zdroje na provoz nahradila.        

       

 Graf  3.1 Zdroje financování 

D
ot
ac
e 
m
zd

y

D
ot
ac
e 
pr
ov

oz

T
rž
by

 z
 p
ro
de

je
 s
lu
že
b

Ú
ro
ky

P
ří
jm

y 
os

t.,
sp

on
zo

rs
ké

 d
ar
y

P
ří
sp

ěv
ek

 n
a 
od

pi
sy

Č
er
pá

ní
 f
on

du

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

Zdroje financování

2002

2010

2011

2012

      



 

29 
 

 
Graf 3.1 znázorňuje graficky složení a vývoj zdrojů financování v organizaci v letech 2002, 

2010, 2011 a 2012. Zdrojem dat tohoto grafu byly výkazy zisků a ztráty ve sledovaných 

letech. 

3.4.2 Struktura nákladů 

Přehled o struktuře nákladů v organizaci poskytuje tabulka č. 3.4., kde jsou uvedeny 

položky nákladů za sledované roky. 

 
Tab. 3.4. Struktura nákladů v roce 2002, a v letech 2010 až 2012 
 

  Rok 
Náklady 2002 2010 2011 2012 

Spotřeba materiálu 757 583 1 010 223 1 220 329 855 470 
Spotřeba energie 381 854 554 815 421 517 475 348 
Mzdy a odvody 3 727 260 7 423 187 7 838 000 8 404 325 
Opravy a ostatní služby 355 634 623 569 505 594 586 328 
Ostatní náklady 186 025 254 786 157 320 259 018 
Odpisy 193 115 156 406 167 965 210 528 
Převod do FKSP 54 780 109 626 57 645 62 108 
Nákupy DDHM     203 320 35 800 
Odepsané pohledávky   33 602 11 386   
Celkem : 5 656 251 10 166 214 10 583 076 10 888 925 

 

Zdrojem dat tabulky 3.4 byly výkazy zisků a ztráty ve sledovaných letech. 

 

Struktura nákladů odpovídá tomu, že organizace Dětský domov a Školní jídelna, 

Hranice, Purgešova 847, 753 01 Hranice poskytuje veřejné služby a to výchovu a vzdělání. 

 Hlavní činnost organizace realizuje pomocí stálých zaměstnanců. Ve správě má jednu 

hlavní budovu s kuchyní a jídelnou, kotelnou a  k ní přiléhající budovu garáže. 

 Největší položky nákladů tak tvoří náklady na mzdy, náklady na spotřebu materiálu , 

kde hlavní složku tvoří náklady za potraviny a na třetím místě jsou to náklady na energie. 
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 Graf  3.2 Struktura nákladů 2002 
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Z grafu č. 3.2 je patrné, že jak bylo uvedeno, nejvýznamnější položkou jsou náklady 

na mzdy, druhé místo zaujímají náklady na spotřebu materiálu a třetí místo zaujímají náklady 

na spotřebu energií.      

    

  Graf  3.3 Struktura nákladů 2012                             
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Struktura nákladů se v horizontu 10 let příliš nezměnila. Největší část nákladů i nadále 

tvoří mzdy a odvody z mezd, i když objem všech prostředků se na základě změny cen za takto 

dlouhé období samozřejmě výrazně změnil. Největší změny cen zaznamenaly ceny energií, 

ale vzhledem k zateplení budovy v průběhu roku 2011, se náklady na energie v posledních 2 

letech drží téměř na stejných hodnotách. 

Náklady mzdové v roce 2012, na rozdíl od roku 2002, kdy dosahovaly hodnoty 67 % 

z celkových nákladů, dosáhly již 78 % celkových nákladů .  

Náklady na spotřebu materiálu a energií, které jsou hlavní položkou  nákladů 

provozních se v průběhu 10 let změnily. Zatímco v roce 2002 spotřeba materiálu dosahovala 

13 %, v roce 2012 je tato spotřeba na úrovni 8 % a to hlavně z důvodu úsporných opatření 

hlavně při nákupu ošacení a obuvi pro děti, které se pokud možno uskutečňuje u obchodníků 

s nižšími cenami.  

Hlavní spotřebu  materiálu v tomto zařízení však představuje  spotřeba potravin, která 

přestavuje z celkové spotřeby materiálu v roce 2012 již 60%, zatímco v roce 2002 netvořila 

ani 40 %, což je samozřejmě zapříčiněno zdražením potravin v posledních několika letech.   

Nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku jsou prováděny převážně díky 

sponzorským darům. Ostatní běžné spotřební nákupy, jako jsou potřeby do školy, osobní 

hygiena apod. jsou ovlivňovány počtem a věkovou strukturou dětí v domově. 

Náklady na opravy se v organizaci v horizontu let téměř nemění, opravy jsou 

prováděny dle akutní situace a pokud jde o větší opravu, využívá se peněžních fondů, kdy 

jejich čerpání povoluje zřizovatel.V roce 2012 tak proběhla oprava nátěru střechy, která byla 

vzhledem ke stavu střechy nutná. 

Náklady na nákup služeb každoročně mírně rostou, jedná se hlavně o jízdné učňů do 

školy mimo město , jejich stravování v cizích zařízení, poplatky za školné v  mateřských 

školách apod. 

 

3.4.3 Struktura výnosů 

Přehled o struktuře výnosů v organizaci poskytuje tabulka č. 3.5, kde jsou uvedeny 

položky výnosů za sledované roky. 
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Tab. 3.5 Struktura výnosů v roce 2002, a v letech 2010 až 2012 
 

  Rok 
Výnosy 2002 2010 2011 2012 

Dotace mzdy 2 052 159 7 808 000 7 756 564 8 410 000 
Dotace provoz 3 302 000 1 880 000 1 880 000 1 870 000 
Tržby z prodeje služeb 327 237 471 455 402 606 328 974 
Úroky 4 742 401 422 443 
Příjmy ost.,sponzorské dary 49 441 44 924 148 401 127 824 
Příspěvek na odpisy 97 000 75 094 173 000 210 528 
Čerpání fondu   52 851 365 471 186 869 
Celkem : 5 832 579 10 332 725 10 726 464 11 134 638 

 
 

Zdrojem dat tabulky 3.5 byly výkazy zisků a ztráty ve sledovaných letech. 

 

Výnosy jsou tvořeny převážně z dotací zřizovatele, které tvoří okolo 90 %, dále tržby 

z prodeje služeb, které tvoří pouze  3-6 %. Ostatní příjmy jsou sponzorské dary, příspěvky na 

odpisy a čerpání fondů. Malou část tvoří příjmy z reklamy. 

Výnosy z dotací zřizovatele podléhají finančnímu vypořádání dle metodických pokynů 

zřizovatele. 

Struktura výnosů se na rozdíl od struktury nákladů v horizontu 10 let změnila hlavně v 

tom smyslu, že v roce 2002, tvořily hlavní složky výnosů dotace na provoz, a to 56 % 

z celkové částky výnosů. Dotace na mzdy ve výši 35 % zaujímaly 2. místo z celkové částky. 

Bohužel nebylo možno v organizaci dohledat podrobný rozbor hospodaření z roku 2002 a 

proto nemůže být porovnána podrobná skladba částek v oblasti provozu domova. 

Pokud jde o tržby z prodeje služeb, ty byly na úrovni 6 % výnosů, což je nejvíce ze 

sledovaných let. Sponzorské dary představovaly jen něco málo přes 1 % výnosů. 
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 Graf 3.4 Struktura výnosů 2002 
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Pokud se však posuneme o 10 let dále a porovnáme výnosy ve třech posledních letech 

po sobě následujících, procentuální struktura se příliš nemění. 

 Největší položku 75 % výnosů tvoří dotace na mzdy. Jak již bylo uvedeno, 

v organizaci je zaměstnáno 21 stálých zaměstnanců. Ohodnocení těchto zaměstnanců se řídí 

tabulkovými platy, osobním ohodnocením a prémiemi, které stanoví ředitelka domova 

zpravidla 2x za rok. 

 Dotace na provoz organizace se téměř nezměnily, jejich poměr je 18 %, ale jejich 

tendence je mírně klesající, viz rok 2012, což už je jen 17 %. Na rok 2013 je dle rozpočtu 

dotace na provoz nižší oproti předchozímu roku o 3,5 %. Vzhledem ke stále narůstajícím 

cenám energií, potravin i všech ostatních služeb by se  organizace měla zamyslet nad řešením 

financování provozních nákladů do budoucích let a nespoléhat jen na dotace od zřizovatele. 

 Pokud se týká sponzorských darů, oproti roku 2010, bylo v roce 2011 získáno o 

100 000 Kč více a v roce 2012 o 80 000 Kč více než v roce 2010. 
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Graf 3.5 Struktura výnosů 2010  
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 Graf 3.6 Struktura výnosů 2011 
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  Graf 3.7 Struktura výnosů 2012    
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3.4.4 Výsledky hospodaření v letech 2002, 2010, 

2011,2012 

 
Na základě rozboru struktury nákladů a výnosů je zřejmé, že nejvyšší jsou náklady na 

lidské zdroje. Ty  se ale pokud nedojde k legislativní změně tabulkových hodnot u 

odměňování státních zaměstnanců měnit nebudou a nepředstavují tak hrozbu finančních 

problémů v budoucích letech. Avšak náklady na energie a potraviny v současnosti neustále 

rostou a to významným způsobem . Mírným způsobem rostou i náklady na služby . 

Navzdory všem těmto okolnostem, se zatím podařilo organizaci vždy dosáhnout 

kladného výsledku hospodaření z hlavní činnosti. Tabulka č. 3.6 vyjadřuje výsledek 

hospodaření za sledované roky 2002 a 2010 až 2012.  

 

 
Tab. 3.6  Výsledky hospodaření v roce 2002, 2010, 2011, 2012 
 

Náklady a výnosy  za  roky 2002,2010,2011,2012 
     
  2002 2010 2011 2012 
Dotace mzdy 2 052 159 7 808 000 7 756 564 8 410 000 
Dotace provoz 3 302 000 1 880 000 1 880 000 1 870 000 
Tržby z prodeje služeb 327 237 471 455 402 606 328 974 
Úroky 4 742 401 422 443 
Příjmy ost.,sponzorské 
dary 49 441 44 924 148 401 127 824 
Příspěvek na odpisy 97 000 75 094 173 000 210 528 
Čerpání fondu   52 851 365 471 186 869 
Celkem výnosy: 5 832 579 10 332 725 10 726 464 11 134 638 
Spotřeba materiálu 757 583 1 010 223 1 220 329 855 470 
Spotřeba energie 381 854 554 815 421 517 475 348 
Mzdy a odvody 3 727 260 7 423 187 7 838 000 8 404 325 
Opravy a ost.služby 355 634 623 569 505 594 586 328 
Ostatní náklady 186 025 254 786 157 320 259 018 
Odpisy 193 115 156 406 167 965 210 528 
Převod do FKSP 54 780 109 626 57 645 62 108 
Nákupy DDHM     203 320 35 800 
Odepsané pohledávky   33 602 11 386   
Celkem náklady: 5 656 251 10 166 214 10 583 076 10 888 925 
Výsledek hospodaření: 176 328 166 511 143 388 245 713 

 
 
Zdroj: Výkazy zisku a ztráty poskytnuté organizací. 
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Graf 3.8 Výsledek hospodaření v Kč ve sledovaných letech 
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Zdroj: Výkazy zisku a ztráty poskytnuté organizací. [7]    
 

Jak ukazuje graf 3.8., výsledek hospodaření organizace byl doposud vždy kladný. 

Nejlepšího hospodářského výsledku bylo dosaženo v roce 2012. Nejnižšího hospodářského 

výsledku bylo dosaženo v roce 2011. 

 

3.4.5 Rozbor hospodaření organizace v roce 2002 

         Tab. 3.7 Výsledek hospodaření v roce 2002 
 

Celkové výnosy 5 832 579 Kč 

Celkové náklady 5 656 251 Kč 

Výsledek hospodaření 176 328 Kč 
 

         Zdroj: Výkaz zisku a ztráty za rok 2002 

 

Náklady na činnost dětského domova v roce 2002 tvořily hlavně náklady na mzdy, ty 

tvořily 49 % veškerých nákladů, zákonné a ostatní sociální náklady tvořily 18 %. Dále 

náklady za spotřebovaný materiál 13 %, tuto spotřebu tvoří hlavně spotřeba potravin, dále pak 

nákup obuvi a ošacení pro děti. Podrobnější rozbory za hospodaření roku 2002 se bohužel 
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z organizace nepodařilo získat, tak není možné uvést přesně částky použité na potraviny a a 

částky na ostatní pořízení materiálu. 

Dalších 7 % nákladů tvoří spotřeba energie, tj. plyn, elektřina, voda. Budova je 

průběžně dle potřeby opravována a modernizována, náklady na opravy v tomto roce se 

vyšplhaly na 104 665 Kč., což tvoří dalších 2 %  z celkových nákladů. Na základě těchto 

okolností se v tomto roce nepořizoval žádný nábytek ani další vybavení. 

Ostatní náklady  ve výši 366 443 Kč, což představuje 6 % celkových nákladů, byly 

vydány na pobyty dětí na výletech, letních táborech, sportovních a kulturních akcích. 

Výnosy tvořily z 93 % dotace na mzdy a provoz. Tržby z prodeje služeb představovaly 

6 % celkových  výnosů. Dětský domov získal 49 000 Kč, což je 1 % z výnosů v tomto roce za 

poskytnutí plochy za reklamu cizím subjektům. 

Bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 176 328 Kč. 

 

3.4.6 Rozbor hospodaření organizace v roce 2010 

         Tab. 3.8 Výsledek hospodaření v roce 2010 
 

Celkové výnosy 10 332 724 Kč 

Celkové náklady 10 166 213 Kč 

Výsledek hospodaření 166 511 Kč 
 
         Zdroj: Výkaz zisku a ztráty za rok 2010 
 
 Největší podíl na nákladech na činnost dětského domova v roce 2010 tvořily opět 

náklady na mzdy, ty tvořily 55 % veškerých nákladů, zákonné a ostatní sociální náklady 

tvořily 20 %. Mzdové náklady byly čerpány v souladu s dotacemi na mzdy. 

Náklady ve spotřebě materiálu v roce 2010 dosáhly výše 1 010 224 Kč, což je 10 % 

z celkových nákladů , nejvyšší podíl měla spotřeba potravin a to ve výši 531 000 Kč, což tvoří 

52 % celkové spotřeby. Vzhledem k předchozímu sledovanému roku 2002 roku došlo 

k úspoře 3 % z celkových nákladů za materiál a to na základě navýšení návštěv dětí ve 

vlastních rodinách o víkendech a třemi rekreačními pobyty dětí mimo domov během 

prázdnin. Což se projevilo na úspoře nákladů za potraviny. 

Organizace vlastní od roku 2004 služební vozidlo, které je používáno denně k dopravě 

dětí do  mateřské školy do vesnice vzdálené 6 km, z důvodu nedostatku míst v mateřských 

školách v Hranicích. Jedna tělesně postižená dívka je dopravována denně do základní školy 
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na okraji města a některé děti jsou dopravovány na speciální lékařská ošetření do Přerova a 

Olomouce.  

Spotřeba PHM za tento rok dosáhla výše 20 180 Kč, což představuje necelé 2 % 

z částky nákladů za spotřebovaný materiál.  

Za učebnice a školní pomůcky dětí, které navštěvují učební obory a obory s maturitou, 

bylo uhrazeno celkem 23 000 Kč. 

Pro provoz domova byly zakoupeny jen nutné věci, např. kalové čerpadlo, ruční 

strunová sekačka trávy. 

Spotřeba energií byla ovlivněna prováděním zateplení budovy, kdy spotřeba vody 

stoupla z důvodu stavebních prací, spotřeba plynu klesla z důvodu mírné zimy a spotřeba 

energie klesla z důvodu úsporných opatření. Hodnota nákladů za energie tak dosáhla 5  % 

z celkových nákladů, což je ve srovnání s rokem 2002 sice pokles o 2 procenta, ale vzhledem 

k růstu cen energií, jde o navýšení o 172 962 Kč. 

Zateplení budovy, které bylo v tomto roce zahájeno, financoval zřizovatel. Organizace 

hradila jen běžné opravy a zákonné revize nutné pro bezpečný provoz budovy. 

Z bezpečnostních důvodů byla provedena oprava podlahy na chodbách budovy – položení 

nového lina v hodnotě 86 000 Kč a běžné opravy byly v hodnotě 25 000 Kč. Hodnota oprav 

tak za tento rok dosáhla 1 % z celkových nákladů. 

 Další náklady tvořily převážně služby, které tvořily 5 % z celkových nákladů. 

Cestovné ve výši 22 000 bylo vypláceno v souvislosti se vzděláváním pedagogických 

pracovníků, kteří se účastnili seminářů pořádaných akreditovanými organizacemi a další 

cestovné pro doprovody dětí na různé akce a cesty k lékaři. V oblasti telekomunikací bylo za 

telefonní a kabelové služby zaplaceno celkem 58 000 Kč.  

Zbývající částka za služby ve výši 410 000 Kč zahrnuje převážně nákupy 

softwarových služeb, stravné  učňů, kteří se stravují mimo domov, platby kroužků a 

zájmových činností dětí. 

Ostatní náklady , které představovaly částku 228 000 Kč se skládaly z vyplacení 

finanční podpory 4 klientů, kteří odešli do běžného života, poplatky za 3 děti v Základní škole 

praktické při Dětském centru, poplatky za 6 dětí v mateřské škole. Dále pobyty ve škole 

v přírodě, výlety a rekreační pobyty dětí. 

Výnosy tvořily z 94 % dotace na mzdy a provoz. Tržby z prodeje služeb představovaly 

5 % celkových  výnosů. Dětský domov získal 75 000 Kč na rozvojový program pro 

pedagogické pracovníky, který byl vyčerpán v souladu s pokyny zřizovatele. 

Bylo utrženo 45 324 Kč, což je necelých 0,5 % z výnosů v tomto roce za poskytnutí 

plochy za reklamu cizím subjektům. Od sponzorů organizace obdržela jako dar do fondu 
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finanční částku 52 851 Kč, která byla účelově vyčerpá na rekreační pobyty dětí o hlavních 

prázdninách. 

Bylo dosaženo kladného výsledku  hospodaření ve výši 166 511 Kč. 

3.4.7 Rozbor hospodaření organizace v roce 2011 

         Tab. 3.9 Výsledek hospodaření v roce 2011 
 

Celkové výnosy 10 726 464 Kč 

Celkové náklady 10 583 076 Kč 

Výsledek hospodaření 143 388 Kč 
 

         Zdroj: Výkaz zisku a ztráty za rok 2011 

 
Nejvyšší procento nákladů dětského domova v roce 2011 tvořily stejně jako v roce 

předchozím 55 % veškerých nákladů, zákonné a ostatní sociální náklady tvořily 19 %.  

Náklady ve spotřebě materiálu v roce 2011 dosáhly výše 1 220 329 Kč, což je oproti 

předchozímu roku nárůst o 2 % na výši 12 % z celkových nákladů. Částka použitá na 

spotřebu potravin  ve výši 487 000 Kč, ve srovnání s předchozím rokem došlo k úspoře 44 

000 Kč, což bylo z důvodu opětného navýšení návštěv dětí v rodinách (některé byly doma 

skoro každý víkend). Dále také stoupl  počet učňů, kteří se stravují mimo dětský domov ve 

školních jídelnách, kde studují. 

Spotřeba PHM za tento rok dosáhla výše 32 900 Kč, což představuje navýšení 

vzhledem k předchozímu roku o 1,2 %. Vozidlo bylo používáno jako v předchozím roce 2010 

k dopravě dětí do  mateřské školy do vesnice vzdálené 6 km.  Stejně jako v předchozím roce 

je nadále dopravována jedna tělesně postižená dívka denně do základní školy na okraji města. 

Stoupl počet návštěv dětí na vyšetření u odborných lékařů v Přerově a Olomouci. 

Za učebnice a školní pomůcky dětí, které navštěvují učební obory a obory s maturitou, 

bylo uhrazeno  stejně jako v předchozím roce celkem 23 000 Kč. 

Pro nepřetržitý provoz školní kuchyně a jídelny, bylo nutné zakoupit novou 

velkokapacitní myčku nádobí s příslušenstvím a stoly a židle do školní jídelny. Do jedné 

z rodinných skupin byla zakoupena automatická pračka.  

Spotřeba energií byla ovlivněna dokončením zateplení budovy v říjnu tohoto roku. 

Úspora se projevila v zimním období nižší spotřebou plynu, kdy náklady klesly o celé 1 

procento oproti předchozímu roku 2010 a to na částku 421 517 Kč. Hodnota nákladů za 
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energie tak dosáhla 4 % z celkových nákladů, což je ve srovnání s rokem 2010, navzdory 

neustálému zdražování energií,  pokles o 133 298 Kč.  

Organizace hradila jen běžné opravy a zákonné revize nutné pro bezpečný provoz 

budovy. Kromě běžných oprav, které každoročně dosahují výše kolem 25 000 Kč, byla na 

základě revize provedena oprava kotelny, nutná oprava vozidla a škrabky na brambory ve 

školní kuchyni. Hodnota oprav tak za tento rok dosáhla 2 % z celkových nákladů. 

 Náklady na služby v tomto roce tvořily 4 % z celkových nákladů, což je o 1 % pokles 

oproti roku předchozímu. 

Náklady na cestovné ve výši 25 000 Kč bylo vypláceno opět hlavně v souvislosti s 

pracovními cestami převážně pedagogů při účasti na odborných kurzech. Cestovné pro 

doprovody dětí k lékaři a na různé sportovní a kulturní akce mírně stouplo vzhledem ke 

zdražení cen jízdného. 

 V oblasti telekomunikací bylo za telefonní a kabelové služby zaplaceno méně o 6 000 

Kč než v předchozím roce. Ke snížení došlo díky centrálnímu nákupu těchto služeb 

zřizovatelem za všechny jeho organizace. 

Ostatní náklady za služby klesly vzhledem k předchozímu roku o 101 000 Kč a to 

z toho důvodu, že veškerou zájmovou činnost dětí – kroužky v celém školním roce, byly 

hrazeny nadačním fondem Albert, který na tyto aktivity přispívá. 

Ostatní  náklady  v částce 307 000 Kč oproti předchozímu roku stouply o 79 000 Kč. 

Tyto náklady se zvýšily na základě zakoupení nového účetního softwaru. Dále jako 

v předchozím roce byly vyplaceny finanční podpory 4 klientům, kteří odešli do běžného 

života, byly hrazeny poplatky za 6 dětí v mateřské škole a 3 dětí v základní škole, platby za 

pobyty dětí ve škole v přírodě a doplatky na rekreace dětí. 

 
Výnosy tvořily z 93 % dotace na mzdy a provoz. Tržby z prodeje služeb představovaly 

4 % celkových  výnosů. K mírnému snížení došlo hlavně díky pohledávkám, které má dětský 

domov díky rodičům, kteří neplatí předepsané výživné na děti umístěné v organizaci. 

Za poskytnutí plochy za reklamu cizím subjektům  bylo utrženo jen 26 823 Kč, což je 

skoro o polovinu méně než v předchozím ruce. Důvodem bylo odstoupení dvou subjektů od 

smlouvy a to na základě vysoké ceny reklamní plochy. Tuto cenu neurčuje organizace, ale 

zřizovatel a proto nemohla organizace tuto skutečnost nijak ovlivnit. 

 Od sponzorů organizace obdržela jako dar do fondu finanční částku  177 000 Kč, 

která byla opět převážně čerpána na rekreační pobyty dětí o hlavních prázdninách. Dále z této 

částky bylo zakoupeno vybavení na zahradu a dvě nové válendy do jedné z rodinných skupin. 

Bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 143 388 Kč. 
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3.4.8 Rozbor hospodaření organizace v roce 2012 

         Tab. 3.10  Výsledek hospodaření v roce 2012 
 

Celkové výnosy 11 134 637 Kč 

Celkové náklady 10 888 925 Kč 

Výsledek hospodaření 245 712 Kč 
 

         Zdroj: Výkaz zisku a ztráty za rok 2010 

 
Nejvyšší procento nákladů dětského domova v roce 2012 tvořily stejně jako ve dvou  

předchozích letech náklady na mzdy, a to 59 % veškerých nákladů, zákonné a ostatní sociální 

náklady tvořily 21 %.  

Náklady v hlavní činnosti v roce 2012 dosáhly výše 891 292 Kč ve spotřebě materiálu, 

což je o 179 000 méně než v roce předchozím. Skladba výše nákladů je ale oproti 

předchozímu roku odlišná. Co se týká potravin, vzhledem ke zvýšení jejich cen, byly náklady 

o 12 000 korun vyšší. 

Spotřeba PHM za tento rok dosáhla výše 31 000 Kč, což je o 1 000 Kč méně než 

v předchozím roce. I vzhledem k tomu, že došlo ke zvýšení ceny za naftu, organizace mírně 

ušetřila. Důvodem bylo především to, že od 1.9.2012 se děti již nevozí do mateřské školy do 

vesnice vzdálené 6 km a na základě volných míst v blízkosti domova, byly všechny děti 

z mateřské školy přemístěny. Nadále se ale denně vozí do základní školy jedna postižená 

dívka.                                              

Za učebnice a školní pomůcky dětí, které navštěvují učební obory, bylo uhrazeno  o 

4 000 Kč méně, tj.19 000 Kč. Ke snížení nákladů za učebnice došlo na základě snížení počtu 

učňů.                                                                                                                                                        

Pro provoz domova byly zakoupeny jen nutné věci, které pro své opotřebení musely 

být již vyřazeny. Náklady v této oblasti oproti loňskému roku klesly o 167 000 Kč. 

Nakoupeny byly jen  nutné věci pro provoz dětského domova (chladnička, počítač, 2x 

televizor ) 

 Úspornými opatřeními bylo docíleno úsporu elektrické energie o 3 MWh, u spotřeby 

vody o 270 m3, u plynu 1.180 m3, ale vzhledem ke zvýšení cen, došlo u všech energií k 

mírnému navýšení nákladů. Náklady stouply o 52 000 Kč za všechny energie. Největší podíl 

na této částce měl zemní plyn, kterým se budova vytápí a jehož cena se zvýšila. 
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Náklady na opravy stouply oproti roku o 142 000 Kč. Byla provedena nutná oprava 

střechy – nátěr, která byla plánována již při zateplení budovy, ale nebyla realizována. Další 

neplánovanou opravou byla oprava služebního vozidla a plynového kotle. 

Vzhledem k úsporným opatřením, byla mírně omezena účast na dalším vzdělávání 

pracovníků, tím došlo ke snížení nákladů na cestovné o 7 000 Kč. 

Ke snížení nákladů na telekomunikační služby došlo z důvodu sdruženého nákupu 

všech těchto  služeb prostřednictvím sdruženého nákupu zřizovatelem – úspora 15 000 Kč. 

K nepatrnému zvýšení výdajů  ostatních služeb došlo nákupem nových softwarových 

služeb pro vedoucí jídelny a sociální pracovnici. Navýšení představuje 6 000 Kč. 

Mzdové náklady byly čerpány v souladu s dotacemi na mzdy, které byly navýšeny jako 

v předchozím roce z důvodu změny stupnice tarifů pedagogických pracovníků od 1.1.2012. 

Ostatní  náklady  v částce 189 000 Kč oproti předchozímu roku klesly o 117 000 Kč. Ke 

snížení ostatních nákladů došlo z důvodů, že odchodné dětí, které odešly v dospělosti do 

běžného života, bylo vyplaceno v nižší částce, než v předchozím roce. Další úspora vnikla 

tak, že kroužky a zájmová činnost dětí nebyla rovněž hrazena z provozních prostředků, ale ze 

sponzorského daru Albert. Letní ozdravný pobyt dětí „Mořský koník“ bylo také hrazeno ze 

sponzorského daru od firmy Strabac, čímž se opět ušetřily provozní prostředky organizace. 

 
Výnosy byly tvořeny dotacemi na přímé mzdové náklady  a provozní náklady od 

zřizovatele. Celkový schválený rozpočet na mzdy na rok 2012 byl vyšší o 626 000 Kč oproti 

předchozímu roku 2011. Spolu s příspěvkem na provoz tvořil y 95 % z celkových výnosů 

roku 2012. Zvýšení vzniklo tím, že došlo k navýšení mzdových prostředků a současně i 

odvodů. Příspěvek na provoz byl ale vzhledem k roku předchozímu snížen o 9 000 Kč. 

Z důvodů  vzniku nových pohledávek (příspěvek na úhradu péče za 3 děti ve výši 

17 000 Kč)  a nemožnosti stanovení ošetřovného u některých rodičů, došlo ke snížení výnosů 

za ošetřovné , a to na částku 329 416 Kč, což je o 73 000 Kč méně oproti roku 2011. Tržby z 

prodeje služeb tak opět poklesly o 1 procento vzhledem k roku 2011. 

Zvýšil se pronájem o jednu reklamní plochu, čímž bylo dosaženo výnosu 39 024 Kč, 

navýšení o 12 000 oproti roku předchozímu. 

S úspornými opatřeními, efektivním využíváním a získáváním sponzorských darů byla 

dotace na provoz dostačující. 

Bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 245 713 Kč. 
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Vzhledem k výši dosaženého výsledku hospodaření,  by organizace po jeho  převedení 

do fondu, chtěla tyto finance využít v roce 2013 k nutné sanaci omítek sklepních prostor 

v budově organizace. 

 

 

Shrnutí rozborů 

 

Na základě zhodnocení výsledků hospodaření ve výše uvedených letech, se dá 

konstatovat, že si organizace vede hospodářsky velmi dobře. Nedosáhla za svého trvání nikdy 

záporného výsledku hospodaření. Během let se však struktura nákladů a výnosů podstatně 

změnila. Například v roce 2002 byly největším nákladem, náklady na provoz, zatímco 

v posledních letech je několikanásobně převyšují  náklady na mzdy.  Náklady na provoz 

poskytuje organizaci zřizovatel. Tyto dotace na provoz jsou v rámci úsporných opatření 

v posledních letech mírně snižovány (na rok 2013 je schválený rozpočet o 65 000 nižší), což 

se na základě neustálého zvyšování cen energií, potravin, pohonných hmot a zvyšování sazeb 

DPH může již letos na hospodaření organizace projevit. Na investiční akce, které jsou 

v budově nutné, lze čerpat z fondu reprodukce, který na základě kladného hospodaření 

z předchozích let dosáhl  výše 545 000 Kč. 

Dotace na mzdy poskytuje organizaci stát. Jejich výše je dána personálním 

zabezpečením organizace, jejichž platy vycházejí z tabulek mzdových tarifů pro státní správu. 

Ke dni 31.12.2012 organizace eviduje pohledávky ve výši 254 911 Kč. Z toho 

vymahatelné dluhy ve výši 104 169 Kč, nevymahatelné dluhy ve výši 153 742 Kč.  

Tyto pohledávky vznikaly v průběhu posledních let, jde o dluhy rodičů, kteří mají na 

základě rozhodnutí soudu stanovenou povinnost platit příspěvek na úhradu péče jejich dětí 

umístěných v dětském domově. Rodiče však tuto povinnost neplní. 

V roce 2011 uzavřel dětský domov smlouvu s firmou Omega Solution, tato smlouva 

by měla přispět ke snížení dlužných pohledávek. Jde o ucelený systém zahrnující preventivní, 

kontrolní a represivní opatření ve finančním řízení dětských domovů. Doposud se ale žádný 

efekt z této spolupráce neprojevil. 

 

 

Pro větší přehlednost   všech hodnot a výsledků ve sledovaných letech je procentuální 

srovnání provedeno v následující tabulce č 3.11. [7]    
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Tab. 3 .11 Srovnání výsledků hospodaření za období roku 2002, 2010, 2011, 2012 

      
             

Rok 2002 2010 2011 2012 
    podíl změna   podíl změna   podíl změna   podíl 

Spotřební 
materiál 757 582 13% 25% 1 010 224 10% 17% 1 220 329 12% -37% 891 272 8% 

Energie 381 853 7% 31% 554 815 5% -32% 421 517 4% 11% 475 397 4% 

Nákup DDHM   0%     0%     0%     0% 

Služby 250 968 4% 49% 490 276 5% -27% 386 616 4% -1% 383 105 4% 

Mzdy 2 768 185 49% 50% 5 546 300 55% 5% 5 818 863 55% 7% 6 281 771 59% 

Zák.a ost.soc. 
náklady 1 026 556 18% 49% 2 013 213 20% 1% 2 037 296 19% 8% 2 218 039 21% 

Opravy  104 665 2% 6% 111 052 1% 40% 185 988 2% 0% 185 075 2% 

Ostatní 366 443 6% 17% 440 333 4% 14% 512 468 5% -13% 454 266 4% 

Náklady 

Celkem 5 656 252 100% 44% 10 166 213 100% 4% 10 583 077 100% 3% 10 888 925 100% 

Dotace mzdy a 
provoz 5 451 159 93% 44% 9 688 094 94% 2% 9 931 565 93% 6% 10 579 328 95% 

Dotace ostatní   0% 100% 75 000 1%     0%     0% 

Tržby z hlavní 
činnosti 331 980 6% 30% 471 455 5% -17% 402 606 4% -22% 329 416 3% 

Čerpání fondu   0% 100% 52 851 1% 86% 365 471 3% -96% 186 869 2% 

Tržby z 
reklamy 49 441 1% -9% 45 324 0% -69% 26 823 0% 31% 39 024 0% 

Výnosy 

Celkem 5 832 580 100% 44% 10 332 724 100% 4% 10 726 465 100% 4% 11 134 637 100% 

Výsledek hospodaření: 176 328   -6% 166 511   -16% 143 388   42% 245 712   

Rezervní fond       373 507     504 223     545 110   

Fond odměn       82 542     74 190     94 190   

FKSP       56 795     48 198     46 440   
Fond reprodukce majetku       149 703     31 729     64 200   

Celkem hodnota fondů: 0     662 547     658 340     749 940   
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3.4.9 Výsledek hospodaření – srovnání v % 

          Tab. 3.12 Srovnání nákladů a výnosů v procentech        
  

    2002 2010 2011 2012 
Náklady :        
Materiál 13% 10% 12% 8% 
Energie 7% 5% 4% 4% 
Služby 4% 5% 4% 4% 
Mzdy 49% 55% 55% 59% 
Zák pojišt. 18% 20% 19% 21% 
Opravy  2% 1% 2% 2% 
Ostatní 6% 4% 5% 4% 

     

Výnosy :               

Dotace na mzdy a provoz 93% 94% 93% 95% 
Tržby ze služeb 6% 5% 4% 3% 
Čerpání fondů 0% 1% 3% 2% 
Tržby z reklamy 1% 0,44% 0,25% 0,35% 

 
         Zdroj: Tab. 3.11 
 

Z hodnot uvedených v tabulce je patrné, že objemy prostředků na různé náklady a také 

objemy výnosů jsou v porovnání let procentuelně téměř stejné nebo jen nepatrně odlišné. 

Pokud však porovnáme hodnoty těchto údajů v korunách, v průběhu deseti let, například 

objem prostředků na mzdy vzrostl ze 2 768 000 Kč na částku 6 281 000  Kč, což je 2,3 x více. 

Hodnota zákonných odvodů stoupá úměrně s výší mzdových prostředků. Hodnota nákupu 

materiálu sice procentuelně klesá, ale hodnotově vzrostla v roce 2010 o 260 000 Kč,  v roce 

2011 dokonce o 470 000 Kč. V roce 2012 se naštěstí v rámci úsporných opatření , které byly 

zavedeny z důvodu snižování objemů dotace na provoz, podařilo tuto částku snížit na  

890 000 Kč. 

 Procento spotřeby energií na základě provedeného zateplení budovy je nižší, ze 7 

procent  pokleslo na 4 procenta, ale objem finančních prostředků na tyto energie se i přesto 

zvýšil oproti roku 2002 o částku 94 000 Kč. Objemy prostředků u ostatních služeb,oprav a 

ostatních nákladů kopírují  aktuální stav v organizaci, který je ovlivněn aktuálním počtem dětí 

a případných havarijních stavů a s nimi spojených nutných oprav. 
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3.4.10   Hospodaření s fondy 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2 , příspěvková organizace hospodaří také s prostředky 

peněžních fondů. Níže je uvedeno, jak organizace hospodařila s těmito finančními prostředky 

ve sledovaných letech. 

 
Přehled o hospodaření  s peněžními fondy za rok 2002 není uveden, organizace tyto podklady 

z důvodů archivace již nedohledala.  

 
 

 Rok 2010 
 
Tab. 3.13 Tvorba a čerpání fondů v roce 2010 
 

  

Stav k 
1.1.2010 

Tvorba Čerpání 
Stav k 

31.12.2010 

411 Fond odměn 69 542,00 15 000,00 2 000,00 82 542,00 
412 FKSP 62 102,89 111 666,00 116 974,00 56 794,89 

413 
Rezervní fond ze zlepšeného 
VH 0,00 0,00 0,00 0,00 

414 Rezervní fond z ostatních titulů 142 289,42 237 517,64 6 300,00 373 507,06 

416 Investiční fond 162 848,00 156 406,00 169 551,00 149 703,00 

Celkem 436 782,31 520 589,64 294 825,00 662 546,95 
 
Zdroj: Výkaz zisku a ztráty za rok 2010 
 

Jak vyplývá z uvedené tabulky v roce 2010 bylo přiděleno do fondu odměn       

15 000 Kč z kladného výsledku hospodaření, čerpáno bylo 2 000 Kč na odměny pracovníků.  

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen z příspěvků 2 % z objemu hrubých 

mezd, což přineslo do fondu 111 666 Kč. Čerpání fondu bylo ve výši 116 974 Kč, toto 

čerpání bylo převážně na kulturní akce (např. den učitelů, návštěva divadla), zakoupení 

permanentních vstupenek do Salvea klubu na rekondiční cvičení pro zaměstnance, za nákup 

vitaminových prostředků pro zaměstnance, pohoštění na Den učitelů a životní jubilea 

zaměstnanců. Celkem na tyto aktivity bylo vyčerpáno 49 000 Kč. Každý měsíc se dále 

z tohoto fondu přispívá  zaměstnancům, kteří mají zřízeno penzijní připojištění, částkou 200 

Kč, což činilo v tomto roce celkem částku 37 400 Kč. Z fondu se přispělo na stravování  

zaměstnancům celkem 30 000 Kč. 
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Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření v tomto roce tvořen nebyl. 

Rezervní fond z ostatních titulů byl tvořen dary od sponzorů , jeho tvorba dosáhla v tomto 

roce 129 000 Kč, jeho čerpání bylo ve výši 6 300 Kč a to na různé drobné opravy. Dále byl 

tvořen převodem z kladného výsledku hospodaření ve výši 108 000 Kč. 

 Investiční fond, který je tvořen odpisy, měl přírůstek 156 406 Kč, jeho čerpání 

představuje odvod zřizovateli. 

Celkový zůstatek fondů  v tomto roce činil 662 546,95  Kč. 

 
 

 Graf 3.9 Podíl jednotlivých peněžních fondů v roce 2010 
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Rok 2011 
 

Tab. 3.14 Tvorba a čerpání fondů v roce 2011 
 

  

Stav k 
1.1.2011 

Tvorba Čerpání 
Stav k 

31.12.2011 

411 Fond odměn 82 542,00 6 511,00 14 863,00 74 190,00 
412 FKSP 56 794,89 64 804,43 73 401,00 48 198,32 

413 
Rezervní fond ze zlepšeného 
VH 0,00 358 520,43 0,00 358 520,43 

414 Rezervní fond z ostatních titulů 373 507,06 177 385,00 405 189,06 145 703,00 

416 Investiční fond 149 703,00 167 965,00 285 939,00 31 729,00 

Celkem 662 546,95 775 185,86 779 392,06 658 340,75 
 
Zdroj: Výkaz zisku a ztráty za rok 2011 
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V roce 2011 byl povýšen fond odměn o částkou 6 511 Kč z kladného výsledku 

hospodaření v předchozím roce 2010. Čerpáno bylo v prosinci na odměny nepedagogických 

pracovníků 14 863 Kč. 

 Fond kulturních a sociálních potřeb byl na základě změny vyhlášky tvořen jen 1% 

z hrubých mezd zaměstnanců,proto výše tvorby fondu dosáhla oproti předchozímu roku 2010 

jen 64 804,43 Kč. Čerpání fondu bylo dle plánu čerpání ve výši 73 401 Kč celkem. Z toho 

činil příspěvek na stravování částku 17 441 Kč, příspěvek na kulturní akce zaměstnanců 

17 260 Kč, příspěvky na stravování zaměstnanců v zařízení částku 34 400 Kč a hodnota darů 

na životní jubilea dosáhla 4 300 Kč. 

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření byl vytvořen převodem 

z rezervního fondu z ostatních titulů v částce 199 000 Kč a převodem části výsledku 

hospodaření z předchozího roku 2010 v částce 160 000 Kč.  Čerpáno z fondu nebylo. 

Rezervní fond z ostatních titulů byl tvořen finančními dary od sponzorů ve výši 

177 385 Kč. Čerpáno bylo 77 000 Kč na zahradní nábytek pro děti na zahradu, která je 

součástí areálu organizace, ostatní čerpání pokrylo kroužky a letní pobyty na táborech a 

rekreacích. 

Investiční fond byl tvořen z odpisů, čerpání bylo odvod zřizovateli ve výši 140 000 

Kč, ,opravy lina na chodbách a vnitřním schodišti za 60 000 Kč., oprava potrubí rozvodů 

v budově za 4 000 Kč, oprava sněholamů na střeše budovy zas 9 400 Kč, oprava stěny ve 

dvoře za 44 000 Kč, oprava jímky  za 27 400 Kč. 

Celkový zůstatek fondů  v tomto roce činil 658 340,75  Kč. 

 

   Graf 3.10 Podíl jednotlivých peněžních fondů v roce 2011 

  

Fondy 2011

11%

7%

55%

22%

5%

Fond odměn

FKSP

Rezervní fond ze zlepšeného
VH

Rezervní fond z ostatních
titulů

Investiční fond

 



 

49 
 

 
Rok 2012 

 Tab. 3.15 Tvorba a čerpání fondů v roce 2012 

 

  

Stav k 
1.1.2012 

Tvorba Čerpání 
Stav k 

31.12.2012 

411 Fond odměn 74 190,00 20 000,00 0,00 94 190,00 
412 FKSP 48 198,32 62 507,71 64 263,01 46 443,02 

413 
Rezervní fond ze zlepšeného 
VH 358 520,43 123 388,00 90 000,00 391 908,43 

414 Rezervní fond z ostatních titulů 145 703,00 105 299,00 97 812,00 153 190,00 

416 Investiční fond 31 729,00 300 528,00 268 057,00 64 200,00 

Celkem 658 340,75 611 722,71 520 132,01 749 931,45 
 
Zdroj: Výkaz zisku a ztráty za rok 2012 
 

Do fondu odměn bylo v roce 2012 převedeno na základě souhlasu zřizovatele 20 000 

Kč z kladného výsledku hospodaření v roce 2011. Čerpáno z fondu odměn v roce 2012 

nebylo. 

Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb bylo opět 1% z hrubých mezd 

zaměstnanců, což byla částka ve výši 62 507,71 Kč. Čerpání fondu proběhlo na základě 

předem stanoveného plánu a to,  příspěvek na stravování ve výši  13 323 Kč, příspěvek na 

kulturu a sport ve výši 18 940 Kč, částka příspěvku na penzijní pojištění zaměstnanců dosáhla 

výše 32 000 Kč. 

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření byl vytvořen ve výši       

123 388 Kč, čerpání 90 000 Kč bylo převedeno se souhlasem zřizovatele do investičního 

fondu. 

Rezervní fond z ostatních titulů byl vytvořen díky sponzorům ve výši 105 000 Kč 

čerpáno bylo na kroužky dětí v průběhu celého školního roku a letní pobyty dětí, dále byly 

z tohoto fondu zakoupeny  dvě postele do dětských pokojů. 

Investiční fond byl tvořen odpisy, čerpání  fondu bylo odvodem zřizovateli ve výši 

179 000 Kč a provedena oprava střechy  za 89 000 Kč. 

Celkový zůstatek fondů  v tomto roce činil 749 931,45  Kč. 
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             Graf 3.10 Podíl jednotlivých peněžních fondů v roce 2012 
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V následujícím grafu 3.11 je zobrazeno jak se vyvíjela výše jednotlivých fondů ve  
 
sledovaných letech. 
 
 
 
 Graf 3.11  Struktura peněžních fondů organizace v letech 2010 až 2012 
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Jak vyplývá z grafu 3.11, který sleduje vývoj peněžních fondů v letech 2010 až 2012, 

nejvíce peněžních prostředků je  v rezervním fondu, který se skládá ze dvou částí a to z části 

tvořené z výsledku hospodaření a z prostředků získaných od dárců a sponzorů. 

Tyto prostředky, které se zde podařily nashromáždit, chce organizace v roce 2013 

použít se souhlasem zřizovatele na opravu omítek sklepních prostor budovy, které jsou 

v havarijním stavu. 
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4 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A NÁVRH ZLEPŠENÍ 

HOSPODAŘENÍ 

4.1 Hodnocení výsledků hospodaření 

Čerpání mzdových prostředků bylo v průběhu sledovaných let rovnoměrné a limit 

prostředků vyhrazených na platy byl plně vyčerpán. Způsob odměňování zaměstnanců 

vychází z vypracovaného vnitřního platového předpisu. Jeho součástí jsou i kritéria pro 

přiznání osobních příplatků, odměn a příplatků za vedení. Všechny tyto složky byly 

vypláceny v souladu s platnými právními předpisy. Při stanovení a vyplácení nenárokových 

složek platu se organizace řídila vnitřním platovým předpisem. Způsob vyplácení osobních 

příplatků a odměn byl v souladu s platnými právními předpisy. 

Pokud se týká čerpání mzdových prostředků za sledované období, platy ve školství 

jsou odvozeny od tarifních tabulek (ty vychází ze zákoníku práce č.262/2006 Sb.). 

Zjednodušeně lze říci, že počty všech zaměstnanců a výše jejich mezd vycházejí z počtu 

klientů umístěných v zařízení. Počet klientů v zařízení je určující i pro počet nepedagogických 

zaměstnanců. Podle vypočtených normativů zřizovatel určuje výši příspěvku na mzdy. 

Možnost snížení mzdy lze provést pouze v její pohyblivé části (osobní ohodnocení, odměny). 

Hodnocení čerpání provozních nákladů - finanční prostředky, přidělené organizaci z  

rozpočtu zřizovatele na léta 2002, 2010 až 2012, na krytí provozních nákladů, byly čerpány 

v plné výši. Z celkového čerpání provozních nákladů byl ve sledovaném období největší 

objem prostředků použit na pokrytí spotřeby materiálu a potravin ve školní jídelně, spotřeby 

energií, nákup ošacení a obuvi pro děti, nutné drobné provozní nákupy a služby (telefonní 

poplatky, odpady, internet, apod.). 

Ve sledovaných letech objem finančních prostředků určených na problematiku 

provozních nákladů nepřesáhl finanční prostředky tvořené dotací od zřizovatele a vlastními 

příjmy, které jsou nedílnou součástí finančního krytí provozních nákladů. Objem finančních 

prostředků vlastních příjmů tvoří pravidelné příjmy přídavků na děti a ošetřovné, které je 

stanovené  některým rodičům dětí na základě jejich příjmů. V posledním třech sledovaných 

letech však ceny veškerého materiálu, potravin a zboží oproti roku 2002 podstatně vzrostly. 

Organizaci se díky úsporným opatřením podařilo tyto náklady  postupně nadále snižovat.   

 Úsporu energií při stále rostoucích cenách způsobilo zateplení budovy v roce 2011. 
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Náklady na běžnou údržbu jsou ve sledovaném období vcelku vyrovnané a stabilní. 

Při zajišťování běžných oprav musí tedy vyjít škola z rozpočtu s maximálním využitím 

schopností svých zaměstnanců. Běžné opravy proto zajišťuje školník. Naštěstí se organizace 

nesetkala s vážnější nebo velkou havárií.  

Vnitřní vybavení dětského domova je nutno obměňovat. Týká se to hlavně  vybavení 

pokojů nábytkem. Protože toto je poměrně drahé, využívá se zde hlavně darů od sponzorů. Při 

vybavení pokojů nábytkem zřizovatel organizace trvá na pořizování pouze takového nábytku, 

který splňuje všechny platné normy. Vedení dětského domova nepřipouští žádné jiné 

možnosti ani výjimky. Při stoupajících cenách nemůže výměna probíhat tak rychle, jak začíná 

být zapotřebí. Ve sledovaných letech se  z přidělených zdrojů podařilo dovybavit školní 

kuchyni a jídelnu. Byla zakoupena nová myčka nádobí s příslušenstvím a nové stoly a židle 

do jídelny. 

Zvýšení cen elektrické energie, plynu a vody jsou bohužel  dost značné a ve 

sledovaném období tyto výdaje úměrně narůstají. Šetření v této oblasti je samozřejmě 

namístě, ovšem pouze do hranice únosnosti zabezpečení provozu školy. Řešením je však  jen 

v opětovném dodržování již přijatých opatření a nařízení ve smyslu šetření těmito energiemi. 

 

Kontrola hospodaření je v běžném účetním roce prováděna prostřednictvím čtvrtletní 

uzávěrky, která se předkládá zřizovateli dle jeho vydaných pokynů, většinou do 22. dne 

následujícího dne po ukončení čtvrtletí. 

 

4.2 Návrh zlepšení hospodaření organizace 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, organizace hospodaří s kladným výsledkem 

hospodaření. To ale neznamená, že při svém finančním řízení nemusí  připravovat do 

budoucna opatření, kterým by své hospodaření nadále udržela v kladných číslech. Náklady 

neustále stoupají se zvyšováním cen, dotace na provoz jsou snižovány, takže opatření do 

budoucna jsou nutná. Dále je možno využít různých programů, které nabízí stát, ministerstvo 

nebo Evropská unie, ke zlepšení činnosti organizace nebo i jejího materiálového vybavení. 



 

54 
 

4.2.1 Vymáhání dobytných pohledávek 

Pokud se týká hlavní činnosti, ke které je organizace zřízena, je nutné efektivněji vymáhat 

dlužné pohledávky po rodičích, kteří se častokrát své povinnosti záměrně vyhýbají . Proto by 

se mělo  účinněji spolupracovat s firmou Omega Solution, která pro tuto organizaci 

pohledávky vymáhá, nebo najít jinou firmu na důslednější vymáhání pohledávek. Částka, 

která v současné době dosahuje u vymahatelných dluhů 104 169 Kč, není pro provoz 

organizace zanedbatelná. 

4.2.2 Vedlejší činnost 

Reklama 
V současné době organizace neprovozuje vedlejší činnost, kromě pronájmu 

reklamních ploch. Tyto reklamní plochy byly pronajímány 5 firmám, ale jejich zájem klesá , a 

to z důvodů vysoké ceny za tuto službu. Zřizovatel stanovil minimální ceny těchto služeb, 

kterou organizace musí dle nařízení dodržovat a nemůže tak příliš ovlivnit poptávku po těchto 

službách. V roce 2013 jsou  jen 2 nájemci těchto reklamních ploch. Měla by se tato skutečnost 

projednat se zřizovatelem, protože zájem ze strany firem by byl, spíše však od drobných 

živnostníků, pro které je stanovená cena příliš vysoká. Cena reklamy by se měla na základě 

těchto okolností projednat se zřizovatelem. 

 

Stravování 

Ačkoliv budova obsahuje i školní jídelnu, ve které se celodenně vaří, neposkytuje 

v rámci vedlejší činnosti, stravování jiným strávníkům než dětem a zaměstnancům. Hlavním 

důvodem je to, že nejsou  v prostorách kuchyně instalovány oddělené měřiče spotřeby energií 

a není tak možné stanovit kalkulační cenu na obědy, které by se mohly poskytovat cizím 

strávníkům za úplatu. Tato skutečnost by se měla zvážit, ovšem pokud by náklady  potřebné 

k zavedení této činnosti nepřekročily výnosy z prodeje obědů, jídelna nemá tak velkou 

kapacitu . Dalším problémem by bylo to, že přítomnost cizích lidí v tomto objektu by mohla 

narušit provoz domova v té míře, že by se narušilo soukromí zde žijících dětí. 

 

Krizová lůžka 

Novým cílem organizace je okamžitá pomoc dětem, které se ocitly v krizi. S tím 

souvisí žádost o rozšíření doplňkové činnosti – o zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, tzv. krizová lůžka, kterou organizace již zaslala zřizovateli k posouzení v lednu 2013. 
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Tato služba slouží pro děti, které potřebují okamžitý azyl v případě neshod v rodině, při 

rozvodovém řízení či zanedbání péče, pro děti týrané, zneužívané, kde dochází 

k sebepoškozování, domácímu násilí, šikaně a  které se ocitnou v momentálně neřešitelné 

krizi. Důvodem mohou být i hospitalizace osamělého rodiče nebo nástup rodiče do výkonu 

trestu. 

Takhle je větší možnost pracovat s rodinou a snažit se, aby se dítě  mohlo do rodiny 

vrátit co nejdřív. Situace v rodině se může zklidnit, alespoň částečně vyřešit problémy a dítě 

se vrátí zpět do rodiny. Rodiče jsou takto nuceni situaci řešit.  

Pokud zřizovatel toto rozšíření vedlejší činností schválí, jednalo by se o další příjem 

organizace, který by představoval dotaci na tyto služby přímo ze státního rozpočtu. Což by 

přispělo k financování domova, protože pokud bude trendem neumísťovat děti do těchto 

zařízení a snažit se je umístit do pěstounské péče, zřizovatel bude krátit dotace na provoz, 

které jsou závislé od naplnění kapacity domova. 

4.2.3 Poskytování služeb 

Od roku 2012 začala vláda prosazovat myšlenku o zrušení kojeneckých ústavů a 

dětských domovů. Na základě těchto okolností musí organizace dětského domova přemýšlet o  

změnách do budoucnosti. 

Česká republika je zavázána k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených 

Úmluvou o právech dítěte, zákonem č. 104/1991 Sb. Zajištění ochrany práv dětí je povinností 

celé společnosti, garantem je stát. Česká republika je dlouhodobě kritizována světovými 

organizacemi na ochranu práv dětí za vysoké počty dětí, které vyrůstají v ústavních zařízeních 

a jejichž počet neklesá. Nejen zahraniční kritika a doporučení Výboru OSN pro práva dítěte, 

ale také z řady analýz a výzkumů, z poznatků získaných přímo v praxi ústavní výchovy, 

vyplývá potřeba provést zásadní reformu tohoto roztříštěného systému péče o ohrožené děti. 

S vizí deinstitucionalizace náhradní výchovy ohrožených dětí jako jedním z cílů strategie 

zkvalitnění péče o ohrožené dětí v České republice se v současné době stát potýká. 

Přestože se v posledních letech úroveň dětských ústavních zařízení značně zlepšila jak 

z hlediska vybavenosti, tak i strategie výchovy, kdy zařízení byla přebudována na dětské 

domovy rodinného typu, v nichž jsou děti rozděleny do malých skupin a starají se o ně dva až 

tři vychovatelé, stále chybí další vhodné alternativy, které by doplnily současný systém 

náhradní péče o děti, které nemohou vyrůstat ve svém přirozeném prostředí. Zejména však 

výrazně schází primární terénní služby pro rodiny s dětmi a další odborné služby, které by 
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mohly napomoci rodinnému fungování a setrvání dítěte u svých rodičů, a tak došlo ke snížení 

počtů dětí umístěných v ústavní výchově. Ministerstvo práce a sociálních věcí přijalo strategii 

zkvalitnění péče o ohrožené děti zvanou „Právo na dětství“, která směřuje kromě jiných cílů 

také k postupnému rušení ústavních zařízení, zejména kojeneckých ústavů a dětských 

domovů. Tento cíl vychází z faktů, že dítě má právo na všestranný rozvoj ve svém rodinném 

prostředí a nemůže být odděleno od svých rodičů proti své vůli. Je-li dočasně nebo trvale dítě 

zbaveno svého rodinného zázemí, má pak právo na zvláštní ochranu a pomoc ze strany státu. 

Státy zabezpečují v takovém případě primárně náhradní rodinnou péči. Tento cíl bude 

naplněn realizací klíčových aktivit, mezi které patří vytvoření systému podpory biologických i 

náhradních rodin a sítě terénních, ambulantních a respitních a dalších služeb, jejichž cílem je 

v maximální míře zajistit péči o děti v rodinném nebo náhradním rodinném prostředí. 

 Tento trend či strategie státu jsou vnímány v zájmu ohrožených dětí, které nemohou 

vyrůstat u svých rodičů, ve své širší rodině či v náhradní rodině. Z praxe je však známo, že 

vždy budou existovat děti, pro které bude potřeba ústavní zařízení zachovat. Jsou to zejména 

děti pro které je velmi těžké nalézt náhradní rodiče, jedná se o děti s různými formami 

postižení, se zcela zvláštními potřebami, s odlišnou barvou pleti, početnější sourozenecké 

skupiny nebo starší děti s výchovnými problémy. Jsou také děti, u nichž se nevydařila 

pěstounské péče a děti se vracejí do ústavů a také děti, pro něž je nejlepší zájem naplněn 

právě ústavní výchovou, například děti - oběti trestných činů ze strany rodičů. Minimálně 

z těchto důvodů je rizikové hovořit o rušení dětských domovů, ale záměr  státu bude 

realizován postupným omezováním kapacit ústavního zařízení. Aby mohly ústavní zařízení 

nadále fungovat, budou se muset transformovat na služby na základě transformačních plánů, 

které vzejdou z potřeb regionu. Na základě těchto skutečností by mělo vedení domova 

přemýšlet o zavedení transformačního plánu zaměřeného na poskytování ambulantních služeb 

pro rodiče umístěných dětí v dětském domově, případně vznik terénních služeb pro rodiny 

s dětmi či respitní – odlehčovací zařízení pro  děti pěstounů. V této oblasti však ještě není 

znám záměr zřizovatele a to, zda by tyto služby v rámci zachování organizace, byl schopen a 

ochoten financovat.  

Vedle péče o děti se organizace připravuje na  rozšíření dalších služeb v oblasti 

sociálně právní ochrany dětí a to rodinné terapie a nácvik rodičovských a dalších dovedností 

nezbytných pro výchovu  a péči v rodině a také poradenství pěstounským rodinám. V této 

oblasti však nejsou ještě stanoveny podmínky pro financování těchto služeb. 
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4.2.4 Sponzoring 

Velkou měrou prospívá organizaci založení  občanského sdružení „Radost hranických 

dětí“. Toto sdružení v roce 2012 uspořádalo sbírku na podporu hranického dětského domova, 

díky této sbírce darovalo domovu k vánocům barevný TV do dvou rodinek a dvoupatrovou 

postel. V roce 2013 přislíbilo domovu dalších sedm nových dětských postelí, které jsou velmi 

potřebné na dovybavení rodinných skupin, kde již jsou tyto postele nevyhovující. Tímto 

způsobem tak  sdružení pomáhá novým nábytkem  obnovit současné vybavení domova, které 

je již značně zastaralé a na jehož výměnu nelze použít provozní prostředky organizace. Díky 

této organizaci  se obnova vybavení postupně daří realizovat. 

V roce 2012 nabídla dětskému domovu spolupráci rodinná německá firma SSI 

SCHÄFER, která má v Hranicích na Moravě jednu ze svých padesáti poboček. Firma dětem 

uspořádala posezení u vánočního stromu, kde dětem věnovala hodnotné dary. Přislíbila i 

pokračování spolupráce v roce 2013. Firma nabídla dětskému domovu sponzorování 

vybavení, které si organizace sama vybere. Vedení dětského domova se rozhodlo pro 

dovybavení přilehlé zahrady .V létě 2013 tak přibude na zahradě pro děti několik houpaček, 

průlezky a další zábavné komponenty v řádech desítek tisíc korun.  

 

4.2.5 Programy státní podpory, dotace 

Mezi další možnosti, které mohou přispět ke kvalitnější práci organizace a získání 

finančních prostředků, jsou  různé státní dotace a programy státní podpory, které tento dětský 

domov zatím nevyužívá. Účastní se sice již několika projektů v této oblasti, ale možnosti jsou 

daleko širší.  

 

Projekt: „Inspirace v oblasti rozvoje a zaměstnanosti ohrožených dětí“ 

 

V současnosti se organizace podílí na  Operačním programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost, z toho programu je to projekt: „Inspirace v oblasti rozvoje a zaměstnanosti 

ohrožených dětí“. Realizátorem tohoto projektu je organizace Centrum evropské spolupráce 

se sídlem v Praze – Holešovicích. Projekt usiluje o vytvoření platformy  pro přenos 

inovativních nástrojů používaných v Německu k řešení problémů ohrožených mladých lidí na 

trhu práce. Chce hledat cesty a sdružovat lidi, kteří chtějí ovlivnit budoucí život ohrožených 

dětí a mladých lidí pozitivním způsobem, inspirovat je a inspirovat se od nich.  
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Projekt Inspirace chce inspirovat klíčové aktéry péče o ohrožené mladé lidí vyrůstající 

bez rodin a pomoci tak především jim, ohroženým dětem a mladým lidem k tomu, aby si v 

budoucnu uměli pomoci sami. Koncept "pomoci ke své pomoci" je ostatně nejúčinnější forma 

podpory. 

Cílové skupiny: 

• děti, mládež a mladí dospělí - zejména do věku cca 26 let vyrůstající bez rodin, 

• organizace pečující v ČR o ohrožené děti, mládež a mladé dospělé - zejména dětské 

domovy a domy na půli cesty a jejich zaměstnanci. 

Cíle projektu: 

• podpořit přenos inovativních nástrojů používaných zahraničním partnerem k řešení 

problémů ohrožených mladých lidí na trhu práce a zhodnotit jejich uplatnitelnost v 

legislativním rámci péče o ohrožené mladé lidi v ČR, 

• zvýšit kvalitu služeb, které jsou mladým lidem poskytovány v dětských domovech a v 

domech na půli cesty v ČR v oblasti trhu práce a zaměstnanosti, 

• inspirovat klíčové aktéry péče o ohrožené mladé lidi vyrůstající bez rodin metodami 

práce s ohroženými mladými lidmi v Německu a zvýšit úroveň jejich odborných 

kompetencí nezbytných pro kvalitní práci s mladými lidmi tak, aby tyto metody 

dokázali aplikovat mezi zavedené způsoby práce orientované na profesní dráhu a 

zaměstnatelnost svých klientů v ČR. 

Partnerem projektu je ALL Pütter gGmbH, Produktionsschule Westmecklenburg. V 

rámci mezinárodní spolupráce budou uskutečněny 2 týdenní výjezdy k zahraničnímu 

partnerovi pro cílovou skupinu vychovatele, SP a VP organizací zajišťující péči o ohrožené 

děti a mladé lidi v ČR. Zahraniční partner se naopak v ČR zúčastní konference zaměřené na 

moderní metody práce s ohroženými dětmi a mladými lidmi používanými v zahraničí k řešení 

problémů ohrožených mladých lidí na trhu práce. Zahraniční partner bude spoluvytvářet 4 

krátké vzdělávací filmy. Zahraniční partner se bude také aktivně podílet na přípravě a 

realizaci pilotního projektu inspirovaného metodami práce Produktionsschule 

Westmecklenburg v oblasti pracovní a sociální integrace mladých lidí. 
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Dále projekt zahrnuje: 

• tzv. inspiraci úspěchem - neformální setkání cílové skupiny dětí a mladých lidí 

vyrůstajících v DD a v domech na půl cesty se známými a úspěšnými osobnostmi, 

které měly podobnou životní cestu anebo pochází z obdobného sociokulturního 

prostředí, a současně o nich lze říci, že jsou ve své práci, profesi či ve svém oboru 

úspěšné a známé, 

• vzdělávací kurzy, 

• poradenství, 

• tvorbu 8 krátkých vzdělávacích filmů (z toho 4 ve spolupráci se zahraničním 

partnerem projektu), 

• 2 konference pro odbornou veřejnost. 

Realizátorem projektu je Centrum evropské spolupráce, s. r. o. IČ: 27950735, U garáží 

1436 6, 170 00 Praha – Holešovice.Partnerem projektu je ALL Pütter gGmbH, 

Porduktionsschule Westmecklenburg. Doba realizace projektu je od  1. červenec 2012 až do 

30. června 2014. 

Projekt: „Program celoživotního učení“ 

Další projekt, kterého se již nyní organizace účastní je „Program celoživotního učení“ 

jehož koordinátorem je organizace Centrum evropské spolupráce s.r.o. 

Účastníky projektu tvoří ředitelé a výchovní poradci dětských domovů a zaměstnanci 

a pracovníci Centrum evropské spolupráce s.r.o., kteří se dlouhodobě zabývají poradenstvím 

v této oblasti. Do projektu jsou zařazeny dětské domovy, základní a střední školy. 

Partnerskými organizacemi jsou dětské domovy na Slovensku, které již prošly transformací a 

mezinárodní organizace Lumos, která účastníkům ukáže systém péče o ohrožené děti 

v Anglii. V rámci projektu jsou naplánované stáže na Slovensku a v Anglii. Z projektu je 

hrazeno ubytování, doprava, strava. 

Specifickými cíli projektu je podpořit účastníky v získání nových vědomostí, 

odborných dovedností a inovativních přístupů týkajících se péče o ohrožené děti a zvýšit tak 

kvalitu péče o děti a mladé lidi vyrůstající v dětských domovech.  Cíle projektu jsou 

v souladu s dokumentem „Národní akční plán změny systému péče o ohrožené děti na roky 

2009 – 2011“, který byl schválen v červnu 2009 vládou ČR. Aktivity projektu budou pro 

účastníky inspirací ke změnám, které český systém péče o ohrožené děti potřebuje, a které 
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jsou v rámci výše uvedeného dokumentu plánovány. Pro účastníky bude velkým přínosem 

načerpání zkušeností od kolegů, kteří jsou již o několik kroků dále,  seznámení se s metodami 

práce a inovačními postupy, stejně jako s novými postupy pedagogickými a výchovnými, 

fungováním transformovaných dětských domovů a prací s profesionálními rodiči. Načerpané 

zkušenosti mohou pak účastníci v rámci dobré praxe využít i při krocích transformace jejich 

zařízení, která je v budoucnu čeká. 

 

Ozdravné pobyty 

Ministerstvo financí ČR pro rok 2013 poskytlo dotaci na zabezpečení  šestidenních 

ozdravných pobytů v tuzemsku pro děti z dětských domovů. Realizátorem akce je organizace 

Majetková, správní  a deliminační unie odborových svazů, Praha. Na tomto ozdravném 

pobytu se děti z Hranic účastnily již minulý rok v počtu 16, a také v letošním roce  by 

organizace chtěla tuto nabídku využít, pokud bude vybrána z přihlášených uchazečů. Pobyt 

dětí na této akci je zdarma, kromě zajištění dopravy tam a zpět. Účastí dětí na takovémto 

pobytu ušetří provozní výdaje organizace v období letních prázdnin. 

Všechny tyto projekty jsou pro práci organizace prospěšné a přinášejí hlavně 

zkvalitnění práce pedagogů v tomto zařízení, rozšiřuje jejich zkušenosti a také přispívá 

k šetření finančních prostředků na provoz organizace. 

 

Je však spousta dalších projektů, kterých by se dalo ještě využít a to nejen v oblasti 

vzdělávání, ale existují také možnosti vytvořit  vlastní projekt a požádat o dotace na 

materiální zabezpečení, např. výpočetní techniku nebo pedagogické pomůcky. Příklady  

takovýchto projektů jsou uvedeny níže. 

 

 

Projekt: „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ 

 

Olomoucký kraj, který je zřizovatelem této organizace, vyhlásil v listopadu 2012 

Operační program „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, ve kterém bude na základě žádostí 

organizací, rozdělovat více než 130 000 000 Kč. Dotace z tohoto programu je určena 

vzdělávacím organizacím, jako jsou školy, města a obce, hospodářská a agrární komora, 

zaměstnavatelé, nestátní neziskové organizace a ostatní právnické osoby mající zaregistrován 

předmět činnosti v oblasti vzdělávání. Žadatel o tyto finance může mít sídlo kdekoli v ČR, ale 

musí prokázat, že plánovaný projekt je zaměřen na cílový region a cílovou skupinu 
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z Olomouckého kraje. Žádat o dotaci mohou podnikající subjekty a neziskové organizace 

s minimálně 2 letou historií.  

Tento program je rozdělen do tří částí s názvy: 

 

Podporované aktivity osa 1.1 

Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou 

volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. 

Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností 

uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje. 

Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně 

zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. 

Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání. 

 

Podporované aktivity osa 1.2 

Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících 

rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a 

e-learningových aplikací. 

Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému 

přístupu všech jedinců ke vzdělávání. 

Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických 

a psychologických služeb pro žáky se  speciálními vzdělávacími potřebami. 

Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému 

vzdělávání a těch, kteří se chtějí do systému navrátit. 

Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním, 

Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR. 

Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému 

vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného  času, vytváření vzdělávacích modulů 

uznatelných jako součást dalšího vzdělávání. 

 
Podporované aktivity osa 1.3 

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti 

výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel. 

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro 

využívání ICT ve výuce. 

Podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj. 

Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a 

personální politiky. 
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Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti 

výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. 

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti 

kurikulární reformy. 

Rozpočty projektů se mohou pohybovat v částkách od 1 do 6 mil. Kč na projekt a 

mezi uznatelné náklady patří mzdy pedagogických a odborných pracovníků, hardware, 

software, publikace, školící pomůcky, grafické práce a poradenství, náklady na školení a 

kurzy, apod. 

Uvažujete-li o organizace o vlastním projektu, může se na Olomoucký kraj obrátit o 

pomoc s přípravou tohoto projektu. [8]    

 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na 

léta 2011 až 2015 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) podle zákona              

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

(rozpočtová pravidla),ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na usnesení vlády               

č. 92/2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 

nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen Zásady vlády), 

vyhlašuje Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace 

na léta 2011 až 2015. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové 

organizace na léta 2011 až 2015 (dále jen Programy) jsou součástí naplňování usnesení vlády 

ze dne 4. června 2007 č. 611 ke Koncepci státní a politiky pro oblast dětí a mládeže na období 

2007 – 2013. 

 

Základní poslání Programů 

Programy jsou vyjádřením požadavku státu, zastupovaného MŠMT, na zabezpečení 

péče o volný čas dětí a mládeže prostřednictvím nestátních neziskových organizací dětí a 

mládeže a nestátních neziskových organizací s dětmi a mládeží pracujícími (dále jen NNO). 

MŠMT k tomu stanoví oblasti a rozsah podpory vybraných činností NNO určených dětem a 

mládeži a bude je podporovat formou účelových finančních dotací. Podpora pomocí 

Programů je zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu 

spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a 

zkvalitňování činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujícími s dětmi 

a mládeží. 
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V souladu s Koncepcí státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 – 2013 

je cílem MŠMT vytvářet a podporovat podmínky pro rozšiřování a zkvalitňování nabídky 

neformálního vzdělávání a dalších mimoškolních zájmových činnosti vedoucích k účelnému 

naplňování volného času dětí a mládeže, realizované v NNO nebo vytvářené jejich 

prostřednictvím. 

MŠMT vyhlášením těchto Programů podporuje rozvoj nestátního neziskového sektoru 

v oblasti práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu. Dalším cílem programů je především 

podpora: 

•  vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci členské 

základny jednotlivých NNO, 

•  vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených 

pro neorganizované děti a mládež, 

•  významných mezinárodních a celostátních (příp. nadregionálních) akcí 

určených dětem a mládeži, 

•  odborné přípravy a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, 

•  vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání, 

•  rozvoje dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží, 

•  výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, 

ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu, 

•  mezinárodní spolupráce dětí a mládeže a multikulturní výchovy, 

•  vytváření podmínek, možností a rozvoj v poskytování všestranných informací 

pro potřeby dětí a mládeže, 

•  rozvoje materiálně technické základny NNO. 

 

Typy Programů: 

 

Program č. 1 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež 

Program je určen pouze pro NNO dětí a mládeže. Základním cílem tohoto programu je 

podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží. V rámci tohoto 

programu jsou poskytovány pouze neinvestiční finanční prostředky. 

Program č. 2 - Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží 

Základním cílem tohoto programu je podpora vytváření a rozšiřování nabídky aktivit NNO 

určených pro neorganizované děti a mládež včetně dětí a mládeže sociálně znevýhodněných. 
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Zahrnuje rovněž podporu činností, které jsou otevřené všem dětem a mládeži. V rámci tohoto 

programu jsou poskytovány pouze neinvestiční finanční prostředky. 

Program č. 3 - Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit 

dětí a mládeže 

Základním cílem je zkvalitnění a rozvoj materiálně technického zázemí NNO dětí a mládeže a 

NNO pracujícími s dětmi a mládeží, jako nezbytného předpokladu pro další rozvoj práce s 

dětmi a mládeží. 

Program č. 4 - Mimořádné dotace 

MŠMT si vyhrazuje právo vyhlásit, s ohledem na aktuální potřebu a finanční možnosti, 

mimořádné výzvy kdykoliv v průběhu roku. Mohou být určeny všeobecně na podporu 

činnosti všech nebo jen některých typů NNO nebo na úzce tematicky zaměřené aktivity (např. 

na kampaně k Evropskému roku dobrovolnictví, na likvidaci škod po živelných pohromách 

apod.). Dotace mohou být vyhlášeny na investiční i neinvestiční prostředky.  

Program č. 5 – Podpora činnosti Informačních center pro mládež 

Program je určen na podporu Informačních center pro mládež (dále jen ICM), která 

jsou certifikovaná MŠMT ve smyslu Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v 

České republice přijaté MŠMT v roce 2008 pod č. j.: 6853/2008-51. 

Programy jsou určeny pouze pro NNO, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci 

s dětmi a mládeží. 

Dotace podle těchto programů mohou být NNO použity výhradně pro akce a aktivity 

určené dětem a mládeži, kde minimálně 70% účastníků nebo členů cílové skupiny tvoří děti a 

mládež ve věku od 6 do 26 let. [9]    
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem  práce bylo analyzovat hospodaření příspěvkové organizace Dětský 

domov a Školní jídelna, Purgešova 847, Hranice v letech 2002,2010,2011 a 2012. 

První teoretická část práce byla věnována postavení a úloze příspěvkových organizací 

v České republice. Jejich definování, členění a specifickým znakům ve vztahu k majetku, 

k daním a v oblasti účetnictví. 

V druhé praktické části je provedena analýza hospodaření konkrétní organizace 

Dětského domova a Školní jídelny. K této analýze byly použity informace z účetních rozvah  

a výkazů zisků a ztrát z uvedených let. V závěru je pak navrženo několik opatření, která by 

organizaci mohla pomoci v příštích obdobích k zefektivnění hospodaření. 

Dětský domov a Školní jídelna Hranice je organizace příspěvková, jejímž hlavním 

účelem je poskytování výchovy a vzdělání. Z hlediska finančních zdrojů je organizace závislá 

na dotacích od svého zřizovatele, které tvoří 93 % získaných finančních prostředků. Zbytek 

tvoří výnosy z hlavní činnosti a hospodářské výsledky z minulých let v podobě rezervního a 

dalších fondů. 

Analýza struktury nákladů ukázala, že polovinu nákladů, tvoří náklady mzdové. Další 

velké položky jsou náklady za energie, které souvisí s provozem budovy a služby,které 

souvisí se zajišťováním činnosti organizace. Nedá se předpokládat, že se náklady na mzdy 

nebo na provoz budou snižovat, došlo by tak k omezení hlavní činnosti. Pokud bude kapacita 

domova naplněna, nelze předpokládat snížení těchto nákladů, spíše naopak. 

Pokud se podíváme na vývoj struktury nákladů, vyjma mzdových nákladů, kromě 

neustále narůstajících nákladů na energie, jsou ostatní náklady relativně stabilní. V oblasti 

energií avšak , ačkoliv byla v roce 2012 nižší spotřeba než v roce 2011, díky stoupajícím 

cenám energií se náklady nepatrně zvýšily. Díky zateplení budovy v roce 2011 jsou však 

podstatně nižší, než kdyby k této investici nedošlo. K výši nákladů na energie podstatnou 

měrou přispívá i to, že energie je centrálně nakupována na burzách zřizovatelem, vykázaná 

úspora takto nakupovaných energií je přibližně 15% oproti běžnému nákupu. 

Analýzou vývoje výnosů je patrný mírný pokles výnosů z hlavní činnosti, což je 

způsobeno tím, že nebyla v minulém roce plně naplněna kapacita domova (chyběly 2 děti) a 

také tím, že nebyly důsledně vymáhány pohledávky za rodiči na úhradu péče. 

Organizace má možnost dotovat svou hlavní činnost doplňkovou činností. Jak již bylo 

zmíněno, při snížení ceny za reklamní plochu by bylo možno získat více zájemců o tyto 
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služby. Pokud by došlo k instalaci potřebných zařízení v kuchyni, bylo by možno nabídnout 

stravování pro cizí strávníky a posílit tak příjmy organizace. 

Organizace se podílí na několika projektech, které velkou měrou přispívají ke 

zkvalitnění služeb, které organizace poskytuje, ať již je to vzdělávání pracovníků nebo 

rozšíření znalostí a zkušeností dětí před jejich odchodem do reálného života. 

Je však na zvážení vedení, zabývat se hlouběji touto oblastí a více sledovat všechny 

možnosti různých projektů nabízených ať už ze strany státu nebo fondů, a využívat více všech 

možností, které různé projekty nabízí neboť je škoda je nevyužít. 

 

Nezanedbatelná je pomoc od sponzorů, ovšem Hranice na Moravě nejsou tak velké 

město, že by bylo jednoduché dárce získat.  

 

Touto prací byly  splněny hlavní cíle této práce. Potvrdilo se tímto, že i v neziskových 

organizacích je analýza nákladů a výnosů důležitým nástrojem finančního řízení. Může 

poukázat na oblasti, ve kterých je možno dosáhnout zlepšení nebo poskytnou návrhy pro 

zefektivnění hospodaření. Je však třeba mít neustále na paměti, že příspěvková organizace 

nemá za hlavní cíl zisk, ale primární je  pro ni poskytování veřejného užitku. 
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