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ANOTACE 

Tématem diplomové práce je "Analýza hospodaření vybrané příspěvkové 

organizace." Cílem bylo analyzovat hospodaření a na základě zjištěných poznatků a údajů 

navrhnout řešení k optimalizaci hospodaření. První část se zabývá teoretickými východisky 

finanční analýzy užívané v oblasti soukromého sektoru, vymezením pojmů a ukazatelů, 

jejich bližším vysvětlením a následnou modifikací daných ukazatelů pro veřejný sektor. 

Druhá část je zaměřena na samotnou analýzu hospodaření vybrané příspěvkové organizace 

na základě zvolených ukazatelů v rozmezí let 2009 až 2013. Závěr práce je věnován 

zhodnocení získaných informací spolu s návrhy a doporučeními pro hospodárnější řízení 

příspěvkové organizace. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, příspěvková organizace, výsledek hospodaření, autarkie, 

rentabilita, aktivita, likvidita 

 

SUMMARY 

The theme of the diploma thesis is "Analysis of management of selected  

state-funded institution." The main objective of the thesis was the analysis of management 

and according to the facts and data propose solutions to optimize performance. The first 

part explained theoretical bases for financial analysis used in the private sector, defined the 

concepts and indicators, how they are used and how they are modified for the public 

sector. The second part focused on the analysis of management of selected particular 

allowance organization and her selected indicators between 2009 and 2013. Conclusion is 

dedicated to evaluation of obtained information, along with suggestions and 

recommendations for cost-effective management of particular allowance organization. 

 

Keywords: financial analysis, particular allowance organization, economic result, 

autarchy, profitability, activity, liquidity 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratky právních předpisů 

 

„Vyhláška“ vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé 

vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 

„Zákon o účetnictví“  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

               předpisů 

Ostatní zkratky 

 

DČ  Doplňková (neboli hospodářská) činnost 

DDM  Drobný dlouhodobý majetek 

DFM  Dlouhodobý finanční majetek 

DHM  Dlouhodobý hmotný majetek 

DNM  Dlouhodobý nehmotný majetek 

HČ  Hlavní činnost 

Hl-Č  Hlavní činnost 

Ho-Č  Hospodářská činnost 

HUN  Haléřový ukazatel nákladovosti 

odst.  odstavec 

ROA  Rentabilita vloženého kapitálu 

ROC   Rentabilita nákladů 

ROE  Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  Rentabilita tržeb 

VH  Výsledek hospodaření 



Bc. Lucie Loduhová, DiS.: Analýza hospodaření 

2014  1 

 

1. ÚVOD 

Cílem každého podniku je nejen udržet krok s konkurencí, obhájit své postavení 

na trhu, ale také dosahování zisku, udávat směr vývoje v daném odvětví a stát  

se pomyslnou metou, kterou se snaží konkurence dostihnout. Aby byl podnik schopen 

těchto, ale i jiných cílů dosáhnout, je potřeba vycházet z určitých informací a podkladů, 

které vypovídají o současném stavu, hospodaření a fungování podniku v porovnání 

s minulostí, z nichž je patrný stávající vývoj, a na základě nichž lze předpovědět další 

průběh. S tím vším souvisí finanční řízení podniku. 

Potřebné údaje a podklady pro správné řízení poskytne finanční analýza. 

Prostřednictvím finanční analýzy lze získat nejen reálný obraz o finanční situaci  

a celkovém hospodaření podniku, ale také zjistit silné a slabé stránky podniku, dále 

umožňuje nalézt lepší možnosti rozložení a zhodnocení stávajících finančních prostředků  

a zdrojů. To vše vede k hospodárnému a efektivnímu řízení samotných činností podniku. 

Svůj účel nalezne finanční analýza i u neziskových organizací, které se rovněž 

nazývají municipálními účetními jednotkami a jejichž cílem na rozdíl od podnikatelských 

subjektů není dosažení zisku, ale poskytování služeb veřejnosti. I u municipalit je nejen 

potřebné zhodnocení současného hospodaření a využívání finančních prostředků, ale také 

hledání námětů a doporučení k efektivnějšímu využití stávajících zdrojů na základě 

kvalitních informací.  

Od účinnosti vyhlášky č. 410/2009 Sb. se upravila metodika účtování a změnily  

se rozsah, obsah a struktura výkaznictví, kdy rozdíly v těchto oblastech se mezi 

soukromým a veřejným sektorem podstatně zredukovaly. Obecně lze říci, že zásluhou 

stávající právní úpravy se finanční řízení municipalit přibližuje podnikatelské oblasti  

a účetnictví tak přináší přehlednější a vypovídající data pro účinnější řízení a vedení 

municipalit.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Finanční analýza je nezastupitelnou a nezbytnou součástí finančního řízení 

podniku. Představuje metodu, která podává komplexní informace o celkovém hospodaření 

podniku, a tím i o jeho jednotlivých stránkách finanční situace, slouží ke zjištění 

příznivých a nežádoucích vlivů na hospodaření a vypovídá o tzv. finančním zdraví 

podniku. Pomocí finanční analýzy lze posoudit stávající vývoj podniku, získat informace 

pro rozhodování o budoucím vývoji podniku, napomáhá při hodnocení a volbě variant, je 

nepostradatelným zdrojem informací pro rozhodování managementu podniku  

při finančním plánování a řízení podniku.[1], [5], [6] 

Finanční analýzu, která se používá ke zhodnocení hospodaření u podniků, jejichž 

cílem je zejména dosažení zisku, je možné aplikovat i na neziskové organizace, které jsou 

zastoupeny např. příspěvkovými organizacemi, jež lze rovněž označit jako municipální 

účetní jednotky. Cílem neziskových organizací je oproti soukromému sektoru provozování 

činností ve veřejném zájmu, které slouží k uspokojování potřeb občanů.[5] 

Svůj účel může finanční analýza prokázat i u neziskových organizací a podat tak 

cenné údaje, které napomohou ke zlepšení jejich výkonnosti, tedy provádět své činnosti 

hospodárně, účelně a efektivně a poskytnout objektivní údaje jako podklady k hodnocení 

stávající situace a k rozhodnutí o dalším finančním řízení.[5] 

U podnikatelského subjektu lze finanční situaci hodnotit jako příznivou, a tím jej 

pokládat za finančně zdravý, jsou-li splněna tři následující hlediska: 

a) podnik je rentabilní, jestliže se investovaný kapitál se zhodnocuje  

b) podnik je solventní, jestliže je schopen hradit své závazky v termínech 

c) podnik je ve svém rozhodování finančně nezávislý - zdroje podniku netvoří 

z převážné části cizí zdroje.[5] 

Tato hlediska je možné přizpůsobit i pro hodnocení hospodaření municipálních 

jednotek.  

Municipální jednotka je finančně zdravá, jestliže:  

a) je rentabilní – efektivním a hospodárným způsobem dokáže využívat zdroje 

k realizaci svých činností 
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b) je solventní – je schopna hradit své závazky v termínech 

c) je finančně nezávislá – je schopna hospodařit se stávajícími zdroji ve srovnání 

s výdaji stanovenými v rozpočtu, aniž by bylo zapotřebí využití dalších 

dodatečných zdrojů.[5]  

Při finanční analýze municipality se lze tedy zaměřit na tři hlavní okruhy, a to 

běžné hospodaření, hospodaření s majetkem a investiční činnost včetně jejího 

financování.[5] 

2.1. Informační zdroje 

K provedení finanční analýzy je třeba vhodných podkladů, které poskytnou 

potřebné a přehledné informace, jež věrně zobrazují finanční a majetkovou situaci účetní 

jednotky. Mezi tyto zdroje patří výkazy účetní závěrky, jimiž jsou rozvaha, výkaz zisku  

a ztráty, cash flow či přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha. Z těchto podkladů 

vycházejí subjekty nejen ze soukromého sektoru, ale i z veřejného sektoru.[4], [5] 

Od účinnosti vyhlášky č. 410/2009 Sb.1 (dále jen „Vyhláška“) je vedení účetnictví 

a s tím související vyhotovování účetních výkazů u municipalit téměř obdobné jako  

u podnikatelských subjektů, rozdíly vyplývají ze specifikace typu municipálních účetních 

jednotek a způsobu jejich financování a hospodaření.[5] 

Vyhláškou se v účetní závěrce u municipalit změnil její rozsah, kdy se objevují 

výkazy, které se dříve nemusely sestavovat (přehled o peněžních tocích – tzv. cash flow, 

přehled o změnách ve vlastním kapitálu), dále se u stávajících výkazů (rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty – tzv. výsledovka) změnil obsah a utřídění položek a u příloh se změnil 

povinný rozsah poskytovaných dat.[5] 

2.1.1. Rozvaha 

Rozvaha (viz příloha č. 1) patří mezi nejdůležitější účetní výkazy, který zachycuje 

stav majetku (aktiv) a zdrojů jeho financování (pasiv) k určitému datu – rozvahovému dni 

(nejčastěji k 31.12.) v peněžních jednotkách (v Kč). Totožné pojetí rozvahy platí  

i u municipálních účetních jednotek.[4] 

                                                           
1 „Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, s účinností od 1.1.2010“  



Bc. Lucie Loduhová, DiS.: Analýza hospodaření 

2014  4 

 

Vyhláškou se však výrazně změnila její struktura a obsah, jež vycházejí ze změn 

směrné účtové osnovy, která více odpovídá vzoru směrné účtové osnovy pro podnikatele,  

a tím i podnikatelské rozvahy. Stále zůstává členění majetku na aktiva (zachycení 

celkového majetku v jeho konkrétních formách) a pasiva (zdroje pořízení majetku) a je 

uplatňován bilanční princip, tedy že aktiva se rovnají pasivům.[4], [5]  

Rozvaha se tedy člení na aktiva a pasiva, aktiva se dále rozlišují na stálá, oběžná  

a přechodná, pasiva na vlastní kapitál, cizí kapitál a přechodná pasiva.[1] Od účinnosti 

Vyhlášky jsou v rozvaze zavedeny čtyři sloupce, a to sloupce brutto, korekce a netto pro 

běžné účetní období a sloupec pro údaje z minulého účetního období, před Vyhláškou byly 

údaje rozvahy uváděny pouze v netto hodnotě na počátku a konci účetního období.[5] 

Zachycení stavu stálých aktiv v rozvaze municipální účetní jednotky  

se od podnikatelské sféry podstatně neliší, dříve byl rozdílný způsob seskupení 

jednotlivých položek, kdy korekce (oprávky) byly uváděny v samostatné skupině jako 

rozvahové položky, dnes jsou nahrazeny sloupcem Korekce.[5]  

Jak u stálých aktiv, tak i u oběžných aktiv se již nevykazuje samostatná položka 

týkajících se zvířat, tedy rozvahový účet Základní stádo a tažná zvířata (č. účtu 026), tento 

se zachycuje v položce Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (č. účtu 029), a účet Zvířata 

(č. účtu 124), tento je nyní účtován v položce Ostatní zásoby (č. účtu 139).[5]    

Výrazné odlišnosti v porovnání před a po účinnosti Vyhlášky se týkají 

pohledávek. Dříve byly pohledávky vedeny ve skupině oběžných aktiv, pouze z druhového 

hlediska, v němž byly zachyceny i pohledávky ohledně dotací. V současnosti jsou 

pohledávky rozděleny i z časového hlediska, a to na krátkodobé a dlouhodobé, kdy 

dlouhodobé jsou součástí skupiny stálých aktiv, krátkodobé spadají do oběžných aktiv. 

V obou členěních nalezneme položku týkající se transferů. Označení transfer nyní 

nahrazuje pojmenování dotace. Rovněž u pohledávek chybí rozvahové položky vymezené 

pro opravné položky k pohledávkám, i zde jsou vystřídány sloupcem Korekce.[1], [5] 

Následnou zřetelnou změnou rozvahy je absence účtů zachycujících rozpočtové 

náklady, dříve se jednalo o účtovou třídu 4. Zůstatky těchto účtů jsou nyní vyjádřeny  

ve výkazu zisku a ztráty.[5] 
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Dále zcela chybí rozvahové položky, pomocí nichž se zaznamenávaly rozpočtové 

vztahy, ať už ke státnímu rozpočtu, či územním samosprávním celkům (jednalo se o účtové 

skupiny 20, 21, 22 a 23), protože byly zrušeny.[5] 

Rozvahové položky zaznamenávající časové rozlišení a dohadné položky už 

nejsou vyčleněny v samostatných částech aktiv a pasiv, naopak jsou součástí oddílu 

oběžných aktiv a krátkodobých závazků.[5]  

2.1.2. Výkaz zisku a ztráty 

Prostřednictvím výkazu zisku a ztráty (viz. příloha č. 2) se zjišťuje výsledek 

hospodaření, který je rovněž uveden v rozvaze za sledované období (tedy kalendářní rok), 

a to úhrnným zaznamenáváním hodnot (konečné zůstatky) položek nákladů a výnosů.[1], 

[4] Do roku 2010 byly zde oproti tomuto výkazu v podnikatelské sféře zachyceny údaje 

pouze za běžné období, nikoliv i za období minulé. V současnosti je možné zde nalézt  

i údaje z minulého účetního období.[5] Ve výkazu zisku a ztráty jsou jednotlivé položky 

nákladů, výnosů a hospodářský výsledek rozděleny podle toho, zda jsou vázány k hlavní 

činnosti (činnost, ke které byla příspěvková organizace zřízena) či k hospodářské činnosti 

(činnost doplňková, vedlejší, předmět činnosti je upraven např. ve zřizovací listině 

neziskové organizace).[3] 

2.1.3. Doplňkové výkazy 

Jako doplňkové výkazy lze označit výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) 

a přehled o změnách vlastního kapitálu. Tyto jsou vybrané municipality povinny od roku 

2010 sestavovat.  

Výkaz cash flow poskytuje detailní informace a přehled o přírůstcích a úbytcích 

peněžních prostředků účetní jednotky během účetního období, předkládá zprávu  

o finančním hospodaření účetní jednotky.[4], [5] 

Přehled o změnách vlastního kapitálu prezentuje v přehledné formě tabulky  

o čtyřech sloupcích informace o stavu a změnách stavu (zvýšení a snížení stavu) vlastního 

kapitálu v běžném účetním období v porovnání se stavem z minulého účetního období, kdy 

ve sloupcích Minulé a Běžné období jsou předloženy informace o stavu jednotlivých 
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položek k rozvahovému dni daného období, sloupce Zvýšení a Snížení stavu sdělují 

zvýšení či snížení stavu jednotlivých položek.[5]  

Shora uvedené výkazy nemusí vyhotovovat příspěvkové organizace, které vedou 

účetnictví v plném rozsahu (dle § 9 odst. 5 zák. č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, dále 

jen "Zákon o účetnictví“) nebo ve zjednodušeném rozsahu za podmínek dle § 9 Vyhlášky, 

a dále účetní jednotky (např. organizační složky státu), které k rozvahovému dni  

a bezprostředně předcházejícímu účetnímu období splní obě podmínky (dle § 18 odst.  

1 písm. c) Zákona o účetnictví2), a to že nepřekročí výši hrubých aktiv danou  

40.000.000,- Kč a roční čistý obrat ve výši 80.000.000,- Kč (dle § 20 odst. 1) písm. a) body 

1 a 2 Zákona o účetnictví).[4] 

2.1.4. Příloha 

Příloha slouží k vysvětlení a doplnění informací týkajících se účetních výkazů  

a účetní závěrky vůbec.[5] 

2.4.5. Převodový můstek 

Vzhledem ke změnám, které nastaly důsledkem účinnosti Vyhlášky a které 

se dotkly rovněž i samotného účtování, byly municipální účetní jednotky povinny zhotovit 

převodový můstek (viz. příloha č. 3) z roku 2009 na rok 2010, jehož smyslem je zachování 

jedné ze všeobecných zásad účetnictví – věrného zobrazení, dle níž je účetní jednotka 

povinna vést účetnictví takovým způsobem, aby účetní závěrka vyhotovená z údajů 

pocházejících z účetních knih poskytovala věrný a poctivý obraz o její finanční situaci. 

Věrného a poctivého zobrazení je dosaženo, odpovídá-li obsah položek účetní závěrky 

skutečnému stavu, o němž je účtováno takovým způsobem, který je nezpochybnitelný  

a nabývá věrnosti. Vzhledem k tomu, že Vyhláškou se změnil nejen obsah a struktura 

účetních výkazů, ale i metodika účtování, je třeba k zachování shora uvedené zásady 

vyhotovit převodový můstek.[4] 

                                                           
2 dle Předpisu č. 410/2010 Sb., zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2010 
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2.2. Metody finanční analýzy 

Zda probíhá hospodaření a tedy celkové finanční řízení podniku, hospodárně, 

účelně a efektivně, lze zjistit pomocí komplexního zhodnocení situace podniku 

prostřednictvím finanční analýzy. Úspěšnost z ekonomického hlediska, tedy finanční 

hodnocení, lze posoudit užitím metod finanční analýzy. Klasická finanční analýza zahrnuje 

dvě vzájemně propojené části. Mezi tyto patří: 

a) fundamentální analýza, která vychází ze znalostí ekonomických  

a mimoekonomických jevů a jejich vzájemných vazeb, ze zkušeností odborníků a jejich 

subjektivních posouzení situací. Pracuje s velkým množstvím kvalitativních údajů  

a vyhodnocuje je bez použití matematických či statistických metod. Cílem této analýzy je 

zejména identifikace prostředí, posouzení vlivu vnitřního a vnějšího ekonomického 

prostředí subjektu či určení fáze života podniku, 

b)  technická analýza, která uplatňuje matematické či statistické metody při 

kvantitativním zpracování ekonomických dat spolu s ekonomickým posouzením zjištěných 

výsledků. Elementární metodou této analýzy je vertikální a horizontální analýza. Při užití 

této analýzy se dále nejčastěji provádí analýza poměrových ukazatelů, které jsou ovlivněny 

podmínkami subjektů soukromého ziskového sektoru. K těmto ukazatelům se řadí 

ukazatelé rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity či cash flow nebo ukazatele krytí 

majetku vlastními zdroji. Dále jsou definovány jako zvláštní kategorie ukazatele 

kapitálového trhu. Oproti shora uvedeným ukazatelům, kdy údaje získáváme z účetních 

výkazů, jsou zdrojem data pocházející z kapitálového trhu.[1], [4], [5], [6] 

Metody a ukazatele technické analýzy jsou dále podrobněji rozvedeny. 

2.2.1. Elementární metody  

1. Horizontální (trendová) analýza 

Tato analýza zjišťuje změny hodnot jednotlivých položek, které jsou získány 

z účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty), v porovnání s předcházejícími 

obdobími po řádcích, neboli horizontálně. Změny jsou vyjádřeny v absolutních nebo 

relativních (procentních) hodnotách. Jedná se tedy o znázornění vývoje hodnot v čase.[5], 

[6] 



Bc. Lucie Loduhová, DiS.: Analýza hospodaření 

2014  8 

 

a) absolutní vyjádření: [5]  

Ukazateli+1 - Ukazateli 

(1) 

b) relativní vyjádření: [5] 

Změna v % = 
Ukazatel i+1 −  Ukazateli

Ukazateli
 x 100 

V obou případech i označuje období – např. rok       (2) 

Pokud by se jednalo o vyjádření ve formě indexu, jímž se porovnávají absolutní 

hodnoty za jednotlivá období, výsledkem by byl podíl těchto hodnot. Podle zvoleného 

základu, ke kterému jsou hodnocené údaje vztahovány a porovnávány, odlišujeme indexy 

řetězové (základem je hodnota ukazatele předcházejícího období; pohyblivý, měnící  

se základ) a bazické (základem je zvolené jedno základní období – obvykle první období, 

někdy poslední období; stálý, neměnný základ).[5] 

Indexy řetězové = 
Ukazateli+1

Ukazateli
   (v % = x 100)                        [5]       

(i označuje období – např. rok)         (3) 

Indexy bazické = 
Ukazateli+1

Ukazatel0, event. n

   (v % = x 100)                 [5] 

(i označuje období – např. rok)         (4) 

2. Vertikální (strukturální) analýza 

Pomocí této elementární analýzy lze určit podíl jedné složky na celku, např. podíl 

jedné složky pasiv na celkovém objemu pasiv. Je tak možné vyjádřit složení, neboli 

strukturu položek v daném období v procentech. Při analýze se postupuje v jednotlivých 

obdobích ve sloupcích – od shora dolů, údaje jednotlivých položek se vztahují ke stejnému 

základu, např. celková hodnota tržeb.[4], [5] 

                               Podíl položky Pi = 
Bi

∑ Bi
 x 100                       [5] 

(5) 
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kde Pi představuje podíl i – té položky vyjádřené v %, Bi je velikost i – té položky, ƩBi je 

souhrn položek a i znamená pořadové číslo položky.[5]  

S pomocí shora uvedených elementárních metod lze určit nejvýraznější změny 

položek, jejich hodnoty v absolutním či relativním vyjádření a jejich podíl ke stanovenému 

základu.[5] 

2.2.2. Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele finanční analýzy se řadí mezi nejvíce používané, jelikož 

jejich prostřednictvím si lze rychle a bezproblémově opatřit údaje o finanční situaci 

podniku z hlediska časového vývoje nebo umožňují porovnávat situaci s jinými podniky 

v daném odvětví. Mezi poměrové ukazatele patří ukazatele rentability, aktivity, likvidity, 

zadluženosti, dále tržní hodnoty, provozní (neboli výrobní) ukazatele  

a ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow. Pro finanční analýzu municipálních 

jednotek se z poměrových ukazatelů modifikují ukazatele rentability, likvidity, 

zadluženosti a aktivity.[5], [6] 

1. Ukazatele rentability 

Prostřednictvím ukazatelů rentability, nebo také výnosnosti, či ziskovosti, lze 

hodnotit efektivitu podnikání poměřením dosaženého zisku s prostředky, které byly 

vynaloženy na jeho dosažení. Vypovídají, jak byly užité zdroje zhodnoceny, neboli kolik 

korun výstupu (zisk) přinesla jedna koruna vstupu (vložený kapitál). K nejčastěji 

aplikovaným ukazatelům rentability v podnikatelské sféře patří rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE, nebo také návratnost vlastního kapitálu), jež vypovídá, s jakou efektivitou 

byl využit kapitál vložený vlastníky, vychází se z údajů o čistém zisku. Dále rentabilita 

vloženého kapitálu (ROA), jímž se zjistí celková výnosnost či zužitkování vloženého 

kapitálu, resp. aktiv bez ohledu na to, zda byl pořízen z vlastních či cizích zdrojů. Dalším 

ukazatelem je rentabilita tržeb (ROS), kterým se určí, kolik jednotek zisku připadá  

na jednotku získaných tržeb, a rentabilita nákladů (ROC), který uvádí podíl zisku  

na vynaložených nákladech (prostředcích).[1], [5], [6] 

Přehled početního vyjádření ukazatelů rentability je znázorněn v příloze č. 4. 
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2. Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vypovídají o schopnosti podniku plnit své krátkodobé 

závazky. Pojem likvidita znamená schopnost podniku přeměnit svůj majetek na finanční 

prostředky, spolu s tímto pojmem úzce souvisí termín solventnost, který představuje 

způsobilost podniku hradit své závazky včas, v době jejich splatnosti, k tomu je právě třeba 

mít dostupné finanční prostředky. Solventnost a likvidita jsou tedy vzájemně provázané. 

[1], [5], [6] 

Z pohledu ukazatelů likvidity se poměřují hodnoty vyjadřující prostředky, jimiž 

lze platit, s hodnotami složek, které je nezbytné zaplatit. Nevýhoda těchto ukazatelů 

spočívá v tom, že hodnotí likviditu dle zůstatkové hodnoty finančního majetku, která je 

ovšem závislá na budoucí úhradě, toku peněžních prostředků. S ohledem na rozsah 

prostředků, kterými je možné hradit závazky, se klasifikují tři stupně likvidity, a to běžnou, 

pohotovou a okamžitou.[5], [6] 

Běžná likvidita je v podnikatelské sféře nejčastěji užívaný ukazatel, byť má 

nejméně užitnou vypovídací schopnost. První stupeň likvidity říká, kolikrát jsou veškerá 

oběžná aktiva, tedy i ta aktiva, která jsou nejhůře likvidní (zásoby), schopna uhradit 

závazky s dobou splatnosti do jednoho roku, resp. krátkodobé závazky. Přijatelná hodnota 

tohoto stupně likvidity by se měla vyskytovat v závislosti na odvětví v rozmezí 1,5 – 2,5. 

Druhým stupněm likvidity je pohotová likvidita, jejímž cílem je prakticky totéž,  

co u prvního stupně, tedy zjistit, kolikrát je podnik schopen uhradit své krátkodobé 

závazky po vyloučení nejméně likvidní položky oběžných aktiv – zásob, popř. 

nedobytných pohledávek. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v návaznosti  

na odvětví v rozpětí od 1 (popř. 0,7) do 1,5, kdy hodnota 1 vypovídá o vyrovnanosti mezi 

krátkodobými pohledávkami a krátkodobými závazky, tuto hodnotu lze použít  

i pro hodnocení likvidity u municipalit. Posledním, třetím stupněm likvidity je okamžitá 

(peněžní) likvidita, která je nejpřesnějším a nejpřísnějším ukazatelem schopnosti podniku 

dostát svým závazkům. V daném případě je posuzovaným zdrojem finančních prostředků 

k úhradě krátkodobých závazků pouze celková hodnota krátkodobého finančního majetku. 

Ukazatel již tolik nezávisí na odvětví a neměl by klesnout pod hodnotu 0,2. U municipalit 

bývá hodnota většinou na konci roku vyšší, za obvyklou se považuje hodnota pohybující se 

kolem 1.[5], [6] 
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Přehled početního vyjádření ukazatelů likvidity je znázorněn v příloze č. 5. 

3. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti lze rovněž označit jako ukazatele finanční závislosti  

či finanční struktury. Pomocí těchto ukazatelů lze určit rozsah financování podniku cizími 

subjekty, resp. jaký je podíl cizích a vlastních zdrojů podniku. Pokud by převažoval cizí 

kapitál nad vlastním, snížila by se stabilita podniku, jelikož podnik bude muset v budoucnu 

plnit své závazky vůči věřitelům. Ukazatele lze rozčlenit do dvou skupin, a to na ukazatele 

zadluženosti, kterými se zjišťuje míra cizích zdrojů, a ukazatele dluhové schopnosti, jež 

vyjadřují schopnost podniku splatit náklady spojené s pořízením a využitím cizích zdrojů 

(tedy úroky).[5] 

Mezi ukazatele zadluženosti patří ukazatel věřitelského rizika, koeficient 

samofinancování, ukazatel podílu cizího kapitálu na vlastním kapitálu či míra finanční 

samostatnosti.[5] 

K ukazatelům dluhové schopnosti lze zařadit ukazatel úrokového krytí (schopnost 

ze zisku hradit úroky) a ukazatel krytí dluhové služby (schopnost ze zisku hradit úroky  

i splátky jistiny).[5] 

Přehled početního vyjádření ukazatelů zadluženosti je znázorněn v příloze č. 6. 

4. Ukazatele aktivity 

Ukazateli aktivity lze vyjádřit, jak podnik účinně hospodaří se svými aktivy  

a zjistí, kolik peněžních prostředků je vázáno ve formě aktiv. Četnost využití aktiv lze 

vyjádřit dvěma způsoby, a to dobou obratu, která představuje dobu vázanosti peněžních 

prostředků v podobě aktiv, tedy dobu, než se aktiva přemění během jedné obrátky  

na peněžní prostředky (tržby), a rychlostí obratu, která udává počet obrátek, tedy kolikrát 

do roka je položka aktiv přeměněna na peněžní prostředky, resp. na tržby.[5]  

Ukazateli aktivity se hodnotí nejčastěji doba obratu celkových aktiv, doba obratu 

pohledávek, doba obratu závazků či doba obratu zásob.[5] 

Přehled početního vyjádření ukazatelů aktivity je znázorněn v příloze č. 7. 
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2.3. Modifikace ukazatelů pro analýzu municipality 

Finanční analýzou lze získat potřebná data o spravování majetku a finanční situaci 

daného subjektu a zjistit pozitivní či negativní vlivy, které hospodaření ovlivňují.  

Při analýze hospodaření neziskové organizace je třeba přijmout její specifika, kdy je 

podstatné především hodnocení úspornosti vynaložených nákladů k požadovanému 

výstupu. Nezisková organizace je specifická tím, že její existence je závislá na základním 

pilíři financování – na prostředcích poskytnutých z rozpočtu a dále možnosti vykonávat 

doplňkové činnosti, ze kterých plyne neziskové organizaci určitý zisk, jež musí být použit 

pro podporu hlavních činností organizace. Proto je třeba nástroje finanční analýzy 

přizpůsobit pro potřeby neziskové organizace. Zjištěné údaje jsou pro organizaci důležité 

z hlediska samofinancování, kdy výdaje (či náklady) hradí ze svých prostředků, dále 

z hlediska minimalizace vynaložených prostředků při očekávaných výkonech a také 

z hlediska získání maxima účinku s dostupnými prostředky.[5] 

K posouzení hospodaření neziskové organizace mohou sloužit ukazatele autarkie, 

rentability, dále ukazatele aktivity, financování a likvidity.[5] 

1) Ukazatel autarkie [1], [5] 

Tímto ukazatelem je možné vyjádřit míru soběstačnosti neziskové organizace 

z hlediska pokrytí nákladů hlavní činnosti z dosažených výnosů. Ukazatel je vyjádřen 

obvykle v procentech. Pokud je hodnota vyšší než 1, výnosy jsou vyšší než náklady. 

V procentuálním vyjádření se jako příznivý výsledek považuje dosažení 100 %, pokud je 

hodnota nižší, výnosy zcela nepokryjí náklady.  

Autarkie = 
Výnosy z hlavní činnosti

Náklady na hlavní činnost
          (v % = × 100) 

(6) 
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2) Ukazatele rentability [1], [5]  

Ukazatele rentability představují: 

a) Rentabilita nákladů doplňkové činnosti 

Pomocí tohoto ukazatele je možné porovnávat tzv. užitný efekt se vstupy, které 

zde představují náklady vynaložené na jeho produkci. Užitným efektem by v takovém 

případě byl dosažený zisk.  

Hodnota ukazatele vyjadřuje účinnost využití vynaložených prostředků, vyšší 

hodnota tak vypovídá o vyšší účinnosti.   

Rentabilita nákladů DČ = 
Hospodářský výsledek DČ

Náklady DČ
    (v % = × 100) 

(7) 

b) Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti  

Smyslem tohoto ukazatele zhodnocení je, v jaké míře pokryl zisk z doplňkové 

činnosti ztrátu z hlavní činnosti. Tento ukazatel je možné použít pouze za předpokladu,  

že vedle hlavní činnosti je provozována také doplňková činnost a hlavní činnost vykazuje 

ztrátu. Jestli je v hlavní činnosti dosahováno zisku, nebo je hospodářský výsledek roven 

nule, je zbytečné tento ukazatel používat.  

Míra pokrytí ztráty z HČ ziskem z DČ = 
Hospodářský výsledek DČ

Hospodářský výsledek HČ
    (v % =  × 100) 

(8) 

c) Haléřový ukazatel nákladovosti výnosů doplňkové činnosti ve vztahu k ψ 

Výpočet tohoto ukazatele lze použít zvláště u doplňkové činnosti, která může být 

u municipální jednotky vykonávána pouze jako zisková. Doplňková činnost je tím 

efektivnější, čím vyšší je její ziskovost. K takovému posouzení se hodnota haléřového 

ukazatele porovnává se zlomovým faktorem ψ, jež má hodnotu 0,6180339. Je žádoucí, aby 

se hodnota haléřového ukazatele pohybovala v intervalu <0,ψ>, kdy u municipální 

jednotky se překročení zlomového faktoru nepředpokládá a v porovnání se zlomovým 

faktorem je ekonomický výsledek doplňkové činnosti lepší, pokud se hodnota tohoto 

ukazatele blíží k již zmiňovanému zlomovému faktoru. 
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HUN = 
Náklady na DČ

Výnosy z DČ
 

(9) 

d) Variátor celkových nákladů 

Pomocí tohoto ukazatele lze hodnotit dynamiku vývoje celkových nákladů  

a celkových výnosů, resp. jejich relativní přírůstek. Pokud je hodnota ukazatele vyšší než 

jedna, představuje vyšší dynamiku nárůstu celkových nákladů, v tomto případě je třeba 

získat další finanční prostředky např. zvýšením dotací. V opačném případě, tedy hodnota je 

menší než jedna, vyjadřuje pokles dynamiky nárůstu nákladů a tím je možné např. snížit 

požadavky na dotace. 

Variátor nákladový = 

Náklady celkem v období t+1 - Náklady celkem v období t

Náklady celkem v období t

Výnosy celkem v období t+1- Výnosy celkem v období t

Výnosy celkem v období t

 

(10) 

3) Ukazatele aktivity [5] 

Ukazatele aktivity představují: 

a) Obrat kapitálu 

Tento ukazatel vyjadřuje, jak velká část celkových aktiv se obrátí v ročních 

výnosech. 

Obrat kapitálu = 
Výnosy (celkem, hlavní činnost)

Pasiva (vlastní kapitál a cizí zdroje)
 

(11) 

b) Doba obratu kapitálu 

Tento ukazatel vystihuje počet období, za která by bylo možné z výnosů obnovit 

již využité prostředky.  

Doba obratu kapitálu = 
Pasiva (vlastní kapitál a cizí zdroje)

Výnosy (celkem, hlavní činnost)
 

(12) 
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c) Míra vázanosti stálých aktiv ve výnosech 

Účel tohoto ukazatele je shodný s předchozím ukazatelem pouze s tím rozdílem, 

že se zaměřuje na stálá aktiva.   

Míra vázanosti stálých aktiv ve výnosech = 
Stálá aktiva

Výnosy (celkem, z hlavní činnosti)
 

(13) 

d) Dobu obratu pohledávek 

Pomocí tohoto ukazatele lze zjistit, za jak dlouho byly v průměru hrazeny 

pohledávky. Čím je doba mezi vznikem pohledávky a její úhradou kratší, tím dříve byly 

peněžní prostředky plynoucí z pohledávky k dispozici. 

Doba obratu pohledávek = 
Pohledávky x 360

Výnosy (celkem, z hlavní činnosti)
 

(14) 

e) Poměr doby obratu krátkodobých pohledávek a závazků   [1] 

Hodnota tohoto ukazatele by měla být nižší než jedna, neboť tak bude vyjádřena 

skutečnost, že doba úhrady pohledávek je nižší než závazků, což je z hlediska hospodaření 

žádoucí. Organizace tak bude disponovat získanými prostředky na úhradu svých závazků.  

Poměr doby obratu krátkodobých pohledávek a závazků = 

Pohledávky x 360
Výnosy

Závazky x 360
Provozní náklady

 

(15) 

f) Rychlost obratu zásob 

Tento ukazatel nám říká, kolikrát se stav zásob obrátí v ročním objemu nákladů. 

Rychlost obratu zásob = 
Náklady (z hlavní činnosti, celkem)

Zásoby
 

(16) 
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4) Ukazatele financování [5] 

U municipálních (tedy neziskových) firem jsou ukazatele financování 

prezentovány: 

a) Ukazatelem finanční samostatnosti (Vlastní kapitál / Celková pasiva) 

b) Ukazatelem věřitelského rizika (Cizí kapitál / Celková pasiva) 

c) Mírou zadluženosti vlastního kapitálu (Cizí kapitál / Vlastní kapitál) 

d) Mírou oddlužování (Cash flow3 / Cizí kapitál => zjistíme podíl cizích zdrojů, 

které je možné splatit z vytvořeného cash flow za jeden rok) 

5) Ukazatele likvidity [1], [5] 

Výpočet ukazatelů likvidity, stejně jako výklad zjištěných výsledků, je obdobný 

jako u podniků, tedy u subjektů soukromého sektoru. U municipálních jednotek je ovšem 

důležité brát na zřetel časové hledisko – okamžik příjmu peněžních prostředků. Rovněž je 

podstatné rozlišit, za jakým účelem byly finanční prostředky poskytnuty. Prostředky 

získané z různých grantů či projektů musí být použity k danému účelu, ke kterému byly 

věnovány, není povoleno je použít na krytí běžných výdajů a jiných činností neziskové 

organizace, proto je nutné k potřebám výpočtů těchto ukazatelů zahrnout pouze provozní 

finanční prostředky ponížené o finanční prostředky z fondů. U municipalit je vhodné užití 

pohotové a okamžité likvidity, které lze modifikovat podle konkrétních potřeb dané 

municipality.  

Kromě ukazatelů pohotové a okamžité likvidity lze u municipalit rovněž provést 

hodnocení pracovního kapitálu, jež vypovídá o prostředcích, které jsou k dispozici  

pro běžnou provozní činnost.  

Pracovní kapitál = Oběžná aktiva - Krátkodobé závazky 

(17) 

  

                                                           
3 „Cash flow = Hospodářský výsledek + Odpisy + Přírůstek rezerv“, Zdroj:[5] 
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3. ANALÝZA HOSPODAŘENÍ VYBRANÉ PŘÍSPĚVKOVÉ 

ORGANIZACE VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ 

Analýza hospodaření je provedena u vybrané příspěvkové organizace, jež 

poskytuje služby třetím, resp. fyzickým, osobám a která byla zřízena zřizovací listinou 

územně samosprávným celkem, na základě poskytnutých účetních výkazů, jimiž jsou 

rozvaha a výkaz zisku a ztráty, za období v rozmezí posledních pěti let, tedy od roku 2009 

do roku 2013 (viz příloha č. 8 a č. 9). 

3.1. Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Zhodnocení rozvahy vybrané příspěvkové organizace je učiněno pomocí 

horizontální a vertikální analýzy. Horizontální analýzou se sleduje vývoj jednotlivých 

položek v čase, který je zachycen jak v absolutním, tak relativním vyjádření.  

Ke zhodnocení byl použit řetězový index. Pomocí vertikální analýzy lze zjistit strukturu 

rozvahových položek v relativním vyjádření v určitém období, v případě hodnocení aktiv 

byla jako základ použita hodnota celkových aktiv, v případě pasiv byla základem jejich 

celková hodnota. Hodnoty položek pro provedení těchto analýz byly zaokrouhleny na celé 

tisíce korun. 

3.1.1. Analýza aktiv 

Vybraná příspěvková organizace disponuje pouze oběžnými aktivy, jak vyplývá 

z tabulky 1. Stálá aktiva jsou výhradním vlastnictvím zřizovatele příspěvkové organizace, 

tento (především DHM) jí byl zřizovatelem na základě zřizovací listiny přenechán 

bezúplatně do užívání. Proto mají položky stálých aktiv nulovou hodnotu a tím se celková 

aktiva rovnají oběžným aktivům. Tyto tvoří zásoby, pohledávky a finanční majetek. Jak je 

dále z tabulky 1 patrné, měla oběžná aktiva v průběhu pěti let docela kolísavou tendenci, 

což znázorňuje i graf 1. Od roku 2009 do roku 2011 je zřetelná rostoucí tendence oběžných 

aktiv, kdy největší nárůst je znatelný v mezidobí roku 2009 a roku 2010, v tomto období 

oběžná aktiva vzrostla o 12,141 % (tedy o 347.000,- Kč), od roku 2011 do roku 2013 

oběžná aktiva již pouze klesala, největší pokles byl zaznamenán v období let 2011 a 2012, 

kdy pokles mezi těmito roky činí – 35,019 % (tedy o 1.226.000,- Kč) – viz. tabulka 2 a 3. 

Z těchto tabulek je rovněž znatelný výrazný růst v období od roku 2009 do roku 2011  
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i na jednotlivých položkách oběžných aktiv, kdy nejnápadněji vzrostl v mezidobí roku 

2009 a roku 2010 finanční majetek, a to o 13,170 %. Zajímavým jevem je v mezidobí let 

2010 a 2011 znatelný nárůst pohledávek o 87,143 %. V následujícím mezidobí došlo 

k výraznému poklesu nejen u finančního majetku (pokles o 35,647 %), ale i u pohledávek 

(pokles o 32,170 %) a zásob (pokles o 42,963 %). Klesající tendenci si následně meziročně 

udržely pouze pohledávky. 

Tabulka 1: Přehled rozvahových položek aktiv (v tis. Kč) 

Rozvahová položka 

aktiv (v tis. Kč) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Stálá aktiva 0 0 0 0 0 

DNM 0 0 0 0 0 

DHM 0 0 0 0 0 

DFM 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 2 858 3 205 3 501 2 275 2 252 

Zásoby 72 77 135 77 80 

Pohledávky 455 490 917 622 589 

Finanční majetek 2 331 2 638 2 449 1 576 1 583 

AKTIVA CELKEM 2 858 3 205 3 501 2 275 2 252 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

 

           

Graf 1: Vývoj oběžných aktiv (v tis. Kč) 

                                                      Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 2: Horizontální analýza aktiv za období 2009-2011 

Rozvahová položka 

aktiv  

Rok 

2009/2010 2010/2011 

absolutní 

změna 

(v tis. Kč) 

relativní 

změna 

(v %) 

absolutní 

změna 

(v tis. Kč) 

relativní 

změna 

(v %) 

Stálá aktiva 0 0,000 0 0,000 

DNM 0 0,000 0 0,000 

DHM 0 0,000 0 0,000 

DFM 0 0,000 0 0,000 

Oběžná aktiva 347 12,141 296 9,236 

Zásoby 5 6,944 58 75,325 

Pohledávky 35 7,692 427 87,143 

Finanční majetek 307 13,170 -189 -7,165 

AKTIVA CELKEM 347 12,141 296 9,236 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

 

Tabulka 3: Horizontální analýza aktiv za období  2011-2013 

Rozvahová položka 

aktiv 

Rok 

2011/2012 2012/2013 

absolutní 

změna 

(v tis. Kč) 

relativní 

změna 

(v %) 

absolutní 

změna 

(v tis. Kč) 

relativní 

změna 

(v %) 

Stálá aktiva 0 0,000 0 0,000 

DNM 0 0,000 0 0,000 

DHM 0 0,000 0 0,000 

DFM 0 0,000 0 0,000 

Oběžná aktiva -1 226 -35,019 -23 -1,011 

Zásoby -58 -42,963 3 3,896 

Pohledávky -295 -32,170 -33 -5,305 

Finanční majetek -873 -35,647 7 0,444 

AKTIVA CELKEM -1 226 -35,019 -23 -1,011 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 
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Tabulka 4: Vertikální analýza aktiv v letech 2009-2013 (v %) 

Rozvahová položka 

aktiv 

Relativní podíl (v %) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Stálá aktiva 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

DNM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

DHM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

DFM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Oběžná aktiva 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Zásoby 2,519 2,402 3,856 3,385 3,552 

Pohledávky 15,920 15,289 26,193 27,341 26,155 

Finanční majetek 81,561 82,309 69,951 69,275 70,293 

AKTIVA CELKEM 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Jak vyplývá z tabulky 4, jsou oběžná aktiva nejvíce zastoupena finančním 

majetkem, který v roce 2010 činil až 82,309 % celkových oběžných aktiv, v roce 2011  

se podíl finančního majetku snížil na necelých 70 %, přesto své vedoucí postavení  

ve struktuře oběžných aktiv neztratil. Podíl pohledávek na oběžných aktivech již tak 

výrazný v porovnání s finančním majetkem není, největší zastoupení ve sledovaných 

obdobích měly pohledávky v roce 2012, a to 27,341 %. Podíl zásob na oběžném majetku 

se za celé sledované období pěti let příliš neměnil, pohybuje se kolem 3 %.  

3.1.2. Analýza pasiv 

Jak je z tabulky 5 patrné, tvoří pasiva vybrané příspěvkové organizace vlastní 

kapitál a cizí zdroje, které oproti vlastnímu kapitálu mají určitou převahu. Vlastní kapitál 

tvoří položky samotné jmění účetní jednotky, dále fondy účetní jednotky a výsledek 

hospodaření. Cizí zdroje představují pouze krátkodobé závazky. 

Obdobně jako u aktiv je i u pasiv dané příspěvkové organizace vidět kolísající 

tendence. Toto znázorňuje i graf 2. Znatelný růst celkových pasiv je zjevný v období let 

2009 – 2011, kdy k nejvýraznějšímu růstu dle tabulky 6 došlo v mezidobí let 2009 a 2010, 

a to 12,141 %, což je o 347.000,- Kč, což bylo ovlivněno nárůstem vlastního kapitálu  

o 72,304 %, v absolutním vyjádření se jedná o 684.000,- Kč, naopak proti tomu cizí zdroje 

v daném období klesly o 17,626 %, neboli o 337.000,- Kč. V následujícím sledovaném 

období, tedy v mezidobí let 2010 a 2011, hodnota celkových pasiv vzrostla v relativním 
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vyjádření o 9,236 % (tedy o 296.000,- Kč). V daném případě nárůst celkových pasiv byl 

zapříčiněn růstem cizích zdrojů, které vzrostly o 96,190 %, neboli o 1.515.000,- Kč., avšak 

vývoj vlastního kapitálu měl pokles o 74,785 %, čili o 1.219.000,- Kč.  

Výrazný propad, stejně jako u aktiv, je viditelný nejen dle grafu 2, ale i dle 

tabulky 7 v mezidobí let 2011 a 2012, který činil - 35,019 %, v absolutním vyjádření  

– 1.226.000,- Kč, důsledkem čehož klesl vlastní kapitál o 15,328 % (tedy o 63.000,- Kč)  

a cizí zdroje klesly o 37,638 % (tedy o 1.163.000,- Kč). Pokles pokračoval nadále až do 

roku 2013, tento již nebyl v takové míře výrazný, pouze o 1,011 %, neboli o 23.000,- Kč, 

neboť se projevil na poklesu cizích zdrojů o 4,670 % (tedy o 90.000,- Kč) oproti růstu 

vlastního kapitálu, který činil 19,253 %, čili 67.000,- Kč. 

 

Tabulka 5: Přehled rozvahových položek pasiv (v tis. Kč) 

Rozvahová položka 

pasiv (v tis. Kč) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vlastní kapitál 946 1 630 411 348 415 

Jmění účetní jednotky 23 23 23 23 23 

Fondy účetní jednotky 923 665 253 512 146 

Výsledek hospodaření 0 942 135 -187 246 

Cizí zdroje 1 912 1 575 3 090 1 927 1 837 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 1 912 1 575 3 090 1 927 1 837 

PASIVA CELKEM 2 858 3 205 3 501 2 275 2 252 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 
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                                      Graf 2: Vývoj celkových pasiv (v tis. Kč) 

                                               Zdroj: vlastní zpracování 

 

                        Tabulka 6: Horizontální analýza pasiv za období 2009-2011 

Rozvahová položka 

pasiv 

Rok 

2009/2010 2010/2011 

absolutní 

změna 

(v tis. Kč) 

relativní 

změna 

(v %) 

absolutní 

změna 

(v tis. Kč) 

relativní 

změna 

(v %) 

Vlastní kapitál 684 72,304 -1 219 -74,785 

Jmění účetní jednotky 0 0,000 0 0,000 

Fondy účetní jednotky -258 -27,952 -412 -61,955 

Výsledek hospodaření 942 0,000 -807 -85,669 

Cizí zdroje -337 -17,626 1 515 96,190 

Rezervy 0 0,000 0 0,000 

Dlouhodobé závazky 0 0,000 0 0,000 

Krátkodobé závazky -337 -17,626 1 515 96,190 

PASIVA CELKEM 347 12,141 296 9,236 

                       Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 
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Tabulka 7: Horizontální analýza pasiv za období 2011-2013 

Rozvahová položka 

pasiv 

Rok 

2011/2012 2012/2013 

absolutní 

změna 

(v tis. Kč) 

relativní 

změna 

(v %) 

absolutní 

změna 

(v tis. Kč) 

relativní 

změna 

(v %) 

Vlastní kapitál -63 -15,328 67 19,253 

Jmění účetní jednotky 0 0,000 0 0,000 

Fondy účetní jednotky 259 102,372 -366 -71,484 

Výsledek hospodaření -322 -238,519 433 231,551 

Cizí zdroje -1 163 -37,638 -90 -4,670 

Rezervy 0 0,000 0 0,000 

Dlouhodobé závazky 0 0,000 0 0,000 

Krátkodobé závazky -1 163 -37,638 -90 -4,670 

PASIVA CELKEM -1 226 -35,019 -23 -1,011 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Tabulka 8: Vertikální analýza pasiv v letech 2009-2013 (v %) 

Rozvahová položka 

pasiv 

Relativní podíl (v %) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vlastní kapitál 33,100 50,858 11,740 15,297 18,428 

Jmění účetní jednotky 0,805 0,718 0,657 1,011 1,021 

Fondy účetní jednotky 32,295 20,749 7,227 22,505 6,483 

Výsledek hospodaření 0,000 29,392 3,856 -8,220 10,924 

Cizí zdroje 66,900 49,142 88,260 84,703 81,572 

Rezervy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Dlouhodobé závazky 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Krátkodobé závazky 66,900 49,142 88,260 84,703 81,572 

PASIVA CELKEM 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Z tabulky 8 vyplývá, že během sledovaného období tvoří převážnou část pasiv 

cizí zdroje, nejvíce v roce 2011, jejich podíl na celkových pasivech činil 88,260 %, 

nejméně však v roce 2010, a to pouze 49,142 %. Jak bylo uvedeno na počátku této 

podkapitoly, cizí zdroje tvoří pouze krátkodobé závazky. Oproti tomu vlastní kapitál má 

velmi nízké zastoupení na celkových pasivech – nejvýrazněji tomu tak bylo v roce 2011,  

a to pouhými 11,740 %, nejvíce byl zastoupen v roce 2010, a to 50,858 %, z toho 
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nejvýraznější podíl na pasivech celkem mají fondy účetní jednotky, které příspěvková 

organizace vytváří a do kterých přispívá z kladného výsledku hospodaření dle § 29 a násl. 

zákona č. 250/2000 Sb.4. Dále je očividné, že pasiva tvoří výlučně krátkodobé závazky, 

které představují převážně závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům a z toho plynoucí 

povinnosti vůči daným institucím (záloha na dani z příjmů, sociální a zdravotní pojištění). 

3.2. Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vybraná příspěvková organizace provádí kromě své hlavní činnosti, ke které byla 

zřízena, také hospodářskou (neboli doplňkovou) činnost, jež byla schválena zřizovatelem. 

Z toho plyne pro příspěvkovou organizaci povinnost rozlišovat náklady a výnosy z hlavní  

a hospodářské činnosti.  

Obdobně jako u analýzy rozvahy je i v tomto případě užito horizontální analýzy, 

pomocí níž lze sledovat časový vývoj položek, opět v absolutním a relativním vyjádření,  

a vertikální analýzy k určení struktury položek nákladů a výnosů, kdy základem  

pro analýzu nákladů byla celková hodnota nákladů, u výnosů jím byla celková hodnota 

výnosů. Při analýze byly hodnoty položek rovněž zaokrouhleny na celé tisíce korun. 

3.2.1. Analýza nákladů 

Jak bylo v úvodu této podkapitoly již naznačeno, je nutné v případě realizace 

hlavní a hospodářské činnosti členit náklady s těmito činnostmi související dle těchto 

činností.  

Náklady dané příspěvkové organizace jsou vymezeny takto: 

a) spotřeba materiálu (náklady spojené s pořízením výtisků a literatury, 

kancelářských potřeb, náčiním provozní potřeby, ochranných a úklidových 

pomůcek, pohonných hmot) 

b) spotřeba energie (náklady spojené s úhradou energií – plyn, voda, elektřina) 

c) prodané zboží (náklady zahrnující koupi karet a čipů) 

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

předpisů 
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d) služby (náklady související s opravami strojů, zařízení, budov, dále náklady 

spojené s nákupem cenin, náklady na semináře, školení, licenční poplatky, 

revize) 

e) osobní náklady (tyto zahrnují mzdové náklady, zákonné a jiné sociální 

pojištění, zákonné sociální náklady) 

f) pokuty a penále 

g) náklady z DDM (DDM zařazený přímo do spotřeby) 

h) ostatní náklady z činnosti (pojištění třetích osob a majetku). 

Tabulka 9: Přehled nákladových položek hlavní činnosti (v tis. Kč) 

Nákladová položka 

(v tis. Kč) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Spotřeba materiálu 2 203 1 306 1 994 955 1 026 

Spotřeba energie 2 029 2 081 1 741 1 923 1 997 

Prodané zboží 1 1 1 1 1 

Služby 1 356 1 409 1 757 1 582 1 264 

Osobní náklady 13 483 12 492 14 020 14 273 14 396 

Jiné pokuty a penále 0 3 0 0 0 

Náklady z DDM 0 0 0 530 502 

Ostatní náklady z činnosti 133 96 97 47 42 

NÁKLADY CELKEM 19 205 17 388 19 610 19 311 19 228 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Tabulka 10: Přehled nákladových položek hospodářské činnosti (v tis. Kč) 

Nákladová položka 

(v tis. Kč) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Spotřeba materiálu 6 5 7 4 3 

Spotřeba energie 47 33 53 27 22 

NÁKLADY CELKEM 53 38 60 31 25 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Z tabulek 9 a 10 lze získat přehled o nákladových položkách a jejích hodnotách 

dané příspěvkové organizace z hlavní a hospodářské činnosti za posledních pět let. Jak je 

již na první pohled zřejmé, náklady hospodářské činnosti tvoří v porovnání s náklady 

hlavní činnosti jen zanedbatelnou část. Dále lze říci, že náklady hlavní činnosti v průběhu 

pěti let vykazovaly konstantní hodnoty, a to kolem 19.000.000,- Kč, ovšem výjimkou je 
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rok 2010, tehdy jejich výše dosahovala částky 17.388.000,- Kč. Největší položku nákladů 

hlavní činnosti tvoří osobní náklady, které se v průběhu pěti let pohybovaly v rozmezí 

12.500.000,- Kč až 14.300.000,- Kč, naopak nejnižší nákladovou položkou bylo prodané 

zboží, jehož hodnota byla vždy kolem 1.000,- Kč. U hospodářské činnosti jsou vykazovány 

pouze dvě nákladové položky, a to spotřeba materiálu a spotřeba energie, z nichž právě 

spotřeba energie tvořila výraznější položku, největší hodnoty dosahovala v roce 2011,  

a to 53.000,- Kč.  

Tabulka 11: Horizontální analýza celkových nákladů za období 2009-2011 

Nákladová položka 

Rok 

2009/2010 2010/2011 

absolutní 

změna  

(v tis. Kč) 

relativní 

změna 

(v %) 

absolutní 

změna 

(v tis. Kč) 

relativní 

změna 

(v %) 

Spotřeba materiálu -898 -40,652 690 52,632 

Spotřeba energie 38 1,830 -320 -15,137 

Prodané zboží 0 0,000 0 0,000 

Služby 53 3,909 348 24,698 

Osobní náklady -992 -7,357 1 528 12,232 

Jiné pokuty a penále 3 0,000 -3 -100,000 

Náklady z DDM 0 0,000 0 0,000 

Ostatní náklady z činnosti -37 -27,820 1 1,042 

NÁKLADY CELKEM -1 833 -9,518 2 244 12,877 
Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Tabulka 12: Horizontální analýza celkových nákladů za období 2011-2013 

Nákladová položka 

Rok 

2011/2012 2012/2013 

absolutní 

změna  

(v tis. Kč) 

relativní 

změna 

(v %) 

absolutní 

změna 

(v tis. Kč) 

relativní 

změna 

(v %) 

Spotřeba materiálu -1 042 -52,074 70 7,299 

Spotřeba energie 156 8,696 69 3,538 

Prodané zboží 0 0,000 0 0,000 

Služby -175 -9,960 -318 -20,101 

Osobní náklady 253 1,805 123 0,862 

Jiné pokuty a penále 0 0,000 0 0,000 

Náklady z DDM 530 0,000 -28 -5,283 

Ostatní náklady z činnosti -50 -51,546 -5 -10,638 

NÁKLADY CELKEM -328 -1,668 -89 -0,460 
Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 



Bc. Lucie Loduhová, DiS.: Analýza hospodaření 

2014  27 

 

Z tabulek 11 a 12 vyplývá vývoj celkových nákladů, z něhož je patrná v prvních 

dvou letech kolísající tendence, poté náklady vykazují konstantní vývoj. K největšímu 

meziročnímu poklesu nákladů došlo v období 2009 a 2010, a to o 9,518 %, neboli  

o 1.833.000,- Kč. Výrazný pokles se v tomto období projevil i na položkách spotřeby 

materiálu (pokles o 40,652 %, neboli o 898.000,- Kč) a ostatních nákladech z činnosti 

(pokles o 27,820 %, tedy o 37.000,- Kč). V následujícím období, tedy mezi lety 2010  

a 2011, však došlo k výraznému nárůstu nákladů, téměř o necelých 13 %, rozdíl proti 

předcházejícímu období tak činil 2.244.000,- Kč. Zřetelný vzestup zaznamenala položka 

spotřeby materiálu (růst o 52,632 %, čili o 690.000,- Kč) a položka osobních nákladů (růst 

o 12,232 %, čili o 1.528.000,- Kč). Od této doby náklady mírně klesají, v letech 2011  

a 2012 klesly o 1,668 % (tedy o 328.000,- Kč) a v letech 2012 a 2013 poklesly o 0,460 % 

(tedy o 89.000,- Kč).  

Tabulka 13: Vertikální analýza celkových nákladů v letech 2009-2013 (v %) 

Nákladová položka 

Relativní podíl (v %) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Spotřeba materiálu 11,470 7,523 10,173 4,958 5,345 

Spotřeba energie 10,779 12,131 9,120 10,082 10,487 

Prodané zboží 0,005 0,006 0,005 0,005 0,005 

Služby 7,041 8,086 8,932 8,179 6,565 

Osobní náklady 70,014 71,686 71,276 73,793 74,773 

Jiné pokuty a penále 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 

Náklady z DDM 0,000 0,000 0,000 2,740 2,607 

Ostatní náklady z činnosti 0,691 0,551 0,493 0,243 0,218 

NÁKLADY CELKEM 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Jak vyplývá z tabulky 13, mají největší podíl na celkových nákladech osobní 

náklady, jejichž výše činí kolem 70 % celkových nákladů, jak je patrné, jejich podíl 

v posledních dvou letech navíc stoupal. Spotřeba energie, materiálu a služeb tvoří  

na celkových nákladech podíl v rozmezí od 5 % do 12 %. Další nákladové položky tvoří  

na celkových nákladech pouze zanedbatelný podíl. Tento stav vypovídá i z grafu 3. 
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Graf 3: Struktura nákladů (v %) 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2.2. Analýza výnosů 

Rovněž výnosy dané příspěvkové organizace jsou členěny dle hlavní  

a hospodářské činnosti.  

Výnosy dané příspěvkové organizace jsou vymezeny takto: 

a) výnosy z prodeje služeb (výnosy hlavně za stravné) 

b) výnosy z prodaného zboží (výnosy spojené s prodejem karet a čipů) 

c) čerpání fondů (účtování o použití rezervního fondu) 

d) ostatní výnosy z činnosti (výnosy z nájmu a pronájmu, za pořádání 

volnočasových aktivit pro třetí osoby) 

e) finanční výnosy (tyto zahrnují pouze úroky z vedení běžného účtu) 

f) výnosy z transferů (transfery od zřizovatele a jiných institucí). 
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Tabulka 14: Přehled výnosových položek hlavní činnosti (v tis. Kč) 

Výnosová položka 

(v tis. Kč) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Výnosy z prodeje služeb 579 568 553 521 482 

Výnosy z prodaného zboží 2 1 2 1 2 

Čerpání z fondů 378 227 1 336 218 35 

Ostatní výnosy z činnosti 60 47 48 40 47 

Finanční výnosy 1 0 1 12 10 

Výnosy z transferů 18 101 17 392 17 748 18 248 18 980 

VÝNOSY CELKEM 19 121 18 235 19 688 19 040 19 556 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Tabulka 15: Přehled výnosových položek hospodářské činnosti (v tis. Kč) 

Výnosová položka 

(v tis. Kč) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Ostatní výnosy z činnosti 137 133 135 115 129 

VÝNOSY CELKEM 137 133 135 115 129 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Z tabulek 14 a 15 lze vypozorovat výnosové položky a jejich hodnoty opět  

za období pěti let, kdy je nanejvýš zřejmé, že výnosy dané příspěvkové organizaci plynou 

výhradně z hlavní činnosti. Stejně jako u nákladů, jsou výnosy z hospodářské činnosti 

zastoupeny pouze minimálně, a to jednou položkou - ostatními výnosy z činnosti, jejichž 

výše je sice v průběhu pěti let relativně konstantní, ovšem oproti celkovým výnosům 

z hlavní činnosti nepatrná. Celková výše výnosů z hlavní činnosti vykazuje rovněž 

relativně konstantní vývoj, jejich hodnota osciluje kolem 19.000.000,- Kč, kdy nejvyšší 

byla v roce 2011 – tehdy dosahovala částky 19.688.000,- Kč, a naopak nejnižší hodnoty 

dosahovala v roce předcházejícím, tedy roku 2010, a to hodnoty 18.235.000,- Kč. Nejvyšší 

položkou výnosů z hlavní činnosti jsou výnosy z transferů, jejich hodnota kolísá  

od 17.300.000,- Kč do necelých 19.000.000,- Kč. Oproti tomu nejnižší výnosovou položku 

tvoří výnosy za prodané zboží, jejichž výše se pohybuje kolem 1.000,- Kč až 2.000,- Kč.  
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Tabulka 16: Horizontální analýza celkových výnosů za období 2009-2011 

Výnosová položka 

Rok 

2009/2010 2010/2011 

absolutní 

změna  

(v tis. Kč) 

relativní 

změna 

(v %) 

absolutní 

změna 

(v tis. Kč) 

relativní 

změna 

(v %) 

Výnosy z prodeje služeb -11 -1,900 -15 -2,641 

Výnosy z prodaného zboží -1 -50,000 1 100,000 

Čerpání z fondů -151 -39,947 1 109 488,546 

Ostatní výnosy z činnosti -17 -8,629 3 1,667 

Finanční výnosy -1 -100,000 1 0,000 

Výnosy z transferů -709 -3,917 356 2,047 

VÝNOSY CELKEM -890 -4,621 1 455 7,921 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

 

Tabulka 17: Horizontální analýza celkových výnosů za období 2011-2013 

Výnosová položka 

Rok 

2011/2012 2012/2013 

absolutní 

změna  

(v tis. Kč) 

relativní 

změna 

(v %) 

absolutní 

změna 

(v tis. Kč) 

relativní 

změna 

(v %) 

Výnosy z prodeje služeb -32 -5,787 -39 -7,486 

Výnosy z prodaného zboží -1 -50,000 1 100,000 

Čerpání z fondů -1 118 -83,683 -183 -83,945 

Ostatní výnosy z činnosti -28 -15,301 21 13,548 

Finanční výnosy 11 1100,000 -2 -16,667 

Výnosy z transferů 500 2,817 732 4,011 

VÝNOSY CELKEM -668 -3,370 530 2,767 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Z tabulek 16 a 17 je možné vyčíst vývoj celkových výnosů během pěti posledních 

let. Lze říci, že poklesy i růsty se pohybovaly kolem 5 %, nejvýraznější pokles byl 

zaznamenán v období let 2009 a 2010, kdy výnosy klesly o 4,621 %, tedy o 890.000,- Kč. 

Tento pokles byl ovšem v období let 2010 a 2011 vykompenzován růstem o 7,921 %, čili  

o 1.455.000,- Kč. V rozmezí let 2009 až 2011 jsou toto nejvýraznější vývoje celkových 

výnosů. V meziročním porovnání výnosů v letech 2011 a 2012 je zaznamenán opět mírný 

pokles, pouze o 3,370 % (neboli o 668.000,- Kč), a následně v letech 2012 a 2013 opět 

mírný růst, a to o 2,767 % (tedy o 530.000,- Kč), tím se ovšem plně nepokryla ztráta 
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z předchozího roku. Výrazný vývoj během pěti let zaznamenaly položky čerpání fondů  

a finanční výnosy, pravidelný se projevil u výnosů za prodané zboží. 

Tabulka 18: Vertikální analýza celkových výnosů v letech 2009-2013 (v %) 

Výnosová položka 

Relativní podíl (v %) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Výnosy z prodeje služeb 3,007 3,092 2,790 2,720 2,449 

Výnosy z prodaného zboží 0,010 0,005 0,010 0,005 0,010 

Čerpání z fondů 1,963 1,236 6,740 1,138 0,178 

Ostatní výnosy z činnosti 1,023 0,980 0,923 0,809 0,894 

Finanční výnosy 0,005 0,000 0,005 0,063 0,051 

Výnosy z transferů 93,992 94,686 89,532 95,265 96,419 

VÝNOSY CELKEM 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Dle tabulky 18 mají na výnosech vybrané příspěvkové organizace významný 

podíl výnosy z transferů, které v roce 2013 dosahovaly 96,419 %, naopak nejnižší byl 

v roce 2011, a to 89,532 %. Ve sledovaném období se podíl těchto výnosů vždy pohyboval 

kolem  90 %. Podíl ostatních výnosů je opomenutelný, jak je rovněž patrno z grafu 4. 

 

Graf 4: Struktura výnosů (v %) 

              Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3. Analýza výsledku hospodaření 

Podobně jako u nákladů a výnosů je daná příspěvková organizace povinna 

rozlišovat i výsledek hospodaření z hlavní a hospodářské činnosti. Tento lze zjistit 

rozdílem mezi výnosy a náklady a může jím být zisk nebo ztráta. Hodnoty položek  

pro uskutečnění analýzy byly zaokrouhleny na celé tisíce korun. 

Tabulka 19: Výsledek hospodaření (v tis. Kč) 

Výsledek hospodaření 

(v tis. Kč) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Hlavní činnost -84 847 78 -271 328 

Hospodářská činnost 84 95 75 84 104 

VH CELKEM 0 942 153 -187 432 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Z tabulky 19 je možné zjistit, že příspěvková organizace se během sledovaného 

období u hlavní činnosti dostala dvakrát do ztráty, a to v roce 2009 a v roce 2012. 

Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace nebyla zřízena za účelem dosažení zisku,  

ale aby poskytovala služby ve veřejném zájmu, je pojem „dosažení zisku“ v tomto ohledu 

pouze předpokládaný, jde spíše o projev hospodaření s finančními prostředky, který byl  

za sledované období kolísavý. U hospodářské činnosti vykazuje příspěvková organizace  

po celé sledované období zisk. Jelikož je hospodářská činnost zřizována pouze  

se souhlasem zřizovatele za účelem vykazování zisku, který je určen výhradně k rozvoji  

a k podpoře hlavní činnosti [5], bylo toto v daném ohledu splněno. 

Porovnání výsledku hospodaření je dobře viditelné i z grafu 5. Jak i z tohoto grafu 

vyplývá, byla příspěvková organizace v roce 2009 a 2012 v hlavní činnosti ve ztrátě,  

kdy v roce 2012 byla ztráta nejvyšší, a to - 271.000,- Kč. Ve zbývajících sledovaných 

letech vykazovala příspěvková organizace v hlavní činnosti zisk, z toho nejvyšší hodnoty 

dosáhla v roce 2010, a to částkou 847.000,- Kč.  

Ohledně hospodářské činnosti je zisk vykazován v konstantní výši, nejvyšší zisk 

činil 104.000,- Kč v roce 2013, nejnižší byl v roce 2009 a 2012 v částce 84.000,- Kč 

v obou případech.  
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Graf 5: Vývoj výsledku hospodaření hlavní a hospodářské činnosti  

za období 2009-2013 (v tis. Kč) 

                                                               Zdroj: vlastní zpracování 

Vývoj celkového výsledku hospodaření lze dobře vyčíst také z tabulky 19, kdy je 

zřetelný jeho proměnlivý průběh během sledovaného období. Totéž zobrazuje i graf 6.  

 

Graf 6: Vývoj výsledku hospodaření celkem za období 2009-2013 (v tis. Kč) 

             Zdroj: vlastní zpracování 
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I když vykazuje příspěvková organizace kladný výsledek hospodaření, tedy zisk, 

jak v hlavní, tak hospodářské činnosti, ani jeden z nich není zdaněn, neboť dle § 18 odst. 4 

zák. č. 586/1992 Sb.5, o daních z příjmů nejsou předmětem daně příjmy z dotací a podpory 

z rozpočtu obcí, a dle § 20 odst. 7 téhož zákona se základ daně může snížit o 30 %,  

použijí-li se takto získané prostředky, které představují úsporu daňové povinnosti, ke krytí 

nákladů či výdajů ve spojitosti s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, 

nejpozději ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích, a přitom činí-li  

30 % snížení méně než 300.000,- Kč, lze si odečíst částku v této výši, maximálně však  

do výše základu daně. Příspěvková organizace využila možnosti při výpočtu daně 

z výsledku hospodaření hospodářské činnosti snížit tento základ daně o 30 %, přičemž 

výše tohoto odečtu 30 % nikdy nepřekročila částku 300.000,- Kč, proto příspěvková 

organizace odečetla částku ve výši základu daně s tím, že bude použit na krytí 

vynaložených nákladů a výdajů spojených s hlavní činností. Toto je ovšem hlavní účel 

hospodářské (neboli doplňkové) činnosti. 

3.4. Analýza dle poměrových ukazatelů 

Analýza dle poměrových ukazatelů je provedena pomocí ukazatelů autarkie, 

rentability, aktivity, financování a likvidity. Hodnoty jsou i u této provedené analýzy 

rovněž zaokrouhleny na celé tisíce korun.  

3.4.1. Ukazatel autarkie 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.3., ukazatelem autarkie lze zjistit míru 

soběstačnosti tím, zda-li výnosy z hlavní činnosti pokryjí náklady vynaložené na tuto 

činnost.  

Tabulka 20: Autarkie (v %) 

Název položky 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Výnosy z Hl-Č (v tis. Kč) 19 121 18 235 19 688 19 040 19 556 

Náklady na Hl-Č (v tis. Kč) 19 205 17 388 19 610 19 311 19 228 

Autarkie (v %) 99,563 104,871 100,398 98,597 101,706 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

                                                           
5 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních  z příjmů, s účinností do 31.12.2013 
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V tabulce 20 jsou uvedeny hodnoty výnosů a nákladů souvisejících s hlavní 

činností dané příspěvkové organizace spolu se zjištěnou autarkií. Z uvedené tabulky, ale  

i z grafu 7 vyplývá míra soběstačnosti příspěvkové organizace. Tato dosahovala nejvyšší 

míry v roce 2004, a to 104,871 %, nejnižší míry bylo dosaženo 98,597 % v roce 2012. 

Míra dosažené autarkie během sledovaného období kolísala kolem 100 %, což znamená,  

že příspěvková organizace není vždy zcela soběstačná, i když hodnoty v roce 2009  

(99,563 %) a v roce 2012 (98,597 %) se blížily hodnotě 100 %, ukazuje se tím skutečnost, 

že v těchto letech příspěvkové organizace nevystačily výnosy na pokrytí vynaložených 

nákladů. V tomto ohledu se potom dostává do ztráty, kterou je nucena krýt ziskem 

z hospodářské činnosti a z rezervního fondu. Z celkového pohledu ovšem převažují 

hodnoty, které hranici 100 % překročily.  

           

Graf 7: Ukazatel autarkie v období 2009-2013 (v %) 

               Zdroj: vlastní zpracování 

3.4.2. Vybrané ukazatele rentability 

Účelem příspěvkové organizace je poskytování veřejných služeb, které jsou 

zahrnuty v hlavní činnosti, a její snahou je tak udržet vyrovnanost mezi výnosy a náklady 

z této činnosti. Kromě hlavní činnosti však provozuje i činnost hospodářskou,  

v níž příspěvková organizace vykazuje zisk. Tato analýza se tedy zaměřila na hodnocení 
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ziskovosti hospodářské činnosti a k tomuto účelu byly použity tyto ukazatele: rentabilita 

nákladů doplňkové (neboli hospodářské) činnosti, dále haléřový ukazatel nákladovosti 

výnosů doplňkové (neboli hospodářské) činnosti ve vztahu k ψ a variátor celkových 

nákladů. 

1) Rentabilita nákladů doplňkové činnosti 

Příspěvková organizace vedle hlavní činnosti provozuje se souhlasem zřizovatele 

i činnost hospodářskou, tedy doplňkovou, jejíž hlavní podmínkou je dosahování zisku. 

Pokud by tato činnost vykazovala ztrátu, vytratil by se smysl jejího provozování. Zisk 

z hospodářské činnosti slouží výhradně k podpoře činnosti hlavní.  

Tabulka 21: Rentabilita nákladů hospodářské činnosti (v %) 

Název položky 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

VH Ho-Č (v tis. Kč) 84 95 75 84 104 

Náklady Ho-Č (v tis. Kč) 53 38 60 31 25 

Rentabilita nákladů                      

Ho-Č (v %) 
158,491 250,000 125,000 270,968 416,000 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Dle tabulky 21 výsledek hospodaření hospodářské (doplňkové) činnosti dosahoval 

ve sledovaném období vždy zisk, čímž hlavní podmínka provozování činnosti byla 

splněna. Nejvyššího zisku dosahovala příspěvková organizace v roce 2013, a to 104.000,- 

Kč, naopak nejnižší byl v roce 2009 a 2012, kdy jeho výše dosahovala 84.000,- Kč v obou 

zmiňovaných letech. K posouzení rentability hospodářské činnosti je zapotřebí i hodnot 

vynaložených nákladů na tuto činnost. Z tabulky 21 bylo zjištěno, že tyto náklady během 

sledovaného období kolísaly, kdy nejvyšší hodnoty dosahovaly v roce 2011, a to 60.000,- 

Kč, což ovlivnilo i samotnou výši rentability (125 %), nejnižší hodnotu 25.000,- Kč měly 

v roce 2013, v tomto roce je rentabilita nákladů nejvyšší (416 %). I přes počáteční kolísavý 

průběh, který je znázorněn v grafu 8, s následnou rostoucí tendencí ze shora uvedeného 

vyplývá, že finanční prostředky získané provozováním hospodářské činnosti slouží 

k podpoře hlavní činnosti. 
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     Graf 8: Ukazatel rentability nákladů hospodářské činnosti v období 2009-2013 (v %) 

                                                       Zdroj: vlastní zpracování 

2) Haléřový ukazatel nákladovosti výnosů doplňkové činnosti ve vztahu k ψ 

Pomocí tohoto ukazatele lze zjistit efektivitu doplňkové činnosti. K jejímu 

posouzení slouží zlomový faktor ψ, který, jak bylo uvedeno v kapitole 2.3., má hodnotu 

0,6180339. 

Tabulka 22: Haléřový ukazatel nákladovosti 

Název položky 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Náklady Ho-Č (v tis. Kč) 53 38 60 31 25 

Výnosy Ho-Č (v tis. Kč) 137 133 135 115 129 

Haléřový ukazatel 

nákladovosti  
0,387 0,286 0,444 0,270 0,194 

Zlomový faktor 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Z tabulky 22 a následujícího grafu 9 je evidentní, že hodnota haléřového ukazatele 

nákladovosti v porovnání se zlomovým faktorem je velmi odlišná a vykazuje značných 

rozdílů, od roku 2011 dokonce klesající tendenci. Dosahovaná hodnota ukazatele se 

pohybuje v žádaném intervalu <0,ψ>, svou klesající tendencí naznačuje, že hospodářská 

činnost příspěvkové organizace není efektivnější.  
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Graf 9: Haléřový ukazatel nákladovosti 

            Zdroj: vlastní zpracování 

3) Variátor celkových nákladů 

Tímto ukazatelem lze zhodnotit dynamiku celkových nákladů a výnosů, tedy 

jejich relativní přírůstek.  

Tabulka 23: Variátor celkových nákladů  

Název položky 
Rok 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Náklady celkem (t+1) (v tis. Kč) 17 426 19 670 19 342 19 253 

Náklady celkem (t) (v tis. Kč) 19 258 17 426 19 670 19 342 

Výnosy celkem (t+1) (v tis. Kč) 18 368 19 823 19 155 19 685 

Výnosy celkem (t) (v tis. Kč) 19 258 18 368 19 823 19 155 

Variátor nákladový 2,058 1,626 0,495 -0,166 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Z tabulky 23 je zjevné, že variátor celkových nákladů má po celé sledované 

období klesající tendenci. V mezidobí let 2009 a 2010 hodnota dosahovala výše 2,058,  

což vypovídá o vysokém růstu nákladů, tento však postupně klesal, kdy v mezidobí let 

2012 a 2013 dosáhl dokonce záporné hodnoty, a to – 0,166. Z tohoto faktu vyplývá, že se 

růst nákladů postupně snižoval a docházelo k růstu výnosů. 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

2009 2010 2011 2012 2013

H
o
d

n
o
ty

 H
U

N

Rok

Haléřový ukazatel nákladovosti

Haléřový ukazatel

nákladovosti

Zlomový faktor



Bc. Lucie Loduhová, DiS.: Analýza hospodaření 

2014  39 

 

3.4.3. Vybrané ukazatele aktivity 

Ukazateli aktivity lze zjistit, kolik finančních prostředků je vázáno v aktivech  

a po jak dlouhou dobu. K posouzení byly vybrány tyto ukazatele: obrat kapitálu, doba 

obratu kapitálu, doba obratu pohledávek, poměr doby obratu krátkodobých pohledávek  

a závazků a rychlost obratu zásob. 

Tabulka 24: Ukazatele aktivity 

Název položky 

(v tis. Kč) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Výnosy celkem 19 258 18 368 19 823 19 155 19 685 

Náklady celkem 19 258 17 426 19 670 19 342 19 253 

Provozní náklady 19 259 17 426 19 670 19 342 19 253 

Pasiva celkem 2 858 3 205 3 501 2 275 2 252 

Krátkodobé pohledávky 455 490 917 622 589 

Krátkodobé závazky 1 912 1 575 3 090 1 927 1 837 

Zásoby 72 77 135 77 80 

Obrat kapitálu 6,738 5,731 5,662 8,420 8,741 

Doba obratu kapitálu 0,148 0,174 0,177 0,119 0,114 

Doba obratu 

pohledávek 8,506 9,604 16,653 11,690 10,772 

Poměr doby obratu 

krátkodobých 

pohledávek a závazků 

0,238 0,295 0,294 0,326 0,314 

Rychlost obratu zásob 267,486 226,312 145,704 251,195 240,663 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Všeobecně se za příznivý vývoj ukazatelů aktivity pokládá u obratu zvyšování 

hodnoty, u doby obratu naopak snižování hodnoty.  

Jak vyplývá z tabulky 24, má obrat kapitálu příspěvkové organizace rostoucí 

tendenci, kdy nejvyšší hodnoty 8,741 dosahoval v roce 2013. V tomto případě příspěvková 

organizace dosahuje ve sledovaném období vyšší výnosnosti kapitálu. Co se týče doby 

vázanosti finančních prostředků ve formě kapitálu, od roku 2011 je zjevný jeho klesající 

vývoj, nejnižší hodnoty 0,114 bylo dosaženo rovněž v roce 2013, nejvyšší hodnoty 0,177 

v roce 2011. V tomto případě doba obratu nepřesáhne dobu ¼ roku. Z doby obratu 

pohledávek je patrná rostoucí tendence, kdy v roce 2009 byla hodnota ukazatele 8,506, 

v roce 2011 již dosahovala výše 16,653, ovšem od tohoto roku doba obratu klesala, v roce 

2013 činila 10,772. U tohoto ukazatele je žádoucí jeho minimalizace, což se v tomto 
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případě přímo neděje. Doba úhrady pohledávek se pohybuje kolem 12 dnů. Ovšem 

z hodnot dalšího ukazatele lze vyčíst, že poměr dob obratů krátkodobých pohledávek  

a závazků je i přes mírnou růstovou tendenci nízký, tzn. že zdaleka nedosahuje hodnoty 1. 

Nejnižší hodnota byla v roce 2009, a to ve výši 0,238, nejvyšší naopak v roce 2012, a to 

0,326. Z tohoto vyplývá, že doba úhrady pohledávek je nižší než doba úhrady závazků  

a tím má příspěvková organizace dostatečné finanční prostředky k úhradě svých závazků. 

Z posledního ukazatele – rychlosti obratu zásob vyplývá, že zásoby netvoří výraznou 

položku aktiv příspěvkové organizace, což dokazují i hodnoty zásob uvedené rovněž  

v tabulce.  

3.4.4. Vybrané ukazatele financování 

Obecně ukazatele financování posuzují míru účasti cizího kapitálu na celkovém 

kapitálu, lze jím zjistit podíl vlastních a cizích zdrojů a míru finančního zatížení spojenou 

s užitím cizího kapitálu.  

Tabulka 25: Ukazatele financování 

Název položky 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vlastní kapitál (v tis. Kč) 946 1 630 411 348 415 

Cizí zdroje (v tis. Kč) 1 912 1 575 3 090 1 927 1 837 

Pasiva celkem (v tis. Kč) 2 858 3 205 3 501 2 275 2 252 

Ukazatel finanční 

samostatnosti  0,331 0,509 0,117 0,153 0,184 

Ukazatel věřitelského       

rizika 0,669 0,491 0,883 0,847 0,816 

Míra zadluženosti           

vlastního kapitálu 2,021 0,966 7,518 5,537 4,427 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Ukazatel finanční samostatnosti odráží podíl vlastního kapitálu na celkových 

pasivech a mezní hranicí je hodnota 0,5, která vypovídá o skutečnosti, že celková pasiva 

jsou z poloviny tvořena vlastními zdroji a z poloviny cizími zdroji. Je však nutné zohlednit 

odvětví a charakter organizace. Dle tabulky 25 jsou však hodnoty tohoto ukazatele velmi 

nízké. K mezní hodnotě se stav přiblížil pouze v roce 2010 (hodnota činila 0,509), od 

tohoto okamžiku pak však zmíněný ukazatel udržoval nízkou výši, v rozmezí 0,1 a 0,2, kdy 

nejnižší hodnoty 0,117 bylo dosaženo v roce 2011. V následujících dvou letech došlo 
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k velmi mírnému růstu. Ukazatel věřitelského rizika hovoří o podílu cizích zdrojů  

na celkovém kapitálu. Tento ukazatel spolu s ukazatelem finanční samostatnosti vytváří 

celkový náhled na financování a součet jejich hodnot se rovná jedné. Hodnoty ukazatele 

věřitelského rizika jsou dle tabulky 25 dosti vysoké, nejnižší hodnoty 0,491 bylo dosaženo 

v roce 2010, nejvyšší hodnoty 0,883 v roce 2011, od tohoto roku se hodnoty stabilně 

udržovaly nad úrovní 0,8. Posledním ukazatelem se poměřuje cizí a vlastní kapitál. 

Z hodnot v tabulce 25 je patrná jeho kolísavost, kdy nejnižší hodnotu 0,966 vykazuje 

v roce 2010, v roce 2011 následuje strmý vzestup na hodnotu 7,518, v dalších dvou letech 

je znatelná klesající tendence, v roce 2012 hodnota dosahovala výše 5,537 a  roce 2013 

výše 4,427. I tento ukazatel potvrzuje převahu cizích zdrojů nad vlastním kapitálem.  

Jak bylo uvedeno při hodnocení aktiv příspěvkové organizace, tato nevlastní žádná stálá 

aktiva a její majetek je tvořen v převážné míře finančními prostředky, jež jsou součástí 

oběžných aktiv. Cizí zdroje jsou zastoupeny pouze krátkodobými závazky, na jejich 

úhradu jsou poskytovány transfery od zřizovatele.  

3.4.5. Vybrané ukazatele likvidity 

Při analýze hospodaření příspěvkové organizace nelze ukazatele likvidity 

opomenout, neboť dokládají schopnost dostát krátkodobým závazkům. K tomuto 

hodnocení byly použity ukazatele pohotové a okamžité likvidity. K optimálním hodnotám 

patří hodnoty kolísající kolem jedné u obou stupňů likvidit.  

Tabulka 26: Ukazatele likvidity 

Název položky 

(v tis. Kč) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Finanční majetek 2 331 2 638 2 449 1 576 1 583 

Krátkodobé pohledávky 455 490 917 622 589 

Krátkodobé závazky 1 912 1 575 3 090 1 927 1 837 

Pohotová likvidita 1,457 1,986 1,089 1,141 1,182 

Okamžitá likvidita 1,219 1,675 0,793 0,818 0,862 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Jak vyplývá z tabulky 26, hodnoty pohotové likvidity ve sledovaném období mají 

rovněž kolísavý charakter, nejvíce se projevuje v prvních třech letech sledovaného období, 

v roce 2009 dosahovala pohotová likvidita výše 1,457, následující rok se výrazně zvýšila 

na 1,986. V rozmezí pěti let je toto nejvyšší hodnota, která převyšuje doporučenou hodnotu 
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1 a značí narůstající neefektivní využití prostředků v podobě peněz či v krátkodobých 

pohledávkách. V nadcházejícím roce však tato hodnota klesla na 1,089 a v dalších dvou 

letech se pohybuje kolem doporučené hodnoty. U okamžité likvidity je patrná rovněž 

kolísavá tendence, nejvýrazněji v období 2009 – 2011, kdy v roce 2010 je vykázáno 

nejvyšší hodnoty 1,675, a to za celé sledované období 2009 – 2013 vůbec a v roce 2011 je 

hodnota nejnižší, činí výši 0,793. V nadcházejících dvou letech se hodnota ukazatele velmi 

mírně zvyšuje, pohybuje se okolo doporučené hodnoty.  

Ke klasickým ukazatelům likvidity se přiřazuje ukazatel pracovního kapitálu, 

který nasvědčuje, kolik prostředků má organizace ke krytí provozu běžné činnosti.   

Tabulka 27: Pracovní kapitál (v tis. Kč) 

Název položky 

(v tis. Kč) 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

Oběžná aktiva 2 858 3 205 3 501 2 275 2 252 

Krátkodobé závazky 1 912 1 575 3 090 1 927 1 837 

Pracovní kapitál 946 1 630 411 348 415 

Zdroj: Interní údaje příspěvkové organizace, vlastní zpracování 

Z tabulky 27 lze vyčíst, že pracovní kapitál po celé sledované období vykazuje 

kladné hodnoty, ovšem jeho vývoj je velmi proměnlivý. V letech 2009 a 2010 je viditelný 

nárůst o 684.000,- Kč (z 946.000,- Kč vzrostl na 1.630.000,- Kč), v následujícím roce 2011 

je ovšem znatelný výrazný pokles z 1.630.000,- Kč na 411.000,- Kč, tento propad 

pokračoval i v roce 2012, kdy pracovní kapitál klesl na 348.000,- Kč. V roce 2013  

se pracovní kapitál zvýšil na 415.000,- Kč. Taková kolísavost je, jak vyplývá ze shora 

uvedené tabulky, způsobena poklesem oběžných aktiv, krátkodobé závazky, vyjma roku 

2011, si udržují přibližně stejnou výši. 

Průběh pracovního kapitálu ve sledovaném období 2009 – 2013 je znázorněn 

v grafu 10, který velmi dobře vykresluje kolísavou tendenci ukazatele.  
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Graf 10: Vývoj pracovního kapitálu v letech 2009-2013 (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4. VYHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ 

Analýza hospodaření byla provedena u vybrané příspěvkové organizace, která 

působí v oblasti poskytování služeb, ve sledovaném období 2009 – 2013. Daná 

příspěvková organizace je financována prostředky, které jí poskytuje zřizovatel – územně 

samosprávný celek, tj. město. Tyto prostředky jsou určeny na provoz a energie a jsou 

poskytovány měsíčně. Kraj poskytuje finanční prostředky, které jsou určeny na výplatu 

mezd, úhradu sociálního a zdravotního pojištění a ostatní neinvestiční výdaje (odborná 

literatura, další vzdělávání zaměstnanců, náhrady na nemocnost aj.) a jsou zasílány 

čtvrtletně. V neposlední řadě vybraná příspěvková organizace získala v rámci projektu 

Evropské unie peněžní prostředky jako transfer. Tento projekt trval v období od 1.9.2010 

do 28.2.2013, kdy příspěvkové organizaci byly v roce 2010 a v roce 2011 poskytnuty 

peněžní prostředky v celkové výši 1.662.727,- Kč, což výrazně zasáhlo do hospodaření 

vybrané organizace. Prostředky získané v rámci projektu byly určeny pro vzdělávání  

a platy zaměstnanců a modernizaci metod, digitální technologie a pracovních potřeb 

souvisejících se zlepšením poskytovaných služeb v rozsahu její hlavní činnosti. Tyto byly 

postupně k tomuto účelu rozpouštěny. Kromě hlavní činnosti provozuje příspěvková 

organizace i doplňkovou činnost, v rámci které pronajímá prostory pro sportovní vyžití  

a služební byt správci budovy. Charakter činnosti příspěvkové organizace ovlivňuje 

v komplexu celé její hospodaření.  

Dle zhodnocení rozvahy příspěvkové organizace byl vývoj jak aktiv, tak pasiv 

v letech 2009 – 2011 velmi kolísavý, od roku 2011 se projevuje klesající tendence. 

Největší vliv na kolísavou tendenci mělo poskytnutí finančních prostředků v rámci již 

shora zmiňovaného projektu Evropské unie.  

Struktura aktiv příspěvkové organizace je tvořena pouze oběžnými aktivy, žádná 

stálá aktiva nejsou ve vlastnictví dané organizace. Převážnou část oběžných aktiv tvoří 

finanční majetek, resp. finanční prostředky vedené na běžném účtu, který  

se ve sledovaném období pohyboval v průměru kolem 75 %. V posledních třech letech je 

však znatelný pokles finančních prostředků a růst pohledávek, které souvisí s poskytnutými 

zálohami za energie, plyn a vodu a dále pohledávky související s výkonem doplňkové 

(neboli hospodářské) činnosti. Pokles celkových aktiv od roku 2011 kromě čerpání dotace 

ovlivnil i fakt, že v roce 2012 musela příspěvková organizace vynaložit vlastní finanční 
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prostředky jako náklady na nutné opravy majetku zřizovatele, jehož je správcem. O tyto 

byl v následujícím roce zřizovatelem navýšen transfer. 

Ve struktuře pasiv příspěvkové organizace převažují spíše cizí zdroje nad 

vlastním kapitálem. V roce 2010 byly poměry obou zdrojů téměř vyrovnány – tuto 

skutečnost ovlivnilo, obdobně jako u aktiv, poskytnutí transferu v rámci projektu Evropské 

unie.  Nízká hodnota vlastního kapitálu odráží skutečnost, že organizace nevlastní žádná 

stálá aktiva. Cizí zdroje jsou zastoupeny krátkodobými závazky, jejichž výši ovlivňují 

nejvíce závazky za své zaměstnance z titulu sociálního a zdravotního pojištění a odvodu 

daňové povinnosti. O vyšším podílu cizích zdrojů na celkových pasivech vypovídají  

i hodnoty ukazatelů financování. 

Poskytnutá dotace v roce 2010 se kromě rozvahy promítla rovněž do výsledku 

hospodaření, kdy vykazovala zisk jak v hlavní činnosti, tak celkově. Z rozboru 

hospodaření za sledované období vyplývá, že se příspěvková organizace snaží hospodařit 

s přebytkem.  Ztráty dosahovala pouze v roce 2012, a to ve výši – 187.000,- Kč. Tato ztráta 

byla způsobena opravou majetku zřizovatele, důsledkem čehož došlo k překročení 

rozpočtu na opravy pro rok 2012, proto bylo nutné čerpat prostředky z fondu oprav. O tyto 

prostředky byl příští rok navýšen transfer od zřizovatele. Kromě provozování hlavní 

činnosti příspěvková organizace realizuje i činnost doplňkovou. Ta po celé sledované 

období vykazovala zisk, čímž splnila podmínku své činnosti. Její zisk tak slouží k podpoře 

a k případnému krytí ztrát hlavní činnosti, což se projevilo v roce 2009. V tomto roce zcela 

beze zbytku pokryla ztrátu hlavní činnosti a v roce 2012 jej pokryla alespoň 31 %.  

Hospodaření příspěvkové organizace nejvíce ovlivňují po nákladové stránce 

osobní náklady a poté náklady za spotřebu energie (elektrická energie, plyn, voda), 

spotřebovaný materiál (provozní potřeby, ochranné pomůcky, pohonné hmoty aj.) a ostatní 

služby (revize, školení, provozní opravy aj.), tedy příspěvková organizace nejvíce zaplatí 

za zaměstnance a za provoz a údržbu majetku, který byl přenechán zřizovatelem 

bezúplatně do užívání. Co se týče oblasti výnosů, tyto tvoří nejvíce transfery  

od zřizovatele, tj. od města a kraje, dále v minimální míře výnosy z poskytovaných služeb, 

které nejsou hrazeny zřizovatelem.  

Dle ukazatele autarkie, který ve sledovaném období osciloval kolem 100 %, 

vyplývá, že příspěvková organizace není ve svém hospodaření vždy soběstačná. Nejnižší 
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hodnoty 98,597 % bylo dosaženo v roce 2012 v souvislosti s nutnou opravou majetku 

zřizovatele. Vše souvisí s náklady organizace, které jsou nejvíce zastoupeny osobními 

náklady a náklady za energie, materiál a služby, jak již bylo uvedeno. I přes tyto dvě 

výchylky je organizace schopná efektivně využít prostředky přidělené zřizovatelem.  

Z ukazatelů rentability vyplývá, že doplňková činnost je rentabilní a dokáže nejen 

pokrýt náklady s ní související, ale rovněž podporovat i hlavní činnost. Příspěvková 

organizace je rovněž schopna snižovat dynamiku nárůstu nákladů, jak vyplývá z variátoru 

celkových nákladů i z haléřového ukazatele.  

Podle ukazatelů aktivity dokáže příspěvková organizace využívat svých zdrojů. 

Příspěvková organizace je schopna dostát svým závazků, což ukazují i hodnoty ukazatele 

poměřujícího poměr doby obratu krátkodobých pohledávek a závazků, jež se pohybují 

výrazně pod hranicí 1. V případě prodloužení doby splatnosti pohledávek,  

což se v posledních třech letech dělo, tak příspěvková organizace neohrozí svoji 

solventnost. Přesto by příspěvková organizace měla dbát na snižování doby splatnosti 

svých pohledávek. Jak vyplynulo ze struktury aktiv i z ukazatele rychlosti obratu zásob, 

v zásobách nemá příspěvková organizace příliš vázané finanční prostředky. 

O schopnosti příspěvkové organizace dostát svým krátkodobým závazkům svědčí 

i příznivé hodnoty ukazatelů likvidity. Prostředky příspěvkové organizace mají většinou 

formu peněžních prostředků. Tyto nemohou být dle libosti organizace dále investovány, 

neboť jsou vázány ve fondech organizace, jejichž čerpání má své podmínky. Rovněž se na 

výsledku odráží poskytnuté finanční prostředky zásluhou projektu Evropské unie, které 

mohly být použity pouze k účelu, pro které byly získány. O dobré finanční situaci 

vypovídají i hodnoty pracovního kapitálu, ze kterých vyplývá schopnost příspěvkové 

organizace pokrýt provozní činnost.   

Z provedené analýzy a ze shora uvedeného plyne, že příspěvková organizace je 

schopna efektivně hospodařit s prostředky, které jsou jí zřizovatelem poskytnuty. Dokáže 

hradit své závazky a vytvářet zákonem stanovené fondy z kladného výsledku hospodaření 

z hlavní činnosti, zisk z doplňkové činnosti podporuje hlavní činnost. Ovšem nelze popřít 

fakt, že nečekaně vynaložené prostředky se promítnou do výsledku hospodaření,  

kdy se organizace ocitá ve ztrátě a tuto ztrátu není schopna pokrýt ani doplňková činnost. 
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Hospodaření příspěvkové organizace tak nejvíce ovlivňují náklady, a to náklady osobní  

a náklady na spotřebu energií, služeb a materiálu.  
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Samotná podstata existence příspěvkové organizace jako instituce poskytující 

služby ovlivňuje nejen způsob získávání finančních prostředků, které jsou poskytovány 

zřizovatelem nebo prostřednictvím určitých projektů, ale i způsob hospodaření, neboť 

veškerá podstatná rozhodnutí provádí zřizovatel.  

Dle zjištěných skutečností jsou největší nákladovou položkou osobní náklady, 

které představují platy zaměstnanců a odvody zdravotního a sociálního pojištění. Pokles 

těchto nákladů by bylo možné dosáhnout snížením počtu zaměstnanců, ovšem to by 

výrazně ovlivnilo kvalitu poskytovaných služeb. Specifická činnost, kterou vykonávají 

zaměstnanci příspěvkové organizace, neumožňuje práci na částečný úvazek. Snížení počtu 

administrativních a provozních pracovníků by ovlivnil chod organizace. 

Další výraznou nákladovou položkou byly náklady na spotřebu energie, resp. 

plynu, vody a elektřiny. Jejich výše je ovlivněna nejen spotřebou daných energií,  

ale i zvyšováním cen.  

Příspěvková organizace je vytápěna prostřednictvím tří plynových kotlů, které 

jsou v provozu již 20 let, dále jsou stále v provozu čerpadla staršího typu, která rozvádějí 

stále teplo do celého objektu bez ohledu na činnost kotlů. V tomto ohledu bych  

se přikláněla k celkové rekonstrukci topného systému. Prostřednictvím nainstalovaného 

pokojového dálkového termostatu, kterým lze stanovit mezní teplotu v místnostech 

budovy, je možné nastavit komunikaci mezi tímto termostatem a čerpadly. Tyto se sepnou 

na impulz daný termostatem a budou rozvádět teplo tam, kde a kdy je třeba. Dochází tak 

k úspoře energie ohledně provozu čerpadla, které tak nepracuje zbytečně. Staré plynové 

kotle by bylo možné nahradit novými, výkonnějšími kotli s nižší spotřebou plynu. 

 Ke snížení odběru plynu rovněž může přispět i pořízení tepelných čerpadel typu 

vzduch – voda, která odejímají teplo z okolního vzduchu do čerpadla k ohřevu vody  

pro topný systém. V tomto případě by plynové kotle sloužily k doohřevu vody v topném 

systému, aby byla zachována stanovená teplota v místnostech. Tato tepelná čerpadla mají  

i nízkou spotřebu energie pro provoz. V případě instalace tepelných čerpadel typu vzduch 

– voda je nutný zásah do rozvodu centrálního topného systému, tato nelze použít  

do stávajícího rozvodu tepelného systému. 
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Úniku tepla by zabránilo zateplení budov. V minulých letech byla vyměněna 

dřevěná okna za plastová a rovněž i střecha, ovšem samotné zateplení objektu provedeno 

nebylo. K tomu by bylo vhodné použití jako materiálu např. šedého polystyrénu. Oproti 

bílému polystyrénu je tento užší, tudíž je zapotřebí méně materiálu a dalších dílů,  

a vyznačuje se větší izolační schopností. 

Spotřeba elektrické energie by se dala kromě instalací shora uvedených zařízení 

snížit i pořízením LED osvětlení, které je oproti klasickému úspornější.  

Ke snížení spotřeby vody by mohla přispět instalace úsporných tlakových ventilů 

pisoárových, umyvadlových a sprchových, která tak zabrání zbytečnému plýtvání vody. 

Shora navrhovaná opatření jsou z finančního hlediska náročná, ovšem 

z dlouhodobého hlediska přispějí ke snížení spotřeby energií a tím i spojených nákladů. 

Finanční prostředky pro úpravy takového rozsahu by bylo možné získat prostřednictvím 

projektu Nová zelená úsporám, který je programem pod záštitou Ministerstva životního 

prostředí ČR a jeho cílem je podpořit opatření, která vedou k poklesu energetické 

náročnosti a k rozvoji užití např. ekologických zdrojů tepla. V současné době je spuštěn 

program pouze pro rodinné domy, v přípravě jsou ovšem projekty pro bytové domy  

a veřejné budovy. 

Dalším způsobem získání prostředků k hospodaření je účast v projektu 

podporovaného Evropskou unií či ministerstva. V tomto směru v roce 2013 příspěvková 

organizace jeden projekt ukončila a v současné době neplánuje účast na jiném projektu. 
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6. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce pojednává o analýze hospodaření vybrané příspěvkové 

organizace, jejímž cílem bylo nejen poukázat na smysl provedení finanční analýzy  

u subjektů soukromého sektoru, ale také prokázat význam a užitečnost jejího provedení  

u neziskových organizací, v tomto případě zastoupené příspěvkovou organizací, na níž 

jsou aplikovány teoretické poznatky ve formě upravených ukazatelů a nalézt tak opatření, 

která by vedla k účinnějšímu hospodaření se stávajícími zdroji. K tomuto účelu byly 

poskytnuty příspěvkovou organizací účetní výkazy, a to rozvaha a výkaz zisku a ztráty, 

které se zásluhou stávající právní úpravy v obsahu, rozsahu a struktuře sbližují s výkazy 

podnikatelských subjektů. 

Na základě zjištěných skutečností plynoucích z provedené finanční analýzy 

vyplývá, že příspěvková organizace dokáže efektivně hospodařit s poskytnutými 

finančními prostředky od zřizovatele a udržovat rovnováhu mezi výnosy a náklady hlavní 

činnosti. Prostředky od zřizovatele ovšem pokryjí pouze předpokládané náklady v daném 

období, nikoliv však neočekávané výdaje. V tomto případě se dostává příspěvková 

organizace v hlavní činnosti do ztráty, jako v roce 2012, kdy ztráta činila – 271.000,- Kč.  

I když příspěvková organizace vykonává k hlavní činnosti i doplňkovou činnost, která 

vždy vykazuje zisk, dokáže pouze podporovat hlavní činnosti, nikoliv pokrýt tak výraznou 

ztrátu, jak plyne i z ukazatele rentability nákladů doplňkové činnosti. Přesto se příspěvková 

organizace dle variátoru celkových nákladů snaží snižovat růst celkových nákladů.  

O efektivitě hospodaření svědčí i schopnost organizace dostát svým závazkům, o čemž 

svědčí jak ukazatele likvidity, tak i aktivity, kdy vývoj hodnot poměru doby obratu 

krátkodobých pohledávek a závazků je uspokojivý a vypovídá o krátké době úhrady 

závazků a dostatečných finančních prostředcích.  

Samotný fakt, že příspěvková organizace je zcela závislá na prostředcích  

od zřizovatele a nevlastní kromě oběžných aktiv žádný jiný majetek a je správcem stálých 

aktiv, jejichž majitelem je zřizovatel, se odráží nejen v ukazatelích financování, v němž 

převažuje cizí kapitál zastoupený pouze krátkodobými závazky, ale i ukazatel pracovního 

kapitálu, jehož kolísavost ovlivnil pouze stav oběžných aktiv, resp. finančních prostředků. 

Příspěvková organizace se proto snaží snižovat náklady spojené jak s hlavní, tak 

s doplňkovou činností, neboť příspěvky od zřizovatele jsou poskytovány ve výši 
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předpokládaných a očekávaných výdajů. I když je doplňková činnost zisková, nedokáže 

pokrýt výrazné ztráty, proto je příspěvková organizace nucena k regulaci nákladů,  

aby se nedostala do ztráty a byla tak schopna i vytvářet rezervní a jiné fondy. 
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Příloha 1: Vzor rozvahy pro příspěvkové organizace 

STÁLÁ AKTIVA 

   
1 2 3 4 

Číslo položky Název položky 
Syntetický 

účet 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 

BRUTTO KOREKCE  NETTO 
 

AKTIVA 

CELKEM     Součet A. a B. Součet A. a B. Součet A. a B. Součet A. a B. 

A. Stálá aktiva   součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. součet A.I. až A.IV. 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek   součet A.I.1. až A.I.10. součet A.I.1. až A.I.10. součet A.I.1. až A.I.10. součet A.I.1. až A.I.10. 

1. 

Nehmotné výsledky výzkumu a 

vývoje 012         

2. Software 013         

3. Ocenitelná práva 014         

4. 

Povolenky na emise a preferenční 

limity 015         

5. 

Drobný dlouhodobý nehmotný 

majetek 018         

6. 

Ostatní dlouhodobý nehmotný 

majetek 019         

7. 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 041         

8. 

Uspořádací účet technického 

zhodnocení dlouhodobého 

nehmotného majetku 

044 

        

9. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 
051 

        

10. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

určený k prodeji 035         

II. Dlouhodobý hmotný majetek 
  

součet A.II.1. až 

A.II.11. 

součet A.II.1. až 

A.II.11. 

součet A.II.1. až 

A.II.11. 

součet A.II.1. až 

A.II.11. 

1. Pozemky 031         

2. Kulturní předměty 032         

3. Stavby 021         

4. 

Samostatné hmotné movité věci a 

soubory hmotných movitých věcí 022         

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025         

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028         

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029         

8. 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 042         

9. 

Uspořádací účet technického 

zhodnocení dlouhodobého hmotného 

majetku 

045 

        

10. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 052         

11. 

Dlouhodobý hmotný majetek určený 

k prodeji 036         

III. Dlouhodobý finanční majetek 
  

součet A.III.1. až 

A.III.6. 

součet A.III.1. až 

A.III.6. 

součet A.III.1. až 

A.III.6. 

součet A.III.1. až 

A.III.6. 

1. 

Majetkové účasti v osobách s 

rozhodujícím vlivem 061         

2. 

Majetkové účasti v osobách s 

podstatným vlivem 062         

3. 

Dluhové cenné papíry držené do 

splatnosti 063         

5. Termínované vklady dlouhodobé 068         

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069         

IV. Dlouhodobé pohledávky 
  

součet A.IV.1. až 

A.IV.7. 

součet A.IV.1. až 

A.IV.7. 

součet A.IV.1. až 

A.IV.7. 

součet A.IV.1. až 

A.IV.7. 

1. 

Poskytnuté návratné finanční 

výpomoci dlouhodobé 462         

2. 

Dlouhodobé pohledávky s 

postoupených úvěrů 464         

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465         

5. 
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů 

spolufinancovaných ze zahraničí 
468 

        

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469         

7. 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na 

transfery 471         

 

Zdroj:  

MOCKOVČIAKOVÁ, Alena; MORÁVEK, Zdeněk; PROKŮPKOVÁ, Danuše. Meritum Příspěvkové 

organizace 2012-2013. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012. 376 s. ISBN 978-80-7357-736-0 

  



 

   

 

Oběžná aktiva 

   
1 2 3 4 

Číslo položky Název položky 
Syntetický 

účet 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

      BĚŽNÉ  MINULÉ 

      BRUTTO KOREKCE  NETTO   

II. Krátkodobé pohledávky 
  

součet B.II.1. až 

B.II.32. 

součet B.II.1. až 

B.II.32. 

součet B.II.1. až 

B.II.32. 

součet B.II.1. až 

B.II.32. 

1. Odběratelé 311         

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314         

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315         

6. 

Poskytnuté návratné finanční 

výpomoci krátkodobé 316         

9. Pohledávky za zaměstnanci      335         

10. Sociální zabezpečení 336         

11. Zdravotní pojištění 337         

12. Důchodové spoření 338         

13. Daň z příjmů 341         

14. Jiné přímé daně 342         

15. Daň z přidané hodnoty 343         

16. Jiné daně a poplatky 344         

17. 
Pohledávky za vybranými ústředními 

vládními institucemi 
346 

        

18. 
Pohledávky za vybranými místními 

vládními institucemi 
348 

        

27. 

Krátkodobé pohledávky z nástrojů 

spolufinancovaných ze zahraničí 371         

28. 

Krátkodobé poskytnuté zálohy na 

transfery 373         

29. Náklady příštích období 381         

30. Příjmy příštích období 385         

31. Dohadné účty aktivní 388         

32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377         

III. Krátkodobý finanční majetek 
  

součet B.III.1. až 

B.III.17. 

součet B.III.1. až 

B.III.17. 

součet B.III.1. až 

B.III.17. 

součet B.III.1. až 

B.III.17. 

1. 

Majetkové cenné papíry k 

obchodování 251         

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253         

3. Jiné cenné papíry  256         

4. Termínované vklady krátkodobé 244         

5. Jiné běžné účty 245         

9. Běžný účet 241         

10. Běžný účet FKSP 243         

15. Ceniny 263         

16. Peníze na cestě 262         

17. Pokladna  261         

 

 

Zdroj:  

MOCKOVČIAKOVÁ, Alena; MORÁVEK, Zdeněk; PROKŮPKOVÁ, Danuše. Meritum Příspěvkové 

organizace 2012-2013. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012. 376 s. ISBN 978-80-7357-736-0 

  



 

   

 

PASIVA 

   

1 2 

Číslo položky Název položky Syntetický účet 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 

PASIVA 

CELKEM     součet C. a D. součet C. a D. 

C. Vlastní kapitál   součet C.I. až C.IV. součet C.I. až C.IV. 

I. 
Jmění účetní jednotky a upravující 

položky   
součet C.I.1. až C.I.7. součet C.I.1. až C.I.7. 

1. Jmění účetní jednotky 401     

3. 

Transfery na pořízení dlouhodobého 

majetku 403     

4. Kurzové rozdíly  405     

5. 

Oceňovací rozdíly při prvotním 

použití metody 406     

6. Jiné oceňovací rozdíly  407     

7. Opravy minulých období 408     

II. Fondy účetní jednotky   součet C.II.1. až C.II.5. součet C.II.1. až C.II.5. 

1. Fond odměn 411     

2. Fondy kulturních a sociálních potřeb 412     

3. 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného 

výsledku hospodaření 413     

4. Rezervní fond z ostatních titulů 414     

5. 

Fond reprodukce majetku, investiční 

fond 416     

III. Výsledek hospodaření 
  

součet C.III.1. až 

C.III.3. 

součet C.III.1. až 

C.III.3. 

1. 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období       

2. 

Výsledek hospodaření ve 

schvalovacím řízení 431     

3. 

Výsledek hospodaření 

předcházejících účetních období 432     

D. Cizí zdroje   součet D.I. až D. III. součet D.I. až D. III. 

I. Rezervy   součet D.I.1. součet D.I.1. 

1. Rezervy 441     

II. Dlouhodobé závazky       

1. Dlouhodobé úvěry 451     

2. 

Přijaté návratné finanční výpomoci 

dlouhodobé 452     

4. Dlouhodobé přijaté zálohy  455     

7. 
Dlouhodobé závazky z nástrojů 

spolufinancovaných ze zahraničí 
458 

    

8. Ostatní dlouhodobé závazky 459     

9. 

Dlouhodobé přijaté zálohy na 

transfery 472     

III. Krátkodobé závazky 
  

součet D.III.1. až 

D.III.38 

součet D.III.1. až 

D.III.38 

1. Krátkodobé úvěry 281     

4. Jiné krátkodobé půjčky 289     

5. Dodavatelé 321     

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324     

9. 

Přijaté návratné finanční výpomoci 

krátkodobé 326     

10. Zaměstnanci 331     

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333     

12. Sociální zabezpečení 336     

13. Zdravotní pojištění 337     

14. Důchodové spoření 338     

15. Daň z příjmů 341     

16. Jiné přímé daně 342     

17. Daň z přidané hodnoty 343     

18. Jiné daně a poplatky 344     

19. 

Závazky osobám mimo vybrané 

vládní instituce 345     

20. 

Závazky k vybraným ústředním 

vládním institucím 347     

21. 

Závazky k vybraným místním 

vládním institucím 349     

33. 
Krátkodobé závazky z nástrojů 

spolufinancovaných ze zahraničí 
372 

    

34. 

Krátkodobé přijaté zálohy na 

transfery 374     

35. Výdaje příštích období 383     

36. Výnosy příštích období 384     

37. Dohadné účty pasivní 389     

38. Ostatní krátkodobé závazky 378     

 

Zdroj:  

MOCKOVČIAKOVÁ, Alena; MORÁVEK, Zdeněk; PROKŮPKOVÁ, Danuše. Meritum Příspěvkové 

organizace 2012-2013. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012. 376 s. ISBN 978-80-7357-736-0 



 

   

 

Příloha 2: Vzor výkazu zisku a ztráty pro příspěvkové organizace 

NÁKLADY 

 

Číslo položky Název položky Syntetický účet 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 

Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnosti Hospodářská činnost 

A. NÁKLADY CELKEM   součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V. součet A.I. až A.V. 

I. Náklady z činnosti   součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36. součet A.I.1. až A.I.36. 

1. Spotřeba materiálu 501         

2. Spotřeba energie 502         

3. 
Spotřeba jiných neskladovatelných 

dodávek 
503 

        

4. Prodané zboží 504         

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506         

6. Aktivace oběžného majetku 507         

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508         

8. Opravy a udržování 511         

9. Cestovné 512         

10. Náklady na reprezentaci 513         

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516         

12. Ostatní služby 518         

13. Mzdové náklady 521         

14.  Zákonné sociální pojištění 524         

15. Jiné sociální pojištění 525         

16. Zákonné sociální náklady 527         

17. Jiné sociální náklady 528         

18. Daň silniční 531         

19. Daň z nemovitostí  532         

20. Jiné daně a poplatky 538         

22. Smluvní pokuty a penále 541         

23. Jiné pokuty a penále 542         

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543         

25. Prodaný materiál  544         

26. Manka a škody 547         

27. Tvorba fondů 548         

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551         

29. 
Prodaný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
552 

        

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553         

31. Prodané pozemky 554         

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555         

33. 
Tvorba a zúčtování opravných 

položek 
556 

        

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557         

35. 

Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku 558         

36. Ostatní náklady z činnosti 549         

II. Finanční náklady   součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5. součet A.II.1. až A.II.5. 

1. Prodané cenné papíry a podíly 561         

2. Úroky 562         

3. Kurzové ztráty  563         

4. 
Náklady z přecenění reálnou 

hodnotou 
564 

        

5. Ostatní finanční náklady 569         

III. Náklady na transfery 
  

součet A.III.1. až 

A.III.3. 

součet A.III.1. až 

A.III.3. 

součet A.III.1. až 

A.III.3. 

součet A.III.1. až 

A.III.3. 

1. 
Náklady vybraných ústředních 

vládních institucí na transfery 
571 

        

2. 
Náklady vybraných místních vládních 

institucí na transfery 
572 

        

V. Daň z příjmů   součet A.V.1 až A.V.2. součet A.V.1 až A.V.2. součet A.V.1 až A.V.2. součet A.V.1 až A.V.2. 

1. Daň z příjmů 591         

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595         

 

 

Zdroj:  

MOCKOVČIAKOVÁ, Alena; MORÁVEK, Zdeněk; PROKŮPKOVÁ, Danuše. Meritum Příspěvkové 

organizace 2012-2013. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012. 376 s. ISBN 978-80-7357-736-0 

  



 

   

 

VÝNOSY 

 

Číslo položky Název položky Syntetický účet 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ 

Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 

B. VÝNOSY CELKEM   součet B.I. až B.V. součet B.I. až B.V. součet B.I. až B.V. součet B.I. až B.V. 

I.  Výnosy z činnosti   součet B.I.1. až B.I.17. součet B.I.1. až B.I.17. součet B.I.1. až B.I.17. součet B.I.1. až B.I.17. 

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601         

2. Výnosy z prodeje služeb 602         

3. Výnosy z pronájmu 603         

4. Výnosy z prodaného zboží 604         

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609         

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641         

10. Jiné pokuty a penále 642         

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643         

12. Výnosy z prodeje materiálu 644         

13. 

Výnosy z prodeje dlouhodobého 

nehmotného majetku 645         

14. 

Výnosy z prodeje dlouhodobého 

hmotného majetku kromě pozemků 646         

15. Výnosy z prodeje pozemků 647         

16. Čerpání fondů 648         

17. Ostatní výnosy z činnosti 649         

II. Finanční výnosy   součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6. součet B.II.1. až B.II.6. 

1. 

Výnosy z prodeje z cenných papírů a 

podílů 661         

2. Úroky 662         

3. Kurzové zisky 663         

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664         

6. Ostatní finanční výnosy 669         

IV.  Výnosy z transferu   
součet B.IV.1. až 

B.IV.3. 

součet B.IV.1. až 

B.IV.3. 

součet B.IV.1. až 

B.IV.3. 

součet B.IV.1. až 

B.IV.3. 

1. 

Výnosy vybraných ústředních 

vládních institucí z transferů  671         

2. 

Výnosy vybraných místních vládních 

institucí z transferů  672         

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   - - - - 

1. 
Výsledek hospodaření před zdaněním 

- 

B. - (součet A.I. až 

A.IV.) B. - A.  

B. - (součet A.I. až 

A.IV.) B. - A.  

B. - (součet A.I. až 

A.IV.) B. - A.  

B. - (součet A.I. až 

A.IV.) B. - A.  

2. 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období -     

 

 

Zdroj:  

MOCKOVČIAKOVÁ, Alena; MORÁVEK, Zdeněk; PROKŮPKOVÁ, Danuše. Meritum Příspěvkové 

organizace 2012-2013. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012. 376 s. ISBN 978-80-7357-736-0 

  



 

   

 

Příloha 3: Převodový můstek vybrané příspěvkové organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

Interní data vybrané příspěvkové organizace 

  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

Interní data příspěvkové organizace 

  



 

   

 

Příloha 4: Ukazatele rentability 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = 
Zisk (EAT)

Vlastní kapitál
 

 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROA) = 
Zisk (EBIT)

Celková aktiva 
 

 

 

Rentabilita tržeb (ROS) = 
Zisk (EBT)

Tržby
 

 

 

Rentabilita nákladů (ROC) = 
Zisk (EBIT)

Náklady
 

 

 

Úrovně zisku 

Hospodářský výsledek účetního období, tj. zisk po zdanění (EAT) 

+ Daň z příjmu  

_______________________________________________________ 

= Zisk před zdaněním (EBT) 

+ Nákladové úroky 

_______________________________________________________ 

= Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ Odpisy 

_______________________________________________________ 

= Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 

 

Zdroj:  

KRAFTOVÁ, Ivana. Finanční analýza municipální firmy. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2002. 206 s. ISBN 

80-7179-778-2 

OTRUSINOVÁ, Milana; KUBÍČKOVÁ, Dana. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek - po 

novele zákona o účetnictví. 1. vydání.. Praha : C.H. Beck, 2011. 178 s. ISBN 978-80-7400-342-4 

  



 

   

 

Příloha 5: Ukazatele likvidity 

 

Běžná likvidita = 
Oběžná aktiva celkem

Krátkodobé závazky
 

 

Pohotová likvidita = 
Oběžná aktiva - Zásoby

Krátkodobé závazky
 

 

Peněžní likvidita = 
Krátkodobý finanční majetek (rovněž Peněžní prostředky)

Krátkodobé závazky
 

 

 

Oběžná aktiva = Krátkodobý finanční majetek + Krátkodobé pohledávky + Zásoby  

+ Ostatní aktiva 

 

Krátkodobé závazky = Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry + Ostatní pasiva 

 

 

 

 

Zdroj: 

OTRUSINOVÁ, Milana; KUBÍČKOVÁ, Dana. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek - po 

novele zákona o účetnictví. 1. vydání.. Praha : C.H. Beck, 2011. 178 s. ISBN 978-80-7400-342-4 

SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2. aktualizované vydání.  

Brno : Computer Press, 2011. 152 s. ISBN 978-80-251-3386-6 

  



 

   

 

Příloha 6: Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatel věřitelského rizika = 
Cizí zdroje

Celková pasiva
     (v % = x 100) 

 

Koeficient samofinancování = 
Vlastní kapitál

Celková pasiva
     (v % = x 100) 

 

Ukazatel podílu cizího kapitálu = 
Cizí zdroje

Vlastní kapitál
 

 

Míra finanční samostatnosti = 
Vlastní kapitál

Cizí zdroje
 

 

 

Ukazatele dluhové schopnosti 

Úrokové krytí = 
Zisk (EBIT)

Nákladové úroky
 

 

Ukazatel krytí dluhové služby = 
Zisk po zdanění + Nákladové úroky + Odpisy

Nákladové úroky + Splátky jistiny
 

 

 

 

 

Zdroj: 

OTRUSINOVÁ, Milana; KUBÍČKOVÁ, Dana. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek - po 

novele zákona o účetnictví. 1. vydání.. Praha : C.H. Beck, 2011. 178 s. ISBN 978-80-7400-342-4 

  



 

   

 

Příloha 7: Ukazatele aktivity 

 

Doba obratu celkových aktiv = 
Celková aktiva

Výnosy (tržby, příjmy)
 

 

Doba obratu pohledávek = 
Krátkodobé pohledávky x 360

Výnosy (tržby, příjmy)
 

 

Doba obratu zásob = 
Zásoby x 360

Náklady
*

 

 

Doba obratu závazků = 
Krátkodobé závazky x 360

Výnosy (tržby, příjmy)
 

 

 

Rychlost obratu (počet obrátek) = 
Výnosy (tržby, náklady, příjmy) za období

Stav zvolené položky aktiv
 

 

 

 

*Náklady jsou pro stanovení doby obratu zásob vhodnější, jelikož jejich součástí je spotřeba zásob. 

 

 

 

Zdroj: 

OTRUSINOVÁ, Milana; KUBÍČKOVÁ, Dana. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek - po 

novele zákona o účetnictví. 1. vydání.. Praha : C.H. Beck, 2011. 178 s. ISBN 978-80-7400-342-4 

 

  



 

   

 

Příloha 8: Rozvaha vybrané příspěvkové organizace 

AKTIVA (v Kč) 

 

Číslo položky Název položky  
stav k 

31.12.2009 

stav k 

31.12.2010 

stav k 

31.12.2011 

AKTIVA   2 858 000,00 3 205 000,00 3 500 662,65 

A Stálá aktiva 0,00 0,00 0,00 

I. 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 0,00 0,00 0,00 

5. 
Drobný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0,00 0,00 0,00 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 

4. 
Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
0,00 0,00 0,00 

6. Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek 
0,00 0,00 0,00 

7. Ostatní dlouhodobý hmotný 

majetek 
0,00 0,00 0,00 

B. Oběžná aktiva 2 858 000,00 3 205 000,00 3 500 662,65 

I.  Zásoby 72 000,00 77 000,00 135 340,25 

2. Materiál na skladě 65 000,00 70 000,00 128 160,25 

8. Zboží na skladě 7 000,00 7 000,00 7 180,00 

II. Krátkodobé pohledávky 455 000,00 490 000,00 916 802,07 

1. Odběratelé 60 000,00 96 000,00 45 554,00 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 382 000,00 366 000,00 145 455,00 

5. Jiné pohledávky z hlavní 

činnosti 
0,00 -1 000,00 -1 561,00 

10. Pohledávky za zaměstnanci 1 000,00 0,00 0,00 

17. Pohledávky za rozpočtem 

územních samosprávných celků 
0,00 0,00 665 090,80 

25. Náklady příštích období 12 000,00 29 000,00 62 263,27 

28. Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 

IV. Krátkodobý finanční majetek 2 331 000,00 2 638 000,00 2 448 520,33 

4. 

Termínované vklady 

krátkodobé 0,00 17 000,00 17 082,13 

9. Běžný účet 2 284 000,00 2 546 000,00 2 378 035,24 

10. Běžní účet FKSP 20 000,00 47 000,00 35 244,96 

17. Pokladna 27 000,00 28 000,00 18 158,00 

 

Zdroj:  

Interní data vybrané příspěvkové organizace 

 



 

   

 

Rozvaha vybrané příspěvkové organizace 

AKTIVA (v Kč) 

 

Číslo položky Název položky  stav k 

31.12.2012 

stav k 

31.12.2013 

AKTIVA   2 275 043,22 2 252 078,07 

A Stálá aktiva 0,00 0,00 

I. 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 0,00 0,00 

5. 
Drobný dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0,00 0,00 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 

4. 
Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
0,00 0,00 

6. Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek 
0,00 0,00 

7. Ostatní dlouhodobý hmotný 

majetek 
0,00 0,00 

B. Oběžná aktiva 2 275 043,22 2 252 078,07 

I.  Zásoby 76 930,01 80 078,78 

2. Materiál na skladě 69 285,01 71 693,78 

8. Zboží na skladě 7 645,00 8 385,00 

II. Krátkodobé pohledávky 622 015,50 588 921,10 

1. Odběratelé 58 104,00 70 539,00 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 475 169,00 435 561,00 

5. Jiné pohledávky z hlavní 

činnosti 
0,00 0,00 

10. Pohledávky za zaměstnanci 0,00 0,00 

17. Pohledávky za rozpočtem 

územních samosprávných celků 
0,00 0,00 

25. Náklady příštích období 88 742,50 28 002,10 

28. Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 54 819,00 

IV. Krátkodobý finanční majetek 1 576 097,71 1 583 078,19 

4. 

Termínované vklady 

krátkodobé 0,00 0,00 

9. Běžný účet 1 494 385,57 1 512 217,40 

10. Běžní účet FKSP 52 736,14 32 069,79 

17. Pokladna 28 976,00 38 791,00 

 

Zdroj:  

Interní data vybrané příspěvkové organizace 

  



 

   

 

Rozvaha vybrané příspěvkové organizace 

PASIVA (v Kč) 

 

Číslo položky Název položky  
stav k 

31.12.2009 

stav k 

31.12.2010 

stav k 

31.12.2011 

PASIVA   2 825 000,00 3 205 000,00 3 500 662,65 

C Vlastní kapitál 946 000,00 1 630 000,00 410 471,55 

I. 
Jmění účetní jednotky a 

upravující položky 
23 000,00 23 000,00 23 029,84 

1. Jmění účetní  jednotky 23 000,00 23 000,00 23 029,84 

II. Fondy účetní jednotky 923 000,00 665 000,00 252 916,79 

1. Fond odměn 142 000,00 76 000,00 53 705,98 

2. 
Fond kulturních a sociálních 

potřeb 
86 000,00 53 000,00 32 368,15 

3. 

Rezervní fond tvořený ze 

zlepšeného výsledku 

hospodaření 

375 000,00 215 000,00 30 040,90 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 3 000,00 4 000,00 93 251,58 

5. 
Fond reprodukce majetku 

(investiční fond) 
317 000,00 317 000,00 43 550,18 

III. Výsledek hospodaření 0,00 942 000,00 134 524,92 

1. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
0,00 942 000,00 134 524,92 

3. 
Nerozdělený zisk, neuhrazená 

ztráta minulých let 
0,00 0,00 0,00 

D.  Cizí zdroje 1 879 000,00 1 575 000,00 3 090 191,10 

III. Krátkodobé závazky 1 879 000,00 1 575 000,00 3 090 191,10 

5. Dodavatelé 66 000,00 89 000,00 4 568,24 

13. Zaměstnanci 31 000,00 30 000,00 44 813,00 

14. 

Jiné závazky vůči 

zaměstnancům 770 000,00 582 000,00 1 175 069,00 

15. 

Zúčtování s institucemi 

sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 

480 000,00 345 000,00 732 569,00 

17. Jiné přímé daně 117 000,00 64 000,00 245 433,00 

32. Výnosy příštích období 33 000,00 91 000,00 722 189,80 

33. Dohadné účty pasivní 382 000,00 366 000,00 145 455,06 

34. Ostatní krátkodobé závazky 0,00 8 000,00 20 094,00 

 

Zdroj:  

Interní data vybrané příspěvkové organizace 

  



 

   

 

Rozvaha vybrané příspěvkové organizace 

PASIVA (v Kč) 

 

Číslo položky Název položky  
stav k 

31.12.2012 

stav k 

31.12.2013 

PASIVA   2 275 043,22 2 252 078,07 

C Vlastní kapitál 348 130,36 414 821,74 

I. 
Jmění účetní jednotky a 

upravující položky 
23 029,84 23 029,84 

1. Jmění účetní  jednotky 23 029,84 23 029,84 

II. Fondy účetní jednotky 511 897,37 145 803,93 

1. Fond odměn 78 363,32 46 493,32 

2. 
Fond kulturních a sociálních 

potřeb 
65 355,15 40 075,15 

3. 

Rezervní fond tvořený ze 

zlepšeného výsledku 

hospodaření 

24 697,28 24 697,28 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 315 443,44 6 500,00 

5. 
Fond reprodukce majetku 

(investiční fond) 
28 038,18 28 038,18 

III. Výsledek hospodaření -186 796,85 245 987,97 

1. 
Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
-186 796,85 432 784,82 

3. 
Nerozdělený zisk, neuhrazená 

ztráta minulých let 
0,00 -186 796,85 

D.  Cizí zdroje 1 926 912,86 1 837 256,33 

III. Krátkodobé závazky 1 926 912,86 1 837 256,33 

5. Dodavatelé 18 432,80 37 489,27 

13. Zaměstnanci 37 135,00 39 671,00 

14. 

Jiné závazky vůči 

zaměstnancům 840 803,00 784 632,00 

15. 

Zúčtování s institucemi 

sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 

520 081,00 481 177,00 

17. Jiné přímé daně 143 414,00 130 642,00 

32. Výnosy příštích období 75 484,00 76 671,00 

33. Dohadné účty pasivní 259 785,06 255 714,06 

34. Ostatní krátkodobé závazky 31 778,00 31 260,00 

 

Zdroj:  

Interní data vybrané příspěvkové organizace 

  



 

   

 

Příloha 9: Výkaz zisku a ztráty vybrané příspěvkové organizace 

(v Kč) 

Číslo položky Název položky  

stav k 31.12.2009 

Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 

A. NÁKLADY CELKEM 19 205 000,00 53 000,00 

I. Náklady z činnosti 19 205 000,00 53 000,00 

1. Spotřeba materiálu 2 203 000,00 6 000,00 

2. Spotřeba energie 2 029 000,00 47 000,00 

4. Prodané zboží 1 000,00 0,00 

8. Opravy a udržování 626 000,00 0,00 

9. Cestovné 4 000,00 0,00 

12. Ostatní služby 726 000,00 0,00 

13. Mzdové náklady 10 003 000,00 0,00 

14. Zákonné sociální pojištění 3 274 000,00 0,00 

15. Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 

16. Zákonné sociální náklady 196 000,00 0,00 

17. Jiné sociální náklady 10 000,00 0,00 

23. Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 

35. 
Náklady z drobného 

dlouhodobého majetku 
0,00 0,00 

36. Ostatní náklady z činnosti 133 000,00 0,00 

B. VÝNOSY CELKEM 19 121 000,00 137 000,00 

I.  Výnosy z činnosti 1 019 000,00 137 000,00 

2. Výnosy z prodeje služeb 579 000,00 0,00 

4. Výnosy z prodaného zboží 2 000,00 0,00 

16. Čerpání fondů 378 000,00 0,00 

17. Ostatní výnosy z činnosti 60 000,00 137 000,00 

II. Finanční výnosy 1 000,00 0,00 

2. Úroky 1 000,00 0,00 

IV. Výnosy z transferů 18 101 000,00 0,00 

1. 
Výnosy vybraných ústředních 

vládních institucí z transferů 
0,00 0,00 

2. 
Výnosy vybraných místních 

vládních institucí z transferů 
18 101 000,00 0,00 

1. 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
-84 000,00 84 000,00 

2. 
Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
-84 000,00 84 000,00 

 

Zdroj:  

Interní data vybrané příspěvkové organizace  



 

   

 

Výkaz zisku a ztráty vybrané příspěvkové organizace  

(v Kč) 

Číslo položky Název položky  

stav k 31.12.2010 

Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 

A. NÁKLADY CELKEM 17 388 000,00 38 000,00 

I. Náklady z činnosti 17 388 000,00 38 000,00 

1. Spotřeba materiálu 1 306 000,00 5 000,00 

2. Spotřeba energie 2 081 000,00 33 000,00 

4. Prodané zboží 1 000,00 0,00 

8. Opravy a udržování 522 000,00 0,00 

9. Cestovné 1 000,00 0,00 

12. Ostatní služby 886 000,00 0,00 

13. Mzdové náklady 9 217 000,00 0,00 

14. Zákonné sociální pojištění 3 089 000,00 0,00 

15. Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 

16. Zákonné sociální náklady 177 000,00 0,00 

17. Jiné sociální náklady 9 000,00 0,00 

23. Jiné pokuty a penále 3 000,00 0,00 

35. 
Náklady z drobného 

dlouhodobého majetku 
0,00 0,00 

36. Ostatní náklady z činnosti 96 000,00 0,00 

B. VÝNOSY CELKEM 18 235 000,00 133 000,00 

I.  Výnosy z činnosti 843 000,00 133 000,00 

2. Výnosy z prodeje služeb 568 000,00 0,00 

4. Výnosy z prodaného zboží 1 000,00 0,00 

16. Čerpání fondů 227 000,00 0,00 

17. Ostatní výnosy z činnosti 47 000,00 133 000,00 

II. Finanční výnosy 0,00 0,00 

2. Úroky 0,00 0,00 

IV. Výnosy z transferů 17 392 000,00 0,00 

1. 
Výnosy vybraných ústředních 

vládních institucí z transferů 
12 125 000,00 0,00 

2. 
Výnosy vybraných místních 

vládních institucí z transferů 
5 267 000,00 0,00 

1. 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
847 000,00 95 000,00 

2. 
Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
847 000,00 95 000,00 

 

Zdroj:  

Interní data vybrané příspěvkové organizace 



 

   

 

Výkaz zisku a ztráty vybrané příspěvkové organizace  

(v Kč) 

Číslo položky Název položky  

stav k 31.12.2011 

Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 

A. NÁKLADY CELKEM 19 607 819,48 60 248,00 

I. Náklady z činnosti 19 607 819,48 60 248,00 

1. Spotřeba materiálu 1 993 579,82 7 441,80 

2. Spotřeba energie 1 740 950,54 52 806,20 

4. Prodané zboží 1 130,00 0,00 

8. Opravy a udržování 884 549,00 0,00 

9. Cestovné 506,00 0,00 

12. Ostatní služby 870 631,59 0,00 

13. Mzdové náklady 10 417 385,00 0,00 

14. Zákonné sociální pojištění 3 465 744,00 0,00 

15. Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 

16. Zákonné sociální náklady 98 931,90 0,00 

17. Jiné sociální náklady 37 720,00 0,00 

23. Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 

35. 
Náklady z drobného 

dlouhodobého majetku 
0,00 0,00 

36. Ostatní náklady z činnosti 96 691,63 0,00 

B. VÝNOSY CELKEM 19 667 898,40 134 694,00 

I.  Výnosy z činnosti 1 919 054,89 134 694,00 

2. Výnosy z prodeje služeb 533 394,00 0,00 

4. Výnosy z prodaného zboží 1 640,00 0,00 

16. Čerpání fondů 1 335 884,00 0,00 

17. Ostatní výnosy z činnosti 48 136,89 134 694,00 

II. Finanční výnosy 508,51 0,00 

2. Úroky 508,51 0,00 

IV. Výnosy z transferů 17 748 335,00 0,00 

1. 
Výnosy vybraných ústředních 

vládních institucí z transferů 
0,00 0,00 

2. 
Výnosy vybraných místních 

vládních institucí z transferů 
17 748 335,00 0,00 

1. 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
60 078,92 74 446,00 

2. 
Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
60 078,92 74 446,00 

 

Zdroj:  

Interní data vybrané příspěvkové organizace 



 

   

 

Výkaz zisku a ztráty vybrané příspěvkové organizace  

(v Kč) 

Číslo položky Název položky  

stav k 31.12.2012 

Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 

A. NÁKLADY CELKEM 19 311 279,72 30 634,00 

I. Náklady z činnosti 19 311 279,72 30 634,00 

1. Spotřeba materiálu 955 412,51 3 784,00 

2. Spotřeba energie 1 922 659,14 26 850,00 

4. Prodané zboží 1 035,00 0,00 

8. Opravy a udržování 656 022,20 0,00 

9. Cestovné 1 159,00 0,00 

12. Ostatní služby 924 555,82 0,00 

13. Mzdové náklady 10 610 178,00 0,00 

14. Zákonné sociální pojištění 3 519 267,00 0,00 

15. Jiné sociální pojištění 43 222,00 0,00 

16. Zákonné sociální náklady 100 817,00 0,00 

17. Jiné sociální náklady 0,00 0,00 

23. Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 

35. 
Náklady z drobného 

dlouhodobého majetku 
529 875,40 0,00 

36. Ostatní náklady z činnosti 47 076,65 0,00 

B. VÝNOSY CELKEM 19 040 091,87 115 025,00 

I.  Výnosy z činnosti 780 276,78 115 025,00 

2. Výnosy z prodeje služeb 521 142,00 0,00 

4. Výnosy z prodaného zboží 1 480,00 0,00 

16. Čerpání fondů 217 974,78 0,00 

17. Ostatní výnosy z činnosti 39 680,00 115 025,00 

II. Finanční výnosy 12 034,73 0,00 

2. Úroky 12 034,73 0,00 

IV. Výnosy z transferů 18 247 780,36 0,00 

1. 
Výnosy vybraných ústředních 

vládních institucí z transferů 
0,00 0,00 

2. 
Výnosy vybraných místních 

vládních institucí z transferů 
18 247 780,36 0,00 

1. 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
-271 187,85 84 391,00 

2. 
Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
-271 187,85 84 391,00 

 

Zdroj:  

Interní data vybrané příspěvkové organizace 



 

   

 

Výkaz zisku a ztráty vybrané příspěvkové organizace  

(v Kč) 

Číslo položky Název položky  

stav k 31.12.2013 

Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 

A. NÁKLADY CELKEM 19 226 792,68 25 568,00 

I. Náklady z činnosti 19 226 792,68 25 568,00 

1. Spotřeba materiálu 1 025 698,64 3 158,00 

2. Spotřeba energie 1 996 915,00 22 410,00 

4. Prodané zboží 1 360,00 0,00 

8. Opravy a udržování 426 765,63 0,00 

9. Cestovné 1 040,00 0,00 

12. Ostatní služby 836 043,81 0,00 

13. Mzdové náklady 10 688 744,00 0,00 

14. Zákonné sociální pojištění 3 545 639,00 0,00 

15. Jiné sociální pojištění 41 406,00 0,00 

16. Zákonné sociální náklady 119 887,00 0,00 

17. Jiné sociální náklady 0,00 0,00 

23. Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 

35. 
Náklady z drobného 

dlouhodobého majetku 
501 528,00 0,00 

36. Ostatní náklady z činnosti 41 765,60 0,00 

B. VÝNOSY CELKEM 19 555 992,50 129 153,00 

I.  Výnosy z činnosti 566 407,00 129 153,00 

2. Výnosy z prodeje služeb 482 474,00 0,00 

4. Výnosy z prodaného zboží 1 880,00 0,00 

16. Čerpání fondů 35 217,00 0,00 

17. Ostatní výnosy z činnosti 46 836,00 129 153,00 

II. Finanční výnosy 9 912,21 0,00 

2. Úroky 9 912,21 0,00 

IV. Výnosy z transferů 18 979 673,29 0,00 

1. 
Výnosy vybraných ústředních 

vládních institucí z transferů 
0,00 0,00 

2. 
Výnosy vybraných místních 

vládních institucí z transferů 
18 979 673,29 0,00 

1. 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
329 199,82 103 585,00 

2. 
Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
329 199,82 103 585,00 

 

Zdroj:  

Interní data vybrané příspěvkové organizace 


