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1 Úvod 

Tématem bakalářské práce je analýza hospodaření státní příspěvkové organizace. Cílem 

bakalářské práce je analyzovat hospodaření státní příspěvkové organizace, jak z pohledu 

teoretického, čili obecného, tak z pohledu praktického na konkrétním příkladu. Státní 

příspěvkovou organizací, ve které bude analýza hospodaření provedena, je Diagnostický ústav 

pro mládeţ, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava. 

Při řešení jsou uplatněny metody popisu a analýzy. V teoretické části práce je uplatněna 

metoda popisu - obsahem teoretické části práce je vysvětlení základních pojmů týkajících se 

státní příspěvkové organizace, a to základní principy jejího zřízení a předmět činnosti a dále 

zásady financování a hospodaření státních příspěvkových organizací ve školství. V praktické 

části práce je uplatněna analýza dat, při které jsou porovnávány jednotlivé poloţky výnosů 

a nákladů účetních výkazů finančního účetnictví státní příspěvkové organizace ve sledovaném 

období 2005 – 2009. Pro jednotlivá účetní období jsou uplatněny základní metody finanční 

analýzy, a to metoda procentního rozboru a technika pomocí absolutních a rozdílových 

ukazatelů. Při hodnocení výsledků hospodaření je dále uplatněna analýza vývojových trendů, 

která je zaloţena na srovnání poloţek výnosů, nákladů a výsledků hospodaření za období 

2005 – 2009, přičemţ je vyčíslena absolutní výše změny jednotlivých poloţek a procentní 

vyjádření změny jednotlivých poloţek – trend. 

Bakalářská práce je strukturovaná do pěti kapitol, z nichţ první je tento úvod. Následuje 

kapitola, v níţ jsou popsány vznik a zásady hospodaření státní příspěvkové organizace 

obecně, čili základní principy zřízení státní příspěvkové organizace, předmět činnosti, 

hospodaření s peněţními prostředky a finanční vztahy stanovené zřizovatelem. Dále jsou 

uvedeny podmínky a způsoby hospodaření státní příspěvkové organizace s majetkem státu, 

vlastnické vztahy k majetku a vedení účetnictví státní příspěvkové organizace. Ve druhé části 

kapitoly jsou popsány zásady financování a hospodaření státní příspěvkové organizace 

ve školství, a to vymezení zákonů, které upravují danou problematiku, a dále poskytování 

finančních prostředků ze státního rozpočtu dle školského zákona, zápis do rejstříku škol 

a školských zařízení, zdroje finančních prostředků, nastavení rozpočtového limitu správcem 

kapitoly, republikové normativy a tvorba a rozdělení výsledku hospodaření. Dále jsou 

uvedeny peněţní fondy příspěvkové organizace státu, jejich tvorba a způsoby pouţití a zásady 

pro poskytování půjček a úvěrů. 
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Ve třetí kapitole bude provedena analýza hospodaření státní příspěvkové organizace 

Diagnostický ústav pro mládeţ, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava. V první 

části kapitoly bude uvedeno zřízení, hlavní účel a předmět činnosti organizace, kapacita 

zařízení, vymezení majetku, se kterým je organizace příslušná hospodařit a vymezení doby, 

na kterou je organizace zřízena, dále statutární orgán organizace, účetní postupy, závazné 

ukazatele rozpočtu a příjmy organizace. Druhá část kapitoly bude zaměřena na rozbor 

a porovnání hospodaření státní příspěvkové organizace v průběhu pěti let (účetní období 2005 

– 2009). Bude provedena analýza financování a způsobu hospodaření státní příspěvkové 

organizace, která bude vycházet z interních podkladů organizace, se zaměřením na závazné 

ukazatele rozpočtu, rozbor nákladů a výnosů včetně vyčíslení výsledku hospodaření a jeho 

rozdělení do fondů organizace v jednotlivých účetních obdobích. Součástí analýzy bude také 

vymezení mimorozpočtových zdrojů organizace a poskytovaných státních účelových 

prostředků na úhradu kapitálových nákladů programového financování ISPROFIN 

ve sledovaných letech. 

Čtvrtá kapitola se bude zabývat zhodnocením výsledků hospodaření této státní 

příspěvkové organizace, porovnáním hospodaření ve sledovaných letech se zaměřením 

na účelnost (tj. zda byly finanční prostředky pouţity ke stanovenému účelu), hospodárnost 

(tj. zda organizace hospodařila úsporně) a efektivnost (tzn., zda byly poskytnuté finanční 

prostředky vyuţity v plné výši) vyuţití státních finančních prostředků. Poslední, závěrečná 

část bakalářské práce bude věnována shrnutí problematiky.  

Řešení bude vycházet z vybrané odborné literatury, platné legislativy České republiky, 

internetových zdrojů, interních předpisů a dokumentů organizace, a dále z interních materiálů 

o hospodaření dané organizace. 



3 

 

2 Vznik a zásady hospodaření státní příspěvkové organizace 

V české odborné ekonomické literatuře není jednoznačně definována charakteristika 

organizací působících v neziskovém sektoru. Dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů se jedná o organizace charakteru právnické osoby, která nebyla 

zřízena nebo zaloţena za účelem podnikání. Mezi neziskové organizace se dle výše 

uvedeného zákona řadí i příspěvkové organizace. Jedná se o organizace zaloţené veřejnou 

správou, tj. státní správou (ministerstvem, ústředním úřadem státní správy), nebo územní 

samosprávou (krajem, obcí). Tyto organizace jsou zaloţeny za účelem poslání spočívajícím 

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

(např. veřejná správa, vzdělávání, zdravotnictví, ekologie a charita), čili organizace 

veřejně prospěšné. 

2.1 Základní principy zřízení příspěvkové organizace, předmět činnosti 

Příspěvková organizace je právnickou osobou veřejného práva. Vzniká a zaniká 

na základě rozhodnutí zřizovatele. Tato organizace není zaloţena za účelem podnikání ani 

produkce zisku, ale k uspokojení konkrétní potřeby občanů a můţe, ale nemusí být 

financována z veřejných rozpočtů.
1
  

Výkon zřizovatelských nebo zakladatelských funkcí pro státní příspěvkové 

organizace se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Vlastní hospodaření příspěvkových 

organizací zřízených organizačními sloţkami státu upravuje zákon č. 218/2000 Sb., 

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

ve znění pozdějších předpisů.
2
  

Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, jejíţ obsah je dán 

zákonem, a oznámí její zřízení v Ústředním věstníku ČR. „Příspěvková organizace vydá 

po zaloţení svůj statut, který podléhá schválení zřizovatelem, dále vydá organizační řád, 

pravidla hospodaření, odpisový řád, pravidla pro oběh účetních dokladů a další vnitřní 

předpisy vyţadované platnými zákonnými ustanoveními. Příspěvková organizace hospodaří 

s peněţními prostředky získanými hlavní činností a s peněţními prostředky přijatými 

                                                 
1
 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha : 

Ekopress, 2010, s. 39-41. 
2
 RŮŢIČKOVÁ, R. Neziskové organizace -: vznik, účetnictví, daně. 10. aktualizované vyd., aktualiz. 1. června 

2010. Olomouc : Anag, 2009, s. 33-34. 
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ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních vztahů stanovených zřizovatelem.“ Dále 

hospodaří s prostředky svých peněţních fondů, jimiţ dle zákona jsou fond reprodukce 

majetku, rezervní fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb, a s prostředky 

získanými jinou činností, s peněţními dary od fyzických a právnických osob a také 

s peněţními prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávných celků a státních 

fondů, s peněţními prostředky poskytnutými ze zahraničí, včetně prostředků z rozpočtu 

Evropské unie a z Národního fondu. 

Finanční vztahy vymezené zřizovatelem jsou: 

a) příspěvek na provoz ze státního rozpočtu nebo odvod z provozu do státního rozpočtu, 

b) individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, 

c) návratná finanční výpomoc, 

d) odvod z odpisů. 

Hlavní činností příspěvkové organizace státu je činnost určená zřizovatelem 

ve zřizovací listině, případně činnost vymezená zvláštním zákonem. Způsob a podmínky 

hospodaření státních příspěvkových organizací, včetně jejich kontroly jsou stanoveny výše 

uvedenými zákony.
3
 Hlavní činnost příspěvkové organizace můţe být prováděna za úplatu. 

Veškeré příjmy příspěvkové organizace jsou prostředky získané pro stát, proto je zákonem 

stanoveno přísné dodrţování hospodárného nakládání s finančními zdroji a jejich vyuţití jen 

k účelům, na které jsou určeny a na krytí nezbytných potřeb. Do rozpočtu mohou být zahrnuty 

pouze náklady a výnosy související s poskytovanými sluţbami, které jsou předmětem hlavní 

činnosti příspěvkové organizace. Rozpočet je sestavován jako vyrovnaný.
4
  

„Předmět činnosti příspěvkové organizace související s účelem jejího zřízení (hlavní 

činnost) resp. přesná formulace a vymezení předmětu činnosti příspěvkové organizace je 

nezbytná a stále významnější pro následnou aplikaci ustanovení většiny zásadních zákonů 

do ekonomiky a hospodaření organizace.“ Ještě před zřízením příspěvkové organizace se jeví 

jako efektivní vyhodnocení dopadů a důsledků souvislostí tzv. „ekonomických“ zákonů 

na činnost a hospodaření plánované příspěvkové organizace.
5
  

                                                 
3
 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha : 

Ekopress, 2010, s. 58-59. 
4
 RŮŢIČKOVÁ, R. Neziskové organizace -: vznik, účetnictví, daně. 10. aktualizované vyd., aktualiz. 1. června 

2010. Olomouc : Anag, 2009, s. 35. 
5
 PROKŮPKOVÁ, D.; MOCKOVČIAKOVÁ, A.; MORÁVEK, Z. Příspěvkové organizace 2010. 4. vyd. Praha : 

Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 27. 
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Příspěvkové organizace zřízené organizačními sloţkami státu mohou hospodařit 

s majetkem státu. Podmínky a způsoby hospodaření s majetkem ČR upravuje zákon 

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

pozdějších předpisů. Dle uvedeného zákona musí být majetek státu vyuţíván účelně 

a hospodárně k plnění funkcí státu, k činnostem vykonávaným v souvislosti s plněním těchto 

funkcí a k zajišťování veřejně prospěšných činností. 

„Platí obecná podmínka, ţe organizační sloţky státu a příspěvkové organizace jimi 

zřízené hospodaří vţdy s majetkem státu a veškerý majetek získaný nebo vytvořený svojí 

činností nabývají pro stát. Tato skutečnost usnadňuje hospodaření s majetkem, neboť 

ke kaţdému majetku se zaujímá stejný přístup. Uvedené organizace nenabývají ţádný majetek 

do svého výlučného vlastnictví, i kdyţ se k majetku chovají jako vlastníci.“
6
  

Státní příspěvková organizace účtuje v podvojném účetnictví, které můţe vést dle 

pokynu zřizovatele ve zjednodušeném nebo plném rozsahu. Při účtování se řídí zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně jsou stanoveny účetní 

zásady, obsah účetní dokumentace, účetních zápisů a účetních knih. Je zde vymezen obsah 

účetní závěrky a určen způsob oceňování, provádění inventarizace majetku a závazků 

a úschovy účetních písemností. Zabývá se rovněţ pouţitím výpočetní techniky při vedení 

účetnictví. Zákon vymezuje účetní jednotky a ukládá jim povinnost vést účetnictví v souladu 

s tímto zákonem a dalšími právními normami (prováděcími vyhláškami a Českými účetními 

standardy), k jejichţ vydání je zmocněno Ministerstvo financí ČR.
7
  

Prováděcími vyhláškami, jimiţ se státní příspěvková organizace při účtování dále řídí, 

jsou 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, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě 

vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací 

státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška 

o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.
8
  

                                                 
6
 RŮŢIČKOVÁ, R. Neziskové organizace -: vznik, účetnictví, daně. 10. aktualizované vyd., aktualiz. 1. června 

2010. Olomouc : Anag, 2009, s. 64-65. 
7
 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha : 

Ekopress, 2010, s. 141-142. 
8
 SVOBODOVÁ, J. a kol. Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky. 1. vyd. 

Olomouc : Anag, 2010, s. 26, 243. 
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Příspěvková organizace se dále řídí Českými účetními standardy č. 701 – 707, které 

upravují postupy účtování pro některé vybrané účetní jednotky. České účetní standardy (ČÚS) 

obsahují metodické pokyny k pouţívání jednotlivých účtových skupin (účtů). Vymezují 

obecné zásady, charakterizují jednotlivé účtové třídy, definují některé pojmy a oceňování. 

Dále stanovují náplň účtů a rovněţ hlediska pro vytváření analytických účtů. Znalost 

charakteru jednotlivých účtů je rozhodující při stanovení účtovacího předpisu pro jednotlivé 

účetní případy, jelikoţ standardy neposkytují řešení moţných účetních případů 

vyčerpávajícím způsobem.
9
  

2.2 Zásady financování a hospodaření státních příspěvkových organizací 

ve školství 

Financování a hospodaření státních příspěvkových organizací ve školství je 

upraveno zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákonem 

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

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který stanoví podmínky, za nichţ se vzdělávání 

a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob 

při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu 

ve školství, a který dále vymezuje obsah, vedení a další údaje uvedené v rejstříku škol 

a školských zařízení.  

Příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 1/2005 je upraven postup 

při zápisu škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení a postup 

při provádění změn v těchto údajích a k řízení o výmazu z rejstříku škol a školských 

zařízení.
10

 V rejstříku škol a školských zařízení vede ministerstvo údaje o školských 

zařízeních zřízených ministerstvem a rovněţ další údaje vymezené zákonem. Účinností 

zápisu školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení vzniká právnické 

osobě (tzn. i státní příspěvkové organizaci), která vykonává činnost školy nebo školského 

zařízení právo poskytovat vzdělávání a školské sluţby a právo vydávat doklady o vzdělání 

stanovené zákonem a dále nárok na přidělování finančních prostředků ze státního 

rozpočtu za podmínek stanovených školským zákonem. 

                                                 
9
 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha : 

Ekopress, 2010, s. 145. 
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 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. Dokumenty. Příkazy ministryně/ministra. Příkaz ministryně 

č. 1/2005 [online]. 
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Ze státního rozpočtu jsou dle školského zákona poskytovány „finanční prostředky 

vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, a to na platy, 

náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny 

za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly 

do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních 

vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, ţáků a studentů 

zdravotně postiţených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, 

pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněţ výdaje na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou 

vzdělávání, na další nezbytné neinvestiční výdaje spojené s provozem škol a školských 

zařízení a na investiční výdaje zařazené do programu podle zvláštního právního předpisu.“
11

  

Hlavními zdroji finančních prostředků státních příspěvkových organizací ve školství 

jsou dotace ze státního rozpočtu, příspěvky z rozpočtu zřizovatele a hospodářská činnost 

těchto organizací. Tato zařízení mohou dále čerpat prostředky ze svých fondů, získávat 

peněţité dary od fyzických a právnických osob a čerpat finanční příspěvky z rozpočtu EU. 

Správce kapitoly (v případě státních příspěvkových organizací ve školství se jedná 

o kapitolu 333, jejímţ správcem je MŠMT, které je současně zřizovatelem těchto organizací) 

stanoví státní příspěvkové organizaci rozpočtovým limitem výši, do které je organizace 

oprávněna čerpat peněţní prostředky z výdajových účtů státního rozpočtu (dle pokynu 

vystaveného správcem kapitoly nastaví Česká národní banka rozpočtový limit). Správce 

kapitoly oznámí organizaci, jenţ má oprávnění k čerpání peněţních prostředků státního 

rozpočtu, ţe předal ČNB pokyn k nastavení rozpočtového limitu. Příspěvková organizace 

následně převede peněţní prostředky do výše rozpočtového limitu na svůj účet. Příspěvkové 

organizaci mohou být stanoveny rozpočtové limity na čerpání příspěvku zřizovatele na provoz 

organizace, na čerpání individuálních a systémových dotací a na čerpání návratných 

finančních výpomocí poskytnutých na konkrétní akce.
12

  

Peněţní prostředky na přímé výdaje státních příspěvkových organizací rozepisuje 

MŠMT na základě republikových normativů, které stanovuje jako výši výdajů připadajících 

                                                 
11

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
12

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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na vzdělávání a školské sluţby pro jedno dítě, ţáka nebo studenta příslušné věkové kategorie 

na kalendářní rok. Normativy se stanovují pro neinvestiční výdaje (NIV), mzdové prostředky 

(MP) a odvody a ostatní neinvestiční výdaje (ONIV). Republikovými normativy je dán rovněţ 

limit počtu zaměstnanců (PZ) připadajících na 1 000 dětí, ţáků nebo studentů v dané věkové 

kategorii. Rozpočet přímých výdajů se vypočítá vynásobením republikových normativů 

a počtem ţáků za kaţdou věkovou kategorii. Při sestavování rozpočtu vychází zřizovatel 

především z finančních potřeb školské příspěvkové organizace na její provoz. V průběhu 

rozpočtového období můţe docházet ke změnám ve finančním plánu školy, které ale musí být 

schváleny zřizovatelem. Na konci rozpočtového období provede zřizovatel finanční 

vypořádání.  

Školy a školská zařízení mohou vedle své hlavní činnosti vykonávat i hospodářskou 

činnost, která jim umoţňuje získávat finanční prostředky jiným způsobem neţ ze státního 

rozpočtu a od zřizovatele. Hospodářská činnost navazuje na hlavní činnost nebo jde o činnost, 

která organizaci umoţní účelnější vyuţití odborné kvalifikace zaměstnanců. Hospodářská 

činnost nesmí být provozována tak, aby hlavní činnost omezovala.
13

  

„V příspěvkové organizaci se výsledek hospodaření tvoří z nákladů a výnosů. Platí 

důleţitá zásada o nepřípustnosti kompenzace mezi náklady a výnosy a příjmy a výdaji. 

Výjimky z pravidla stanoví příslušné účetní předpisy.“
14

 Výsledek hospodaření příspěvkové 

organizace je tvořen výsledkem hospodaření z hlavní činnosti a ziskem vytvořeným v jiné 

činnosti po zdanění.  

Zhoršený výsledek hospodaření vznikne, jestliţe hospodaření příspěvkové organizace 

za běţný rok po zahrnutí příspěvku zřizovatele skončí ztrátou. Zřizovatel je povinen projednat 

s příspěvkovou organizací zabezpečení úhrady zhoršeného hospodářského výsledku do konce 

následujícího rozpočtového roku. Úhradu ztráty je nutno zajistit:  

a) z rezervního fondu příspěvkové organizace,  

b) z rozpočtu kapitoly zřizovatele, pokud nemá příspěvková organizace dostatek prostředků 

v rezervním fondu,  

c) ze zisku po zahrnutí příspěvku na provoz nebo odvodu z provozu příspěvkové organizace 

v následujícím rozpočtovém roce, pokud není dostatek prostředků ani v rozpočtu kapitoly. 

                                                 
13

 OCHRANA, F.; PAVEL, J.; VÍTEK, L. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. Financování 

nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010, s. 118-120. 
14

 PROKŮPKOVÁ, D.; MOCKOVČIAKOVÁ, A.; MORÁVEK, Z. Příspěvkové organizace 2010. 4. vyd. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 57. 
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Jestliţe příspěvková organizace neuhradí zhoršený hospodářský výsledek ani 

ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím rozpočtovém roce, zruší zřizovatel 

příspěvkovou organizaci do konce roku následujícího po roce, z jehoţ hospodářského 

výsledku měl být zhoršený hospodářský výsledek uhrazen, pokud jej zřizovatel neuhradí 

z rozpočtu kapitoly. V případě, ţe hospodaření příspěvkové organizace skončí zlepšeným 

hospodářským výsledkem, pouţije se přednostně k úhradě jejího zhoršeného hospodářského 

výsledku z minulého období.
15

  

Státní příspěvková organizace tvoří tyto peněžní fondy: 

a) rezervní fond, 

b) fond reprodukce majetku, 

c) fond odměn, 

d) fond kulturních a sociálních potřeb. 

Tvorba a použití peněžních fondů je vymezeno zákonem č. 218/2000 Sb., 

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

ve znění pozdějších předpisů. Tvorba fondů, mimo tvorby fondu kulturních a sociálních 

potřeb, je vázána zejména na tvorbu zlepšeného hospodářského výsledku, který můţe být 

rozdělen do fondů, jen pokud byl uhrazen případný zhoršený hospodářský výsledek 

předchozího roku. Příspěvková organizace provádí tvorbu jednotlivých fondů na základě 

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

v němţ byl zlepšený hospodářský výsledek vytvořen. Zůstatky peněţních fondů k 31. prosinci 

se převádějí do následujícího rozpočtového roku. 

Rezervní fond (RF) je od 1. 1. 2010 rozdělen na dva tituly, a to rezervní fond tvořený 

ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) a rezervní fond z ostatních titulů (účet 414). 

Státní příspěvková organizace tvoří rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 

po schválení výsledku hospodaření zřizovatelem bez omezení jeho výše, z přijatých 

peněţních darů, z peněţních prostředků poskytnutých ze zahraničí, z dotací na úhradu 

provozních výdajů dle mezinárodních smluv a z dotací na úhradu provozních výdajů, jeţ jsou 

nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu státního rozpočtu 

na financování těchto výdajů. Prostředky RF mohou být organizací pouţity k úhradě 

zhoršeného výsledku hospodaření, k úhradě sankcí, k překlenutí časového nesouladu mezi 

výnosy a náklady a se souhlasem zřizovatele k doplnění fondu reprodukce majetku.  

                                                 
15

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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Zdrojem fondu reprodukce majetku (FRM) jsou odpisy z dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku příspěvkové organizace, příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření aţ 

do výše 25 % tohoto výsledku, pokud dá zřizovatel souhlas, výnosy z prodeje majetku, přijatý 

finanční dar na dlouhodobý majetek, prostředky poskytnuté ze zahraničí a posílení fondu 

prostředky z rezervního fondu. Prostředky FRM mohou být pouţity na financování oprav 

a udrţování dlouhodobého majetku příspěvkové organizace a na pořízení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku. 

Fond odměn (FO) je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové 

organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % stanoveného či přípustného 

objemu prostředků na platy po schválení výsledku hospodaření zřizovatelem. Přednostně 

hradí organizace z FO případné překročení limitu na platy, jehoţ výše se zjišťuje zvláštním 

právním předpisem. Dále je FO určen na odměny zaměstnancům. 

Příjmy, výše tvorby a hospodaření fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je 

stanoveno vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 

pozdějších předpisů. Zdrojem fondu je příděl ve výši 1 % z ročního objemu nákladů 

organizace na platy a mzdy bez ostatních osobních nákladů. Dalším příjmem můţe být 

náhrada od pojišťovny a příjem peněţního daru. Prostředky FKSP mohou být pouţity 

pro potřeby zaměstnanců (příspěvek na stravné, rekreace, vstupenky, sociální půjčka 

zaměstnancům, pořízení dlouhodobého hmotného majetku).
16

  

Příspěvková organizace nesmí přijímat ani poskytovat půjčky a úvěry a vystavovat 

směnky. Výjimkou mohou být půjčky poskytnuté zaměstnancům z fondu kulturních 

a sociálních potřeb, a dodavatelské úvěry na financování programů, jenţ mohou být přijaty 

výhradně se souhlasem ministerstva.
17

  

                                                 
16

 NOVÁKOVÁ, Š. Účetnictví příspěvkových organizací od 1. 1. 2010. Sbírka souvztažností s výkladem. 1. vyd. 

Praha : INTES, 2010, s. 141-160. 
17

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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3 Analýza hospodaření Diagnostického ústavu pro mládež, 

středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava 

3.1 Státní příspěvková organizace – Diagnostický ústav pro mládež, 

středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava 

Organizace byla zřízena jiţ v roce 1985 jako speciální školské zařízení bývalým 

Severomoravským krajem. Hlavním posláním organizace je postupné naplňování úkolů, které 

vyplývají z právní normy, tj. zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších 

předpisů a z prováděcích vyhlášek k citovanému zákonu. Jde především o plnění úkolů 

diagnostických, vzdělávacích, výchovných a sociálních, organizačních a koordinačních 

ve vztahu k dětem umístěným do diagnostického ústavu pro mládeţ (DÚM) na základě 

předběţného opatření, nařízené ústavní výchovy či uloţené ochranné výchovy. V DÚM je 

zpracována komplexní diagnostická zpráva s návrhem specifických výchovných 

a vzdělávacích potřeb, stanovených v zájmu rozvoje osobnosti dítěte. 

Středisko výchovné péče (SVP) poskytuje všestrannou preventivní speciálně 

pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování 

a negativních jevů v sociálním vývoji při jejich integraci do společnosti. Tato zařízení se 

soustřeďují především na zajišťování sekundární prevence, v rámci které jde především 

o eliminaci příčin poruch chování a podchycování sociálně patologického chování dětí 

a mládeţe v zárodku, dříve neţ dochází k soudním rozhodnutím o jejich umístění 

do ústavní péče. 

Diagnostický ústav pro mládeţ i středisko výchovné péče spolupracují s dalšími školami 

a školskými zařízeními v rezortu MŠMT, s justicí a státními zastupitelstvími, policií ČR, 

odděleními péče o děti obecních a městských úřadů, pedagogicko-psychologickými 

poradnami apod. 

Činnost vlastního diagnostického ústavu pro mládeţ (chlapci a dívky) je uskutečňována 

v prostorách objektu na ul. Škrobálkové 16 v Ostravě – Kunčičkách, kde je od dubna 2005 

umístěna ve zrekonstruovaném podkroví skupina pro potřeby dlouhodobé péče o děti v počtu 

4 – 6 dětí, dále na odloučených pracovištích v Ostravě – Přívoze, na ul. Zákrejsové 32 

a na ul. Wattové 3 (obojí dívky), kde je od ledna 2006 rovněţ umístěna skupina pro potřeby 

dlouhodobé péče o děti. Činnost střediska výchovné péče s ambulantním i internátním 

provozem je zajišťována v objektu v Ostravě – Koblově, na ul. Antošovické 258. Odloučená 



12 

 

pracoviště střediska výchovné péče se zaměřením na ambulantní péči pracují celoročně 

v pronajímaných prostorách ve Frýdku - Místku, v Karviné, v Opavě, v Krnově a v Bruntále 

(celkem 6 pracovišť SVP). 

Diagnostický ústav pro mládeţ byl zřízen dne 26. 8. 1985 jako speciální školské 

zařízení (zálohovaná organizace) bývalým Severomoravským krajem. Dne 1. července 1994, 

pod č. j. 29 288/94-61, byl Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, dle zákona 

č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, zřízen Diagnostický ústav 

pro mládež jako příspěvková organizace, s účinností od 1. srpna 1994.  

Dodatkem ke zřizovací listině ze dne 31. ledna 1995, pod č. j. 31 284/95-61, byla 

ve smyslu § 12 odst. 3, písm. f) zákona ČNR č. 564/1990 Sb. a podle § 31 zákona 

č. 395/1991 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zřízena Střediska 

výchovné péče pro děti a mládež a změněn název na Diagnostický ústav pro mládež 

a Střediska výchovné péče pro děti a mládež, Ostrava – Koblov, Antošovická 258, s účinností 

od 1. února 1995. 

Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině ze dne 10. května 1996, č. j. 19 366/96-61, byla jako 

součást organizace zřízena podle § 39 zákona ČNR č. 395/1991 Sb., Školní jídelna, 

s účinností od 10. května 1996. 

Změnou zřizovací listiny, Dodatkem č. 2, ze dne 3. března 2000, č. j. 13 785/2000-21, 

v souladu s § 31 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 

s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla 

republiky), ve znění pozdějších předpisů, MŠMT změnilo název a sídlo organizace 

na Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Ostrava – 

Kunčičky, Škrobálkova 16, sídlo organizace: 718 00 Ostrava – Kunčičky, Škrobálkova 16, 

IČO: 00601969, příspěvková organizace, s účinností od 1. dubna 2000. Současně v Příloze 

ke Změně zřizovací listiny, vymezilo majetek, k němuž má organizace právo hospodaření 

ke dni 1. 1. 2000.  

Změnou zřizovací listiny, Dodatkem č. 3, ze dne 26. 9. 2000, č. j. 25 653/2000-21, byl 

v Příloze ke Změně zřizovací listiny vymezen majetek, k němuž má organizace právo 

hospodaření ke dni 1. 7. 2000. 

Změnou zřizovací listiny, Dodatkem č. 4, ze dne 20. 3. 2001, č. j. 13 760/01-21, byl 

v Příloze ke Změně zřizovací listiny vymezen majetek, k němuž má organizace právo 

hospodaření ke dni 1. 1. 2001. 
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Změnou zřizovací listiny, Dodatkem č. 5, ze dne 5. 12. 2003, č. j. 30 870/03-25 byl 

MŠMT ČR v souladu s § 12 odst. 4 písm. a) zákona č. 564/1990 Sb. a podle § 2 odst. 1 

písm. a) a odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 

dalších zákonů, změněn název organizace na Diagnostický ústav pro mládež a Středisko 

výchovné péče, Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 16, s účinností od 1. července 2004. 

Změnou zřizovací listiny, Dodatkem č. 6, ze dne 14. 1. 2005, č. j. 10 756/05-25, došlo 

v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k rozšíření 

hlavní činnosti, a to o zařízení školního stravování – školní jídelnu, která zajišťuje vedle 

stravování žáků a mládeže také stravování zaměstnanců školského zařízení. 

Poslední Změnou zřizovací listiny ze dne 6. 1. 2006, č. j. 37 391/05-25 byl MŠMT 

změněn název organizace s účinností od 1. února 2006 na Diagnostický ústav pro mládež, 

středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 16, příspěvková 

organizace, sídlo organizace: 718 00 Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 16, IČO: 00601969.  

Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen § 5 a § 17 zákona 

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

a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a § 119 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. 

Organizace, ve smyslu § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vedle stravování dětí, ţáků a studentů, zajišťuje také závodní stravování 

zaměstnanců příspěvkové organizace. 

Kapacita zařízení: 

 nejvyšší povolený počet lůţek ve školském zařízení pro DÚM - 52, 

 nejvyšší povolený počet lůţek ve školském zařízení pro SVP - 24, 

 nejvyšší počet stravovaných ve školském zařízení - 250. 

Diagnostický ústav pro mládeţ a středisko výchovné péče je školským zařízením 

s působností přesahující hranice regionu. Do diagnostického ústavu jsou přijímány 

ke zpravidla dvouměsíčnímu diagnostickému pobytu děti s poruchami chování ve věku 15 – 

18 let (případně do 19 - ti let v souladu se soudním rozhodnutím). Na základě výsledků 
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komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení jsou tyto 

děti dále umisťovány do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných 

ústavů. Ve středisku výchovné péče s internátním provozem jsou umístěny v důsledku jejich 

poruch chování děti, o jejichţ umístění poţádaly osoby zodpovědné za jejich výchovu. Těmto 

dětem je v průběhu rovněţ dvouměsíčního pobytu poskytována preventivně výchovná péče. 

Ve středisku výchovné péče s ambulantním provozem je poskytována všestranná preventivní 

speciálně pedagogická péče a psychologická pomoc dětem, které zde docházejí v doprovodu 

svých zákonných zástupců. 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy si vyhradilo schvalování těch právních 

úkonů příspěvkové organizace v působnosti MŠMT, které jsou ke schválení ministerstvem 

určeny Směrnicí MŠMT, kterou se pro příspěvkové organizace v působnosti MŠMT a Českou 

školní inspekci upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů, č. j. 31 286/2001-14, zveřejněné v únoru 2002 ve Věstníku ministerstva, Ročník 

LVIII, Sešit 2 a v únoru 2003 v Ústředním věstníku, Částka 1. Majetek státu, s nímţ je 

organizace příslušná hospodařit, je uveden v příloze ke zřizovací listině ze dne 20. 3. 2001 

č. j. 13 760/01-21. Organizace se při nakládání s majetkem řídí zákonem č. 219/2000 Sb., 

o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  

Statutárním orgánem organizace je ředitel Mgr. Petr Krol, jmenovaný Ministerstvem 

školství, mládeţe a tělovýchovy. Organizace je zřízena na dobu neurčitou a nevykonává 

jinou činnost ve smyslu § 63 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

ve znění pozdějších předpisů a o změně některých souvisejících zákonů.
 18

 

Při účtování postupuje dle vyhlášky 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, ve znění pozdějších předpisů. Organizace účtuje v podvojném 

účetnictví, které je vedeno na počítači - pouţívá program PC účetnictví JASU pro Windows, 

od dodavatele MÚZO Praha, s.r.o. Účetním obdobím organizace je kalendářní rok. Výsledek 

hospodaření je tvořen z hlavní činnosti organizace.  

Na provozování hlavní činnosti organizace jsou zřizovatelem na jednotlivá účetní 

období stanoveny závazné ukazatele rozpočtu (jednotlivě pro § 3132 – diagnostické 

ústavy, § 3146 – zařízení výchovného poradenství a za účetní jednotku jako celek). 

                                                 
18

 Zřizovací listiny organizace, včetně dodatků. Praha : Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. 
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Závaznými ukazateli pro finanční vypořádání jsou neinvestiční výdaje (NIV) celkem, mzdové 

prostředky (MP) celkem, ostatní osobní náklady (OON)celkem a limit počtu zaměstnanců. 

V průběhu roku dochází k úpravám rozpočtu v souladu se závěry Dohodovacího řízení, 

které se uskutečňuje na MŠMT. Na zajištění činnosti organizace je měsíčně MŠMT 

uvolňována finanční částka ve výši 
1
/12 schváleného limitu výdajů na provoz. Dále mohou být 

organizaci poskytnuty zřizovatelem státní účelové prostředky na úhradu kapitálových nákladů 

programového financování ISPROFIN, např. na plánované rekonstrukce objektů, nákup 

hmotného majetku, apod. 

Určitou část příjmů organizace tvoří úroky ze zůstatku na běţném účtu. Na financování 

hlavní činnosti mohou být zapojeny i peněţní fondy organizace. Jejich pouţití však musí 

probíhat v souladu s příslušnými právními normami. Dalšími zdroji příjmů mohou být trţby 

z prodeje dlouhodobého majetku, náhrady škod a pojistná plnění za škodní události, finanční 

dary od právnických či fyzických osob, které lze čerpat pouze za účelem uvedeným 

ve smlouvě, a příjmy z pronájmu.  

Dalším příjmem organizace jsou příjmy z poskytovaných sluţeb, které tvoří příspěvky 

na péči od zákonných zástupců dětí a přídavky na děti za období, kdy jsou umístěny 

v zařízení, dopravné za dovozy dětí z útěku a příspěvky na stravné, hrazené zaměstnanci. Tyto 

příjmy tvoří pouze malou část z celkových příjmů. 

Kaţdý rok podává organizace Magistrátu města Ostravy ţádost o dotace na projekty. 

Jedná se o účelové prostředky – granty na podporu různých činností. Je však zcela 

v kompetenci Magistrátu města Ostravy, zda projekty schválí a dotaci poskytne. Účelově 

poskytnuté prostředky pak musí být čerpány v souladu s projektem a řádně vyúčtovány. 

3.2 Analýza hospodaření organizace 

Údaje a hodnoty pouţité v rozboru hospodaření odpovídají skutečnému stavu 

hospodaření organizace Diagnostický ústav pro mládeţ, SVP a ŠJ, Ostrava v jednotlivých 

účetních obdobích 2005 – 2009.  

Výsledek hospodaření (VH), který je tvořen jen z hlavní činnosti organizace, je dán 

rozdílem výnosů a nákladů po zdanění. Pokud jsou výnosy větší neţ náklady, vzniká zisk. 

Pokud jsou výnosy niţší neţ náklady, vzniká ztráta. Výnosy organizace jsou vedeny v účtové 

třídě 6, náklady v účtové třídě 5.  
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Náplň syntetických účtů účtové třídy 6xx 

Účet 602 tržby z prodeje služeb (příspěvek od rodičů za pobyt dětí v zařízení, přídavky 

na děti, dopravné za dovoz dětí z útěku, stravné hrazené zaměstnanci)  

Účet 644 úroky přijaté 

Účet 648 zúčtování fondů (pouţití RF, FO, FRM, pouţití peněţitých darů) 

Účet 649 jiné ostatní výnosy (granty – dotace z rozpočtu města Ostravy, pojistné plnění, 

zaokrouhlení) 

Účet 651 tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 

Účet 691 příspěvky a dotace na provoz 

Náplň syntetických účtů účtové třídy 5xx 

Účet 501 spotřeba materiálu (spotřeba potravin ve školní jídelně, pořízení prádla, oděvů 

a obuvi pro děti, nákup knih, novin a časopisů, pořízení drobného dlouhodobého 

hmotného majetku, nákup materiálu, učebních pomůcek a kancelářských potřeb, 

spotřeba pohonných hmot a maziv) 

Účet 502 spotřeba energie (vodné, teplo, plyn, elektřina, teplá uţitková voda) 

Účet 511 opravy a udržování majetku a zařízení organizace (budovy, stroje a zařízení, 

vozidla) 

Účet 512 cestovné (jízdné a vstupné zaměstnanců) 

Účet 513 náklady na reprezentaci 

Účet 518 ostatní služby (stočné, sluţby pošt, telekomunikační sluţby, nájemné, 

psychodiagnostika, semináře a školení zaměstnanců, zpracování dat, ostatní 

sluţby materiální a nemateriální povahy, pořízení software) 

Účet 521 mzdové náklady (včetně ostatních osobních nákladů) 

Účet 524 zákonné sociální pojištění  

Účet 525 ostatní sociální pojištění (zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele) 

Účet 527 zákonné sociální náklady (základní příděl do FKSP - 2 % z hrubých mezd) 

Účet 528 ostatní sociální náklady (ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců, náhrada 

mzdy v době nemoci) 

Účet 538 ostatní daně a poplatky (kolky, poplatky za platební karty CCS, dálniční známky, 

správní poplatky) 

Účet 542 ostatní pokuty a penále 

Účet 543 odpis pohledávek (nedobytné pohledávky – příspěvky na děti) 

Účet 548 manka a škody (způsobené zaměstnanci a projednané ve škodní komisi) 
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Účet 549 jiné ostatní náklady (bankovní poplatky, pojištění majetku vč. vozidel, 

zaokrouhlení, náklady soudního řízení, náhrady škod fyzickým osobám, kapesné 

dětí) 

Účet 551 odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

Účet 591 daň z příjmu právnických osob 

Účet 595 dodatečné odvody daně z příjmu 

3.2.1 Účetní období 2005 

Zřizovatel stanovil organizaci na provoz v roce 2005 závazné ukazatele rozpočtu (viz 

tabulka 3.1). V průběhu roku 2005 docházelo k úpravám rozpočtu, a to v souladu se závěry 

Dohodovacího řízení, které se uskutečnilo na MŠMT dne 21. 3. 2005. Jednalo se o dokrytí 

potřeb v souladu s postupnou realizací zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 

ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tabulka č. 3.1: Závazné ukazatele rozpočtu pro organizaci celkem - rok 2005 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

po změnách 
Rozdíl Rozdíl v % 

Mzdové prostředky 21 673 24 056 2 383 11,00 

    z toho OON 391 450 59 15,09 

Zákonné odvody 7 586 8 420 834 10,99 

Příděl FKSP 425 472 47 11,06 

Ostatní neinvestiční výdaje 6 633 7 633 1 000 15,08 

Neinvestiční výdaje celkem 36 317 40 581 4 264 11,74 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2005; vlastní zpracování] 

Úpravou rozpočtu došlo k navýšení závazných ukazatelů. Celkové neinvestiční výdaje 

byly schváleny ve výši 36 317 tis. Kč, po změnách činily 40 581 tis. Kč (vzrostly o 4 264 tis. 

Kč), mzdové prostředky byly schváleny ve výši 21 673 tis. Kč, po změnách představovaly 

objem 24 056 tis. Kč (navýšení o 2 383 tis. Kč), z toho ostatní osobní náklady byly 

schváleny ve výši 391 tis. Kč, po úpravě činily 450 tis. Kč, čili vzrostly o 59 tis. Kč, zákonné 

odvody byly schváleny ve výši 7 586 tis. Kč, po změnách představovaly částku 8 420 tis. Kč 

(navýšení činilo 834 tis. Kč), příděl do FKSP byl schválen ve výši 425 tis. Kč, po navýšení 

představoval 472 tis. Kč (vzrostl o 47 tis. Kč) a ostatní neinvestiční výdaje byly schváleny 

ve výši 6 633 tis. Kč, po změnách činily 7 633 tis. Kč (navýšení o 1 000 tis. Kč). Celkové 

plánované příjmy v roce 2005 byly schváleny v objemu 1 100 tis. Kč, po změnách 
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představovaly částku 1 348 tis. Kč (vzrostly o 248 tis. Kč). Limit celkového počtu 

zaměstnanců byl z původních 97,02 navýšen na 107,52 (navýšení o 10,5). 

Celkové výnosy organizace v roce 2005 byly 42 312 337,84 Kč, z toho příspěvek 

na činnost od zřizovatele představoval objem 40 581 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje 

činily 1 731 337,84 Kč. 

Tabulka č. 3.2: Celkové výnosy organizace za rok 2005 (v Kč) 

Položky výnosových účtů Kč Podíl v % 

602 - trţby z prodeje sluţeb 1 421 692,00 3,36 

644 - úroky 27 684,99 0,07 

648 - zúčtování fondů 98 464,00 0,23 

649 - jiné ostatní výnosy 163 496,85 0,39 

651 - trţby z prodeje DHM 20 000,00 0,05 

691 - příspěvky a dotace na provoz 40 581 000,00 95,91 

CELKEM 42 312 337,84 100,00 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2005; vlastní zpracování] 

V tabulce 3.2 jsou uvedeny celkové výnosy organizace za rok 2005 dle jednotlivých 

výnosových účtů. Příspěvek na provoz od zřizovatele, který představoval 95,91 % 

celkových výnosů, byl vyčerpán v plné výši. Tržby z prodeje služeb činily 3,36 %, jiné 

ostatní výnosy, které zahrnovaly granty poskytnuté organizaci Magistrátem města Ostravy 

(na řešení problematiky drog a návykových závislostí) a účetní likvidaci převedeného závazku 

0,39 %, zúčtování fondu rezerv (včetně pouţití peněţitého daru) a fondu odměn (dokrytí 

překročení objemu mzdových prostředků) 0,23 % a úroky 0,07 % celkových výnosů 

organizace. Nejmenší podíl byl u tržeb z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, 

a to 0,05 %.  

Podrobnější členění mimorozpočtových zdrojů organizace, které byly zapojeny 

na financování činnosti organizace v roce 2005, znázorňuje graf 3.1. Jedná se o tyto 

mimorozpočtové zdroje v celkové výši 1 731 337,84 Kč:  

- trţby z prodeje sluţeb ……….……………..………………...……. 1 421 692,00 Kč 

- úroky ………………………………………………………………..… 27 684,99 Kč 

- fond odměn ………………………………………………………….... 55 433,00 Kč 

- rezervní fond (tisk publikací k 20. výročí vzniku zařízení) ………..... 12 810,00 Kč 

- rezervní fond (peněţitý dar firmy AHOLD) ………………………...... 30 221,00 Kč 

- granty poskytnuté MMO ………………………………………...…... 160 000,00 Kč 



19 

 

- účetní likvidace převedeného závazku ………………………………..... 3 496,85 Kč 

- trţba z prodeje DHM (vozidlo) ……………………………………..... 20 000,00 Kč 

Graf č. 3.1: Mimorozpočtové zdroje organizace – rok 2005 (v %) 

Mimorozpočtové zdroje organizace - rok 2005

82,12%

1,60%

3,20%

0,74%

1,75%

9,24%

0,20%
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trţby z prodeje sluţeb 

úroky 

fond odměn

rezervní fond

rezervní fond (peněţitý dar
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účetní likvidace převedeného

závazku
trţba z prodeje DHM (vozidlo)

 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2005; vlastní zpracování] 

V tabulce 3.3 jsou uvedeny náklady organizace za rok 2005 v členění dle jednotlivých 

nákladových účtů. Celkové náklady v roce 2005 byly 41 803 956,84 Kč. Nejvyšší podíl 

na celkových nákladech (57,68 %) představovaly mzdy zaměstnanců, které činily 

24 111 433,00 Kč. Druhou největší poloţkou bylo zákonné sociální pojištění (odvody 

z mezd), a to ve výši 8 440 690,00 Kč, coţ představovalo 20,19 % celkových nákladů.  

U ostatních neinvestičních výdajů se na celkových nákladech podílela spotřeba 

materiálu 6,84 %. Zde měla největší podíl spotřeba potravin, dále nákup drobného 

dlouhodobého hmotného majetku (vybavení místností III. výchovné skupiny v objektu 

Škrobálkova novým nábytkem, vybavení tělocvičny a nákup automatické pračky v Koblově, 

dokoupení termovárnic do kuchyně a pořízení nové bubnové sekačky) a nákup jiného 

drobného materiálu, zejména kancelářských potřeb. Opravy a udržování představovaly 

4,57 %. V rámci údrţby byla provedena oprava schodiště a částečná výměna kanalizace 

v objektu Škrobálkova. Dále byla prováděna záchovná údrţba objektů, opravy kuchyňských 

strojů, učebních pomůcek a vozidel. Spotřeba energie činila 3,84 %. Největší podíl tvořila 

spotřeba plynu (ve všech objektech organizace jsou plynové kotelny) a spotřeba elektrické 

energie. Ostatní služby tvořily 2,98 %. Zde představovaly největší podíl ostatní sluţby 
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materiální a nemateriální povahy (odborné sluţby a servisní sluţby), telekomunikační sluţby 

a zpracování dat (zejména zpracování mezd externí organizací). Odpisy dlouhodobého 

hmotného majetku tvořily 1,73 % (organizace měla zpracován odpisový plán, do poloţky se 

promítlo zvýšení hodnot budov o dokončené investiční akce „Rekonstrukce půdních prostor 

a zdravotechniky objektu C Škrobálkova“ a „Rekonstrukce ústředního topení objektu 

Wattova“). Zákonné sociální náklady (převod do FKSP) představovaly 1,13 %, jiné ostatní 

náklady (největší podíl tvořilo pojištění majetku) 0,6 %, ostatní sociální pojištění (zákonné 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele) 0,25 %, cestovné (včetně pracovních cest 

zaměstnanců) 0,14 %, ostatní sociální náklady (ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců) 

0,04 % a ostatní daně a poplatky (poplatky za karty CCS, nákup dálničních známek a kolků 

na výpisy z katastru nemovitostí) 0,02 % celkových nákladů organizace. Nejniţší podíl byl 

u poloţky náklady na reprezentaci, a to 0,004 %. 

Tabulka č. 3.3: Celkové náklady organizace za rok 2005 (v Kč) 

Položky nákladových účtů Kč Podíl v % 

501 - spotřeba materiálu 2 859 929,94 6,84 

502 - spotřeba energie 1 607 020,57 3,84 

511 - opravy a udrţování 1 909 460,55 4,57 

512 - cestovné 57 714,70 0,14 

513 - náklady na reprezentaci 1 465,00 0,00 

518 - ostatní sluţby 1 244 731,78 2,98 

521 - mzdové náklady 24 111 433,00 57,68 

524 - zákonné sociální pojištění 8 440 690,00 20,19 

525 - ostatní sociální pojištění 103 151,00 0,25 

527 - zákonné sociální náklady 472 119,00 1,13 

528 - ostatní sociální náklady 14 896,90 0,04 

538 - ostatní daně a poplatky 8 212,80 0,02 

549 - jiné ostatní náklady 249 245,50 0,60 

551 - odpisy dlouhodobého hmotného majetku 723 886,10 1,73 

CELKEM 41 803 956,84 100,00 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2005; vlastní zpracování] 

Hospodaření organizace v roce 2005 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 

ve výši 508 381,00 Kč. Výsledek hospodaření organizace byl zcela finančně kryt. V rámci 

finančního vypořádání bylo zřizovateli navrţeno rozdělení VH do fondů takto:  

- rezervní fond …………………….……………………….... 386 705,00 Kč 

- fond odměn ………………………………………...…...…. 101 676,00 Kč 
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- fond reprodukce majetku ……………………………..……... 20 000,00 Kč 

Při návrhu na přerozdělení bylo vycházeno z toho, ţe na kladném hospodářském 

výsledku se podílel výnos z prodeje vozidla – tj. i po účetní stránce došlo ke zvýšení objemu 

fondu reprodukce majetku o 20 tis. Kč, ze zbývající části zisku pak 20 % do fondu odměn, 

tj. 101 676,00 Kč a zbývající část 386 705,00 Kč do rezervního fondu organizace. 

Čerpání objemu neinvestičních výdajů k 31. 12. 2005 v celkové hodnotě 

41 803 956,84 Kč představovalo 103,01 % z poskytnutého příspěvku na činnost, který činil 

40 581 tis. Kč. Došlo k jeho plánovanému překročení, tj. byly zapojeny vlastní zdroje – 

příjmy z poskytovaných sluţeb (příspěvky na děti a stravné) a přijaté úroky, dále byl zapojen 

fond odměn a rezervní fond, byly vyuţity městské granty, peněţité dary a výnosy z prodeje 

dlouhodobého hmotného majetku.  

Celkový rozpočtovaný objem mzdových prostředků (prostředky na platy a OON) činil 

po úpravách 24 056 tis. Kč. Skutečně bylo k 31. 12. 2005 vyčerpáno 24 111 433,00 Kč, 

tj. 100,23 %. Z toho objem prostředků na platy, který činil 23 606 tis. Kč, byl čerpán ve výši 

23 661 433,00 Kč (překročení, které představovalo 55 433,00 Kč, bylo dokryto z fondu 

odměn organizace). Limit prostředků na OON ve výši 450 tis. Kč byl zcela vyčerpán. 

Zákonné odvody organizace činily po úpravě 8 420 tis. Kč, skutečně bylo 

vyčerpáno 8 440 690,00 Kč, tj. 100,25 % (došlo k překročení o 20 690,00 Kč). Příděl do 

FKSP byl schválen ve výši 472 tis. Kč, vyčerpáno bylo 472 119,00 Kč, tj. 100,03 % 

(překročení o 119,00 Kč).  

Upravený limit počtu zaměstnanců na rok 2005 byl 107,52 zaměstnanců, skutečnost 

k 31. 12. 2005 představovala 105,47 (tj. 98,09 %) – ke splnění chybělo 2,05. Jednalo 

se o pracovníky, kteří byli přijímáni v průběhu posledního čtvrtletí, tj. nepromítli se 

do celoročního přepočteného limitu zaměstnanců. U fyzických osob byl přepočtený stav 

k 31. 12. 2005 vykázán v počtu 106,78 osob. 

V roce 2005 byly organizaci zřizovatelem poskytnuty systémové investiční dotace – 

investiční účelové prostředky na akce ISPROFIN ve výši 6 218 tis. Kč. Tyto prostředky byly 

čerpány ze zvláštního účtu (nebyly převedeny na běţný účet organizace). Jednalo se 

o tyto akce: 

1. „Rekonstrukce podkroví Škrobálkova“ – byla zahájena v roce 2003 zpracováním 

projektové dokumentace, v roce 2004 probíhala vlastní rekonstrukce, která byla dokončena 



22 

 

v lednu 2005. Objem pro rok 2005, který představoval částku 926 tis. Kč, byl zcela vyuţit. 

Celkové náklady stavby činily 13 107 598,30 Kč.  

2. „Rekonstrukce zdravotechniky objektu C Škrobálkova“ – byla zahájena a dokončena v roce 

2005. Celkem bylo organizaci přiděleno 2 073 tis. Kč. Skutečné čerpání systémové investiční 

dotace představovalo 2 072 385,00 Kč. Rozdíl ve výši 615,00 Kč byl odveden zpět 

do státního rozpočtu. Z prostředků FRM bylo čerpáno 107 300,00 Kč (za projektovou 

dokumentaci a stavební dozor). Celkové náklady stavby činily 2 179 685,00 Kč. 

3. „Rekonstrukce ústředního topení, měření a regulace Watova“ – byla zahájena a dokončena 

v roce 2005. Celkem bylo organizaci přiděleno 2 336 tis. Kč. Prostředky účelové dotace byly 

vyčerpány v objemu 2 335 523,60 Kč – zůstatek 476,40 Kč byl odveden zpět do státního 

rozpočtu. Z prostředků FRM bylo uhrazeno 108 500,00 Kč (za projektovou dokumentaci 

a stavební dozor). Celkové náklady stavby činily 2 444 023,60 Kč.  

4. Na obnovu vozového parku byla organizaci poskytnuta dotace ve výši 883 tis. Kč. Byl 

pořízen automobil Volkswagen Transporter za 882 980,00 Kč – nevyčerpaných 20,00 Kč 

bylo odvedeno zpět do státního rozpočtu.
19

 

3.2.2 Účetní období 2006 

Zřizovatel stanovil organizaci na provoz v roce 2006 závazné ukazatele rozpočtu (viz 

tabulka 3.4). V průběhu roku 2006 docházelo k úpravám rozpočtu v souladu se závěry 

Dohodovacího řízení, které se uskutečnilo na MŠMT dne 21. 2. 2006 – jednalo se o dokrytí 

potřeb vzhledem k přechodu některých zaměstnanců z kategorie nepedagogických pracovníků 

do kategorie pedagogických pracovníků a dokrytí potřeb provozních prostředků vzhledem 

ke stoupajícím cenám energií. 

Tabulka č. 3.4: Závazné ukazatele rozpočtu pro organizaci celkem - rok 2006 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

po změnách 
Rozdíl Rozdíl v % 

Mzdové prostředky 25 039 25 900 861 3,44 

    z toho OON 450 400 -50 -11,11 

Zákonné odvody 8 763 9 065 302 3,45 

Příděl FKSP 492 509 17 3,46 

Ostatní neinvestiční výdaje 7 949 8 264 315 3,96 

Neinvestiční výdaje celkem 42 243 43 738 1 495 3,54 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2006; vlastní zpracování] 

                                                 
19

 NIKLOVÁ, J.; LITNEROVÁ, I.; PAVLICOVÁ, B.; KOFROŇOVÁ, M. Roční zpráva za rok 2005. Rozbor 

hospodaření. Ostrava : Diagnostický ústav pro mládeţ, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava, 2006. 
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Úpravou rozpočtu došlo ke změně závazných ukazatelů. Celkové neinvestiční výdaje 

byly schváleny ve výši 42 243 tis. Kč, po změnách činily 43 738 tis. Kč (vzrostly o 1 495 tis. 

Kč), mzdové prostředky byly schváleny ve výši 25 039 tis. Kč, po změnách představovaly 

částku 25 900 tis. Kč (navýšení o 861 tis. Kč), z toho ostatní osobní náklady byly schváleny 

ve výši 450 tis. Kč, po úpravě činily 400 tis. Kč, čili došlo ke sníţení o 50 tis. Kč, zákonné 

odvody byly schváleny ve výši 8 763 tis. Kč, po změnách představovaly objem 9 065 tis. Kč 

(navýšení činilo 302 tis. Kč), příděl do FKSP byl schválen ve výši 492 tis. Kč, po navýšení 

činil 509 tis. Kč (vzrostl o 17 tis. Kč) a ostatní neinvestiční výdaje byly schváleny ve výši 

7 949 tis. Kč, po změnách představovaly částku 8 264 tis. Kč (navýšení činilo 315 tis. Kč). 

Celkové plánované příjmy v roce 2006 byly schváleny v objemu 1 000 tis. Kč, po změnách 

činily 1 335 tis. Kč (vzrostly o 335 tis. Kč). Limit celkového počtu zaměstnanců byl 

z původních 107,52 navýšen na 108,52 (navýšení o 1,00). 

Organizaci byly v roce 2006 poskytnuty státní účelové prostředky na úhradu 

kapitálových nákladů programového financování ISPROFIN ve výši 2 176 tis. Kč na akci 

„Výměna střešní krytiny Škrobálkova C“ – tyto finanční prostředky, které byly rozepsány 

v objemu 2 176 tis. Kč, byly převedeny na běţný účet organizace. Objem neinvestičních 

prostředků byl vyuţit ve výši 2 175 343,40 Kč (nevyčerpaných 656,60 Kč bylo vráceno zpět 

zřizovateli). 

Celkové výnosy organizace v roce 2006 byly 47 474 386,25 Kč, z toho příspěvek 

na činnost od zřizovatele představoval objem 43 738 tis. Kč, systémová neinvestiční dotace 

poskytnutá zřizovatelem byla vyčerpána ve výši 2 175 343,40 Kč. Mimorozpočtové zdroje 

činily 1 561 042,85 Kč. 

Tabulka č. 3.5: Celkové výnosy organizace za rok 2006 (v Kč) 

Položky výnosových účtů Kč Podíl v % 

602 - trţby z prodeje sluţeb 1 382 199,00 2,91 

644 - úroky 45 143,85 0,10 

648 - zúčtování fondů 20 000,00 0,04 

649 - jiné ostatní výnosy 113 700,00 0,24 

691 - příspěvky a dotace na provoz 45 913 343,40 96,71 

      z toho příspěvek na provoz 43 738 000,00 92,13 

      z toho systémová NID 2 175 343,40 4,58 

CELKEM 47 474 386,25 100,00 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2006; vlastní zpracování] 
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V tabulce 3.5 jsou uvedeny celkové výnosy organizace za rok 2006 dle jednotlivých 

výnosových účtů. Příspěvek na provoz od zřizovatele (včetně poskytnuté systémové NID) 

představoval 96,71 % celkových výnosů, tržby z prodeje služeb 2,91 %, jiné ostatní 

výnosy, které zahrnovaly grant poskytnutý organizaci Magistrátem města Ostravy na řešení 

problematiky drog a návykových závislostí, pojistné plnění a náhradu škody projednávanou 

ve škodní komisi organizace, 0,24 % a úroky 0,10 % celkových výnosů organizace. 

Nejmenší podíl byl u zúčtování fondu rezerv (čerpání peněţitého daru), a to 0,04 %.  

Podrobnější členění mimorozpočtových zdrojů organizace, které byly zapojeny 

na financování činnosti organizace v roce 2006, znázorňuje graf 3.2. Jedná se o tyto 

mimorozpočtové zdroje v celkové výši 1 561 042,85 Kč:  

- trţby z prodeje sluţeb ……….…………………………….………. 1 382 199,00 Kč 

- úroky ………………………………………………………………..… 45 143,85 Kč 

- rezervní fond (peněţitý dar firmy FRIEDEL) …………….………...... 20 000,00 Kč 

- pojistné plnění ……………………………………………………...…. 95 375,00 Kč 

- grant poskytnutý MMO ……………………………………………..... 15 000,00 Kč 

- výnos ze škodní komise ………………………………………...……… 3 325,00 Kč 

Graf č. 3.2: Mimorozpočtové zdroje organizace – rok 2006 (v %) 

Mimorozpočtové zdroje organizace - rok 2006

88,54%

2,89%

1,28%
6,11% 0,96% 0,21%

trţby z prodeje sluţeb 

úroky 

rezervní fond (peněţitý dar

firmy Friedel)
pojistné plnění - náhrada

škody
grant poskytnutý MMO

výnos ze škodní komise

 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2006; vlastní zpracování] 

V tabulce 3.6 jsou uvedeny náklady organizace za rok 2006 v členění dle jednotlivých 

nákladových účtů. Celkové náklady v roce 2006 byly 46 559 176,60 Kč. Nejvyšší podíl 
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na celkových nákladech (55,5 %) představovaly mzdy zaměstnanců, které činily 

25 839 374,00 Kč. Druhou největší poloţkou bylo zákonné sociální pojištění (odvody 

z mezd), a to ve výši 9 041 722,00 Kč, coţ představovalo 19,42 % celkových nákladů.  

U ostatních neinvestičních výdajů se na celkových nákladech podílela spotřeba 

materiálu 7,41 %. Největší podíl byl u spotřeby potravin a nákupu drobného dlouhodobého 

hmotného majetku (zařizování budovy Wattova pro dlouhodobou diagnostickou skupinu 

dívek) a dále nákup jiného drobného materiálu, kde se jednalo o kancelářské potřeby a běţný 

spotřební materiál. Opravy a udržování tvořily 6,66 %. Byla prováděna běţná údrţba 

objektů, opravy vozidel, zařízení a učebních pomůcek. V této poloţce se dále promítlo pouţití 

systémové NID na akci „Oprava střechy budovy C Škrobálkova“. Spotřeba energie 

představovala 4,01 %. Jednalo se zejména o spotřebu plynu (plynové kotelny) a spotřebu 

elektrické energie. Nárůst je ovlivněn rostoucími cenami energií. Ostatní služby tvořily 

3,08 %. Zde představovaly největší podíl ostatní sluţby materiální a nemateriální povahy 

(byly provedeny revize budov a revize elektrozařízení), telekomunikační sluţby, zpracování 

dat (zvláště zpracování mezd externí organizací) a sluţby pošt (zvýšení cen poštovného).  

Tabulka č. 3.6: Celkové náklady organizace za rok 2006 (v Kč) 

Položky nákladových účtů Kč Podíl v % 

501 - spotřeba materiálu 3 447 864,33 7,41 

502 - spotřeba energie 1 869 038,13 4,01 

511 - opravy a udrţování 3 102 783,10 6,66 

512 - cestovné 46 925,30 0,10 

513 - náklady na reprezentaci 2 211,00 0,00 

518 - ostatní sluţby 1 431 762,62 3,08 

521 - mzdové náklady 25 839 374,00 55,50 

524 - zákonné sociální pojištění 9 041 722,00 19,42 

525 - ostatní sociální pojištění 105 431,00 0,23 

527 - zákonné sociální náklady 508 796,00 1,09 

528 - ostatní sociální náklady 20 305,50 0,04 

538 - ostatní daně a poplatky 8 610,66 0,02 

542 - ostatní pokuty a penále 1 725,00 0,00 

543 - odpis pohledávky 30 602,00 0,07 

549 - jiné ostatní náklady 307 292,16 0,66 

551 - odpisy dlouhodobého hmotného majetku 794 733,80 1,71 

CELKEM 46 559 176,60 100,00 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2006; vlastní zpracování] 
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Odpisy dlouhodobého hmotného majetku činily 1,71 % (organizace měla zpracován 

odpisový plán, do poloţky se promítlo zvýšení hodnot budov o dokončené investiční akce – 

obklady učeben v Koblově, zateplení půdních prostor a obklady schodiště a chodby 

na Zákrejsové). Zákonné sociální náklady (převod do FKSP) tvořily 1,09 %, jiné ostatní 

náklady (největší podíl tvořilo pojištění majetku) 0,66 %, ostatní sociální pojištění 

(zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele) 0,23 %, cestovné (včetně pracovních cest 

zaměstnanců) 0,1 %, odpis pohledávky (nevymahatelné pohledávky - příspěvky zákonných 

zástupců na děti umístěné v zařízení; tyto pohledávky jsou dále vedeny na podrozvahovém 

účtu organizace) 0,07 %, ostatní sociální náklady (ochranné pracovní pomůcky 

zaměstnanců) 0,04 % a ostatní daně a poplatky (poplatky za karty CCS, nákup dálničních 

známek a kolků) 0,02 % celkových nákladů organizace. Nejniţší podíl byl u poloţky 

náklady na reprezentaci (0,005 %) a ostatní pokuty a penále (0,004 %). 

Hospodaření organizace v roce 2006 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 

ve výši 915 209,65 Kč. Výsledek hospodaření organizace byl zcela finančně kryt. V rámci 

finančního vypořádání bylo zřizovateli navrţeno rozdělení VH do fondů takto:  

- rezervní fond …………………….……………………….... 732 167,72 Kč 

- fond odměn ………………………………………...………. 183 041,93 Kč 

V částce návrhu 183 041,93 Kč (20 % VH) do fondu odměn je zahrnuta úspora 

60 216,00 Kč hrubých mezd a 410,00 Kč OON a v částce 732 167,72 Kč (80 % VH) 

do rezervního fondu je zahrnuto 23 278,00 Kč zákonných odvodů k úspoře hrubých mezd 

a 204,00 Kč tvorba FKSP. 

Čerpání objemu neinvestičních výdajů k 31. 12. 2006 v celkové hodnotě 

46 559 176,60 Kč představovalo 101,41 % z poskytnutého příspěvku na činnost, který činil 

45 913 343,40 Kč (vč. systémové neinvestiční dotace ve výši 2 175 343,40 Kč). Došlo 

k jeho plánovanému překročení, tj. byly zapojeny vlastní zdroje – příjmy z poskytovaných 

sluţeb (příspěvky na děti a stravné) a přijaté úroky, dále byl zapojen rezervní fond (peněţitý 

dar), byl vyuţit městský grant, pojistné náhrady a další příjmy. 

Celkový rozpočtovaný objem mzdových prostředků (prostředky na platy a OON) činil 

po úpravách 25 900 tis. Kč. Skutečně bylo k 31. 12. 2006 vyčerpáno 25 839 374,00 Kč, 

tj. 99,77 %. Z toho objem prostředků na platy, který činil 25 500 tis. Kč, byl čerpán ve výši 

25 439 784,00 Kč (úspora představovala 60 216,00 Kč). Limit prostředků na OON, který 

představoval 400 tis. Kč, byl vyčerpán v objemu 399 590,00 Kč (úspora 410,00 Kč). 
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Zákonné odvody organizace činily po úpravě 9 065 tis. Kč, skutečně bylo vyčerpáno 

9 041 722,00 Kč, tj. 99,74 % (úspora tvořila 23 278,00 Kč). Příděl do FKSP byl schválen 

ve výši 509 tis. Kč, vyčerpáno bylo 508 796,00 Kč, tj. 99,96 % (úspora 204,00 Kč). 

Upravený limit počtu zaměstnanců na rok 2006 byl 108,52 zaměstnanců, skutečnost 

k 31. 12. 2006 představovala 107,77 (tj. 99,31 %). 

Z fondu reprodukce majetku organizace byly financovány akce investičního 

charakteru v celkovém rozsahu 503 445,60 Kč, z toho:  

- akce „Zateplení půdního prostoru Zákrejsova“ ………………………... 409 500,00 Kč 

- akce „Obklady učeben Koblov“………………………………………..... 44 553,60 Kč 

- akce „Výroba a montáţ obloţení schodiště a chodby Zákrejsova“ …...… 49 392,00 Kč
20

 

3.2.3 Účetní období 2007 

Zřizovatel stanovil organizaci na provoz v roce 2007 závazné ukazatele rozpočtu (viz 

tabulka 3.7). V průběhu roku docházelo k úpravám rozpočtu v souladu se závěry 

Dohodovacího řízení, které se uskutečnilo na MŠMT dne 6. 3. 2007 – jednalo se o dokrytí 

potřeb ambulantní části SVP a dokrytí ONIV v důsledku nárůstu cen energií. 

Tabulka č. 3.7: Závazné ukazatele rozpočtu pro organizaci celkem - rok 2007 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

po změnách 
Rozdíl Rozdíl v % 

Mzdové prostředky 23 074 27 000 3 926 17,01 

    z toho OON 400 500 100 25,00 

Zákonné odvody 8 075 9 450 1 375 17,03 

Příděl FKSP 454 530 76 16,74 

Ostatní neinvestiční výdaje 4 795 7 996 3 201 66,76 

Neinvestiční výdaje celkem 36 398 44 976 8 578 23,57 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2007; vlastní zpracování] 

Úpravou rozpočtu došlo k navýšení závazných ukazatelů. Celkové neinvestiční výdaje 

byly schváleny ve výši 36 398 tis. Kč, po změnách činily 44 976 tis. Kč (vzrostly o 8 578 tis. 

Kč), mzdové prostředky byly schváleny ve výši 23 074 tis. Kč, po změnách představovaly 

objem 27 000 tis. Kč (navýšení o 3 926 tis. Kč), z toho ostatní osobní náklady byly 

schváleny ve výši 400 tis. Kč, po úpravě činily 500 tis. Kč, čili došlo k navýšení o 100 tis. Kč, 

zákonné odvody byly schváleny ve výši 8 075 tis. Kč, po změnách představovaly částku 

                                                 
20

 PAVLICOVÁ, B.; MYNÁŘOVÁ, J.; VÁCLAVÍKOVÁ, I. Roční zpráva za rok 2006. Rozbor hospodaření. 

Ostrava : Diagnostický ústav pro mládeţ, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava, 2007. 
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9 450 tis. Kč (navýšení činilo 1 375 tis. Kč), příděl do FKSP byl schválen ve výši 454 tis. 

Kč, po navýšení představoval 530 tis. Kč (vzrostl o 76 tis. Kč) a ostatní neinvestiční výdaje 

byly schváleny ve výši 4 795 tis. Kč, po změnách činily 7 996 tis. Kč (navýšení o 3 201 tis. 

Kč). Celkové plánované příjmy organizace v roce 2007 byly schváleny v objemu 1 200 tis. 

Kč, po úpravě rozpočtu zůstaly nezměněny. Limit celkového počtu zaměstnanců činil před 

i po změnách rozpočtu 108,52. Rozpočtované čerpání prostředků rezervního fondu 

představovalo 200 tis. Kč. 

Celkové výnosy organizace v roce 2007 byly 46 697 176,35 Kč, z toho příspěvek 

na činnost od zřizovatele představoval objem 44 976 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje činily 

1 721 176,35 Kč. 

Tabulka č. 3.8: Celkové výnosy organizace za rok 2007 (v Kč) 

Položky výnosových účtů Kč Podíl v % 

602 - trţby z prodeje sluţeb 1 455 875,00 3,12 

644 - úroky 44 945,68 0,10 

645 - kursové zisky 7,67 0,00 

648 - zúčtování fondů 100 840,00 0,22 

649 - jiné ostatní výnosy 119 508,00 0,26 

691 - příspěvky a dotace na provoz 44 976 000,00 96,31 

CELKEM 46 697 176,35 100,00 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2007; vlastní zpracování] 

V tabulce 3.8 jsou uvedeny celkové výnosy organizace za rok 2007 dle jednotlivých 

výnosových účtů. Příspěvek na provoz od zřizovatele činil 96,31 % celkových výnosů. 

Tržby z prodeje služeb představovaly 3,12 %, jiné ostatní výnosy, které zahrnovaly grant 

poskytnutý organizaci Magistrátem města Ostravy na řešení problematiky drog a návykových 

závislostí, pojistné plnění, náhradu škody projednávanou ve škodní komisi organizace 

a pronájem pozemku 0,26 %, zúčtování fondu rezerv (včetně pouţití peněţitých darů) 

0,22 %, úroky 0,1 % celkových výnosů organizace. Nejmenší podíl byl u poloţky kursové 

zisky, které činily 7,67 Kč.  

Podrobnější členění mimorozpočtových zdrojů organizace, které byly zapojeny 

na financování činnosti organizace v roce 2007, znázorňuje graf 3.3. Jedná se o tyto 

mimorozpočtové zdroje v celkovém objemu 1 721 176,35 Kč: 

- trţby z prodeje sluţeb ……….………………………….....………. 1 455 875,00 Kč 

- úroky ………………………………………………………………..… 44 945,68 Kč 
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- rezervní fond (peněţité dary) …………………………....…………..... 17 000,00 Kč 

- rezervní fond (dodatečný odvod daně z příjmu za rok 2006) ………... 81 720,00 Kč 

- rezervní fond (doúčtování FRM z minulých let) ………………..……... 2 120,00 Kč 

- pojistné plnění …………………………………………………...……. 12 957,00 Kč 

- grant poskytnutý MMO …………………………………………...…... 80 000,00 Kč 

- výnos ze škodní komise ……………………………………………...… 4 200,00 Kč 

- pronájem pozemku …………………………………………………..... 22 351,00 Kč 

- kursové zisky …………………………………………………………...….... 7,67 Kč 

Graf č. 3.3: Mimorozpočtové zdroje organizace – rok 2007 (v %) 

Mimorozpočtové zdroje organizace - rok 2007
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[Zdroj: Roční zpráva za rok 2007; vlastní zpracování] 

V tabulce 3.9 jsou uvedeny náklady organizace za rok 2007 v členění dle jednotlivých 

nákladových účtů. Celkové náklady v roce 2007 byly 46 405 961,67 Kč. Nejvyšší podíl 

na celkových nákladech (58,11 %) představovaly mzdy zaměstnanců, které činily 

26 964 254,00 Kč. Druhou největší poloţkou bylo zákonné sociální pojištění (odvody 

z mezd), a to ve výši 9 449 803,00 Kč, coţ představovalo 20,36 % celkových nákladů.  

U ostatních neinvestičních výdajů se na celkových nákladech podílela spotřeba 

materiálu 6,99 %. Největší podíl představovala spotřeba potravin, dále nákup jiného 

drobného materiálu (zejména nákup běţného spotřebního materiálu a kancelářských potřeb) 
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a nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, kde se jednalo o pořízení nové telefonní 

ústředny v objektu Wattova, dovybavení školní kuchyně a nákup nových počítačů a monitorů 

pro pracovníky SVP. Spotřeba energie činila 4,32 %. Jednalo se zejména o spotřebu plynu 

(plynové kotelny v objektech) a spotřebu elektrické energie. Ostatní služby tvořily 3,8 %. 

Zde představovaly největší podíl ostatní sluţby materiální a nemateriální povahy (servisní 

sluţby a odborné sluţby), telekomunikační sluţby, zpracování dat (zpracování mezd externí 

organizací) a nákup drobného software v pořizovací ceně do 60 tis. Kč. Opravy a udržování 

tvořily 2,41 %. V rámci údrţby byla prováděna běţná záchovná údrţba objektů, byly 

prováděny opravy strojů a zařízení a opravy vozidel). Odpisy dlouhodobého hmotného 

majetku činily 1,79 % (organizace měla zpracován odpisový plán, ve zvýšení poloţky se 

promítlo zvýšení hodnot budov o dokončené investiční akce „Místnost pro záchyt č. 262“ 

a „Rekonstrukce zdravotechniky A v objektu Škrobálkova“).  

Tabulka č. 3.9: Celkové náklady organizace za rok 2007 (v Kč) 

Položky nákladových účtů Kč Podíl v % 

501 - spotřeba materiálu 3 243 897,34 6,99 

502 - spotřeba energie 2 005 140,99 4,32 

511 - opravy a udrţování 1 120 636,01 2,41 

512 - cestovné 54 520,00 0,12 

513 - náklady na reprezentaci 1 189,50 0,00 

518 - ostatní sluţby 1 764 540,48 3,80 

521 - mzdové náklady 26 964 254,00 58,11 

524 - zákonné sociální pojištění 9 449 803,00 20,36 

525 - ostatní sociální pojištění 110 982,00 0,24 

527 - zákonné sociální náklady 529 988,00 1,14 

528 - ostatní sociální náklady 18 352,00 0,04 

538 - ostatní daně a poplatky 6 132,74 0,01 

548 - manka a škody 4 200,00 0,01 

549 - jiné ostatní náklady 299 566,61 0,65 

551 - odpisy dlouhodobého hmotného majetku 832 759,00 1,79 

CELKEM 46 405 961,67 100,00 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2007; vlastní zpracování] 

Zákonné sociální náklady (převod do FKSP) představovaly 1,14 %, jiné ostatní 

náklady (největší podíl tvořilo pojištění majetku) 0,65 %, ostatní sociální pojištění 

(zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele) 0,24 %, cestovné (včetně pracovních cest 

zaměstnanců) 0,12 %, ostatní sociální náklady (ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců) 

0,04 %, ostatní daně a poplatky (poplatky za karty CCS a nákup dálničních známek) a dále 
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manka a škody (škodní komise - náhrada zcizeného mobilního telefonu) 0,01 % celkových 

nákladů organizace. Nejniţší podíl byl u poloţky náklady na reprezentaci (0,003 %). 

Hospodaření organizace v roce 2007 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 

ve výši 209 494,68 Kč. (Výsledek hospodaření před zdaněním představoval objem 

291 214,68 Kč. Dodatečný odvod daně z příjmu právnických osob za rok 2006, jenţ byl 

financován z rezervního fondu organizace, činil 81 720,00 Kč.) Výsledek hospodaření 

organizace byl zcela finančně kryt. V rámci finančního vypořádání bylo zřizovateli navrţeno 

rozdělení VH do fondů takto:  

- rezervní fond …………………….……………………….... 167 595,74 Kč 

- fond odměn ………………………………………...……..…. 41 898,94 Kč 

V částce návrhu 41 898,94 Kč (20 % VH) do fondu odměn je zahrnuta úspora 596,00 

Kč hrubých mezd a 35 150,00 Kč OON a v částce 167 595,74 Kč (80 % VH) do rezervního 

fondu je zahrnuto 197,00 Kč zákonných odvodů k úspoře hrubých mezd a 12,00 Kč 

tvorba FKSP. 

Čerpání objemu neinvestičních výdajů k 31. 12. 2007 v celkové hodnotě 

46 405 961,67 Kč představovalo 103,18 % z poskytnutého příspěvku na činnost, který činil 

44 976 tis. Kč. Došlo k jeho plánovanému překročení, tj. byly zapojeny vlastní zdroje – 

příjmy z poskytovaných sluţeb (příspěvky na děti a stravné) a přijaté úroky, dále byl zapojen 

rezervní fond, byly vyuţity peněţité dary, městský grant, pojistné náhrady a další příjmy. 

Celkový rozpočtovaný objem mzdových prostředků (prostředky na platy a OON) činil 

po úpravách 27 000 tis. Kč. Skutečně bylo k 31. 12. 2007 vyčerpáno 26 964 254,00 Kč, 

tj. 99,87 %. Z toho objem prostředků na platy, který činil 26 500 tis. Kč, byl čerpán ve výši 

26 499 404,00 Kč (úspora 596,00 Kč). Limit prostředků na OON, který představoval 500 tis. 

Kč, byl vyčerpán v objemu 464 850,00 Kč (úspora činila 35 150,00 Kč). Zákonné odvody 

organizace představovaly po úpravě 9 450 tis. Kč, skutečně bylo vyčerpáno 9 449 803,00 Kč 

(úspora 197,00 Kč). Příděl do FKSP byl schválen ve výši 530 tis. Kč, vyčerpáno bylo 

529 988,00 Kč (úspora 12,00 Kč). Upravený limit počtu zaměstnanců na rok 2007 byl 

108,52 zaměstnanců, skutečnost k 31. 12. 2007 představovala 107,65 (tj. 99,2 %). 

Systémové investiční nebo neinvestiční dotace – státní účelové prostředky na úhradu 

kapitálových nákladů programového financování ISPROFIN organizace v roce 2007 

neobdrţela. 
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Z fondu reprodukce majetku organizace byly financovány akce investičního 

i neinvestičního charakteru v celkovém rozsahu 2 260 727,70 Kč, z toho:  

- akce „Místnost pro záchyt č. 262 Škrobálkova“ ………………………... 98 607,60 Kč 

- akce „Zdravotechnika Škrobálkova A“……………………………..... 2 160 000,10 Kč 

- doúčtování akce „Rekonstrukce podkroví Škrobálkova“ …….........……... 2 120,00 Kč
21

 

3.2.4 Účetní období 2008 

Zřizovatel stanovil organizaci na provoz v roce 2008 závazné ukazatele rozpočtu (viz 

tabulka 3.10). V průběhu roku 2008 docházelo k úpravám rozpočtu v souladu se závěry 

Dohodovacího řízení, které se uskutečnilo na MŠMT dne 7. 4. 2008 – jednalo se o zvýšení 

prostředků neinvestičních výdajů dle skutečných potřeb organizace (zvýšení mezd 

do průměru na zaměstnance, obvyklého v zařízeních podobného typu). 

Tabulka č. 3.10: Závazné ukazatele rozpočtu pro organizaci celkem - rok 2008 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

po změnách 
Rozdíl Rozdíl v % 

Mzdové prostředky 28 937 29 073 136 0,47 

    z toho OON 400 400 0 0,00 

Zákonné odvody 10 128 10 176 48 0,47 

Příděl FKSP 571 573 2 0,35 

Ostatní neinvestiční výdaje 6 238 8 009 1 771 28,39 

Neinvestiční výdaje celkem 45 874 47 831 1 957 4,27 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2008; vlastní zpracování] 

Úpravou rozpočtu došlo k navýšení závazných ukazatelů. Celkové neinvestiční výdaje 

byly schváleny ve výši 45 874 tis. Kč, po změnách činily 47 831 tis. Kč (vzrostly o 1 957 tis. 

Kč), mzdové prostředky byly schváleny ve výši 28 937 tis. Kč, po změnách představovaly 

objem 29 073 tis. Kč (navýšení o 136 tis. Kč), z toho ostatní osobní náklady byly schváleny 

ve výši 400 tis. Kč, po úpravě rozpočtu zůstaly na stejné výši, zákonné odvody byly 

schváleny ve výši 10 128 tis. Kč, po změnách činily 10 176 tis. Kč (navýšení představovalo 

48 tis. Kč), příděl do FKSP byl schválen ve výši 571 tis. Kč, po navýšení činil 573 tis. Kč 

(vzrostl o 2 tis. Kč) a ostatní neinvestiční výdaje byly schváleny ve výši 6 238 tis. Kč, 

po změnách představovaly částku 8 009 tis. Kč (navýšení činilo 1 771 tis. Kč). Celkové 

plánované příjmy organizace v roce 2008 byly schváleny v objemu 1 000 tis. Kč, po úpravě 

                                                 
21 PAVLICOVÁ, B.; MYNÁŘOVÁ, J.; VÁCLAVÍKOVÁ, I. Roční zpráva za rok 2007. Rozbor hospodaření. 

Ostrava : Diagnostický ústav pro mládeţ, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava, 2008. 
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rozpočtu činily 1 300 tis. Kč. Limit celkového počtu zaměstnanců byl před i po změnách 

rozpočtu 108,52. Rozpočtované čerpání prostředků rezervního fondu představovalo 

300 tis. Kč. 

V roce 2008 byl realizován rozvojový program (§ 3299/D7) „motivační sloţky platů 

pedagogických pracovníků“ v celkové částce 226 tis. Kč. Z toho činily mzdové prostředky 

165 tis. Kč, zákonné sociální pojištění 57,7 tis. Kč a zákonné sociální náklady (převod 

do FKSP) 3,3 tis. Kč. (Poskytnuté finanční prostředky byly v roce 2008 zcela vyčerpány). 

Rozvojový program byl zahrnut do závazných ukazatelů rozpočtu pro organizaci celkem. 

Celkové výnosy organizace v roce 2008 byly 50 749 579,05 Kč, z toho příspěvek 

na činnost od zřizovatele představoval objem 47 831 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje 

činily 2 918 579,05 Kč. 

Tabulka č. 3.11: Celkové výnosy organizace za rok 2008 (v Kč) 

Položky výnosových účtů Kč Podíl v % 

602 - trţby z prodeje sluţeb 1 859 772,00 3,66 

644 - úroky 45 983,37 0,09 

648 - zúčtování fondů 638 370,50 1,26 

649 - jiné ostatní výnosy 372 453,18 0,73 

651 - trţby z prodeje DHM 2 000,00 0,00 

691 - příspěvky a dotace na provoz 47 831 000,00 94,25 

CELKEM 50 749 579,05 100,00 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2008; vlastní zpracování] 

V tabulce 3.11 jsou uvedeny celkové výnosy organizace za rok 2008 dle jednotlivých 

výnosových účtů. Příspěvek na provoz od zřizovatele činil 94,25 % celkových výnosů. 

Tržby z prodeje služeb představovaly 3,66 %, zúčtování fondu rezerv (pouţití RF na krytí 

provozních nákladů) a fondu reprodukce majetku (pouţití FRM na opravy majetku) 

1,26 %, jiné ostatní výnosy, které zahrnovaly granty poskytnuté organizaci Magistrátem 

města Ostravy na řešení problematiky drog a návykových závislostí, pojistné plnění, náhradu 

škody projednávanou ve škodní komisi organizace a příjmy z pronájmu pozemků 0,73 % 

a úroky 0,09 % celkových výnosů organizace. Nejmenší podíl byl u poloţky tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku, a to 0,004 %. 

Podrobnější členění mimorozpočtových zdrojů organizace, které byly zapojeny 

na financování činnosti organizace v roce 2008, znázorňuje graf 3.4. Jedná se o tyto 

mimorozpočtové zdroje v celkové výši 2 918 579,05 Kč: 
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- trţby z prodeje sluţeb ……….………………………...…..………. 1 859 772,00 Kč 

- úroky ………………………………………………………………..… 45 983,37 Kč 

- rezervní fond (krytí provozních nákladů)…………....…………......... 218 000,00 Kč 

- fond reprodukce majetku (opravy majetku)………..............………... 420 370,50 Kč 

- pojistné plnění …………………………………………….…...……. 276 546,00 Kč 

- granty poskytnuté MMO ………………………………………...…..... 92 000,00 Kč 

- výnos ze škodní komise ………………………………………………..… 772,00 Kč 

- pronájem pozemku ………………………………………………………...... 1,00 Kč 

- ostatní nedaňové příjmy …………………………..……………………. 3 134,18 Kč 

- příjmy z prodeje DHM ………………………………………………… 2 000,00 Kč 

Graf č. 3.4: Mimorozpočtové zdroje organizace – rok 2008 (v %) 
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[Zdroj: Roční zpráva za rok 2008; vlastní zpracování] 

V tabulce 3.12 jsou uvedeny náklady organizace za rok 2008 v členění dle jednotlivých 

nákladových účtů. Celkové náklady v roce 2008 byly 50 286 888,65 Kč. Nejvyšší podíl 

na celkových nákladech (57,77 %) představovaly mzdy zaměstnanců, které činily 

29 052 458,00 Kč. Druhou největší poloţkou bylo zákonné sociální pojištění (odvody 

z mezd), a to ve výši 10 170 688,00 Kč, coţ představovalo 20,23 % celkových nákladů.  
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Tabulka č. 3.12: Celkové náklady organizace za rok 2008 (v Kč) 

Položky nákladových účtů Kč Podíl v % 

501 - spotřeba materiálu 3 856 822,39 7,67 

502 - spotřeba energie 2 182 928,49 4,34 

511 - opravy a udrţování 994 225,25 1,98 

512 - cestovné 59 765,23 0,12 

513 - náklady na reprezentaci 2 793,00 0,01 

518 - ostatní sluţby 1 961 176,64 3,90 

521 - mzdové náklady 29 052 458,00 57,77 

524 - zákonné sociální pojištění 10 170 688,00 20,23 

525 - ostatní sociální pojištění 115 871,00 0,23 

527 - zákonné sociální náklady 573 348,00 1,14 

528 - ostatní sociální náklady 12 517,50 0,02 

538 - ostatní daně a poplatky 15 096,26 0,03 

543 - odpis pohledávky 111 298,00 0,22 

549 - jiné ostatní náklady 346 135,89 0,69 

551 - odpisy dlouhodobého hmotného majetku 831 765,00 1,65 

CELKEM 50 286 888,65 100,00 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2008; vlastní zpracování] 

U ostatních neinvestičních výdajů se na celkových nákladech podílela spotřeba 

materiálu 7,67 %. Zde měly největší podíl spotřeba potravin, nákup jiného drobného 

materiálu (zejména nákup kancelářských potřeb a běţného spotřebního materiálu), nákup 

drobného dlouhodobého hmotného majetku (vybavení SVP novým nábytkem, pořízení nové 

telefonní ústředny a vybavení místnosti sociálních pracovnic v objektu Škrobálkova) 

a spotřeba pohonných hmot. Spotřeba energie tvořila 4,34 %. Největší podíl představovala 

spotřeba plynu (plynové kotelny) a spotřeba elektrické energie. Ostatní služby činily 3,9 %. 

Zde měly největší podíl ostatní sluţby materiální a nemateriální povahy (odborné sluţby 

a servisní sluţby), telekomunikační sluţby, zpracování dat (zpracování mezd externí 

organizací) a sluţby pošt. Opravy a udržování představovaly 1,98 %. Byla prováděna 

záchovná údrţba objektů, opravy strojů a zařízení, učebních pomůcek a opravy vozidel. 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku tvořily 1,65 %. Organizace měla zpracován 

odpisový plán, do poloţky se promítlo zvýšení hodnoty budovy o dokončenou investiční akci 

„Rekonstrukce podkroví Škrobálkova“ a pořízení nového DHM - posuvné brány a vypalovací 

pece. Zákonné sociální náklady (převod do FKSP) činily 1,14 %, jiné ostatní náklady 

(největší podíl tvořilo pojištění majetku a kapesné dětí umístěných v zařízení) 0,69 %, ostatní 

sociální pojištění (zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele) 0,23 %, odpis 
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pohledávky (nevymahatelné pohledávky - příspěvky zákonných zástupců na děti umístěné 

v zařízení; tyto pohledávky jsou dále vedeny na podrozvahovém účtu organizace) 0,22 %, 

cestovné (včetně pracovních cest zaměstnanců) 0,12 %, ostatní daně a poplatky (správní 

poplatky, poplatky za karty CCS a nákup dálničních známek) 0,03 %, ostatní sociální 

náklady (ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců) 0,02 % celkových nákladů organizace. 

Nejniţší podíl byl u poloţky náklady na reprezentaci (0,01 %). 

Hospodaření organizace v roce 2008 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 

ve výši 462 690,40 Kč. Výsledek hospodaření organizace nebyl zcela finančně kryt. V rámci 

finančního vypořádání bylo zřizovateli navrţeno rozdělení kryté části VH ve výši 

333 731,40 Kč do fondů takto:  

- rezervní fond …………………….……………………….... 166 865,70 Kč 

- fond odměn ………………………………………...…...…. 166 865,70 Kč 

Rozdíl mezi navrhovanou částkou k rozdělení do fondů a výsledkem hospodaření činí 

128 959,00 Kč. Jedná se o částku dluţného příspěvku na péči od zákonných zástupců dětí 

umístěných v zařízení za rok 2008. V návrhu 166 856,70 Kč do fondu odměn je zahrnuta 

úspora 5 592,00 Kč hrubých mezd a 14 950,00 Kč OON a v částce 166 865,70 Kč 

do rezervního je zahrnuto 5 312,00 Kč zákonných odvodů k úspoře hrubých mezd. 

Čerpání objemu neinvestičních výdajů k 31. 12. 2008 v celkové hodnotě 

50 286 888,65 Kč představovalo 105,13 % z poskytnutého příspěvku na činnost, který činil 

47 831 tis. Kč. Došlo k jeho plánovanému překročení, tj. byly zapojeny vlastní zdroje – 

příjmy z poskytovaných sluţeb (příspěvky na děti a stravné) a přijaté úroky, dále byl zapojen 

rezervní fond a fond reprodukce majetku, byly vyuţity městské granty, pojistné náhrady 

a další příjmy. 

Celkový rozpočtovaný objem mzdových prostředků (prostředky na platy a OON) činil 

po úpravách 29 073 tis. Kč. Skutečně bylo k 31. 12. 2008 vyčerpáno 29 052 458,00 Kč, 

tj. 99,93 %. Z toho objem prostředků na platy, který činil 28 673 tis. Kč, byl čerpán ve výši 

28 667 408,00 Kč (úspora 5 592,00 Kč). Limit prostředků na OON, který představoval 

400 tis. Kč, byl vyčerpán v objemu 385 050,00 Kč (úspora 14 950,00 Kč). Zákonné odvody 

organizace činily po úpravě 10 176 tis. Kč, skutečně bylo vyčerpáno 10 170 688,00 Kč, 

tj. 99,95 % (úspora 5 312,00 Kč). Příděl do FKSP byl schválen ve výši 573 tis. Kč, 

vyčerpáno bylo 573 348,00 Kč, tj. 100,06 % (došlo k překročení o 348,00 Kč). Upravený 
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limit počtu zaměstnanců na rok 2008 byl 108,52 zaměstnanců, skutečnost k 31. 12. 2008 

představovala 107,56 (tj. 99,12 %). 

Organizace obdrţela v roce 2008 státní účelové prostředky na úhradu kapitálových 

nákladů programového financování ISPROFIN v celkovém objemu 15 775 133,40 Kč. Tyto 

prostředky byly čerpány ze zvláštního účtu (nebyly převedeny na běţný účet organizace). 

Na financování akcí se organizace podílela zapojením vlastního fondu reprodukce majetku 

v celkové výši 600 tis. Kč. Jednalo se o tyto akce: 

1. „Zateplení objektu Škrobálkova“ – SID v objemu 8 097 666,40 Kč. Z prostředků FRM 

bylo čerpáno 400 tis. Kč. Celkové náklady stavby činily 8 497 666,40 Kč.  

2. „Nástavba koridoru Koblov“ – SID ve výši 7 178 467,00 Kč. Z prostředků FRM bylo 

čerpáno 200 tis. Kč. Celkové náklady stavby představovaly 7 378 467,00 Kč. 

3. „Obnova vozového parku“ – SID v objemu 499 tis. Kč na pořízení vozidla Octavia 

Combi.
22

 

3.2.5 Účetní období 2009 

Zřizovatel stanovil organizaci na provoz v roce 2009 závazné ukazatele rozpočtu (viz 

tabulka 3.13). V průběhu roku 2009 docházelo k úpravám rozpočtu v souladu se závěry 

Dohodovacího řízení, které se uskutečnilo na MŠMT dne 10. 3. 2009 – jednalo se o zvýšení 

prostředků neinvestičních výdajů dle skutečných potřeb organizace (dokrytí provozních 

prostředků, zvýšení mezd v souvislosti s platovými postupy). 

Tabulka č. 3.13: Závazné ukazatele rozpočtu pro organizaci celkem - rok 2009 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

po změnách 
Rozdíl Rozdíl v % 

Mzdové prostředky 29 293 32 368 3 075 10,50 

    z toho OON 400 300 -100 -25,00 

Zákonné odvody 9 960 10 678 718 7,21 

Příděl FKSP 578 642 64 11,07 

Ostatní neinvestiční výdaje 6 472 8 043 1 571 24,27 

Neinvestiční výdaje celkem 46 303 51 731 5 428 11,72 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2009; vlastní zpracování] 

                                                 
22 PAVLICOVÁ, B.; VÁCLAVÍKOVÁ, I. Roční zpráva za rok 2008. Rozbor hospodaření. Ostrava : 

Diagnostický ústav pro mládeţ, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava, 2009. 
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Úpravou rozpočtu došlo ke změně závazných ukazatelů. Celkové neinvestiční výdaje 

byly schváleny ve výši 46 303 tis. Kč, po změnách činily 51 731 tis. Kč (vzrostly o 5 428 tis. 

Kč), mzdové prostředky byly schváleny ve výši 29 293 tis. Kč, po změnách představovaly 

32 368 tis. Kč (navýšení o 3 075 tis. Kč), z toho ostatní osobní náklady byly schváleny 

ve výši 400 tis. Kč, po úpravě činily 300 tis. Kč, čili došlo ke sníţení o 100 tis. Kč, zákonné 

odvody byly schváleny ve výši 9 960 tis. Kč, po změnách činily 10 678 tis. Kč (navýšení 

představovalo 718 tis. Kč), příděl do FKSP byl schválen ve výši 578 tis. Kč, po navýšení 

činil 642 tis. Kč (vzrostl o 64 tis. Kč) a ostatní neinvestiční výdaje byly schváleny ve výši 

6 472 tis. Kč, po změnách představovaly 8 043 tis. Kč (navýšení činilo 1 571 tis. Kč). 

Celkové plánované příjmy organizace v roce 2009 byly schváleny v objemu 1 000 tis. Kč, 

po úpravě rozpočtu zůstaly nezměněny. Limit celkového počtu zaměstnanců byl 

z původních 108,52 navýšen na 111,2 (navýšení o 2,68). Rozpočtované čerpání prostředků 

rezervního fondu představovalo 1 281 tis. Kč. 

V roce 2009 byl realizován rozvojový program (§ 3299/D7), který byl zahrnut 

do závazných ukazatelů rozpočtu pro organizaci celkem (poskytnuté finanční prostředky byly 

v roce 2009 zcela vyčerpány). Jednalo se o prostředky na program: 

1. „motivační složky platů pedagogických pracovníků“ v objemu 1 385 tis. Kč, z toho 

činily mzdové prostředky 1 019 tis. Kč, zákonné sociální pojištění 346 tis. Kč a zákonné 

sociální náklady (převod do FKSP) 20 tis. Kč,  

2. „posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“ ve výši 375 tis. Kč, z toho 

představovaly mzdové prostředky 277 tis. Kč, zákonné sociální pojištění 93 tis. Kč a zákonné 

sociální náklady (převod do FKSP) 5 tis. Kč. 

Celkové výnosy organizace v roce 2009 byly 54 938 036,59 Kč, z toho příspěvek 

na činnost od zřizovatele představoval objem 51 731 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje činily 

3 207 036,59 Kč.  

V tabulce 3.14 jsou uvedeny celkové výnosy organizace za rok 2009 dle jednotlivých 

výnosových účtů. Příspěvek na provoz od zřizovatele činil 94,16 % celkových výnosů. 

Trţby z prodeje sluţeb představovaly 3,48 %, zúčtování fondu rezerv (pouţití RF na krytí 

provozních nákladů) a fondu reprodukce majetku (pouţití FRM na opravy majetku) 

2,16 %, jiné ostatní výnosy, které zahrnovaly pojistné plnění, pronájem pozemku a ostatní 

nedaňové příjmy 0,11 % celkových výnosů organizace. Nejmenší podíl byl u poloţky úroky, 

a to 0,09 %.  
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Tabulka č. 3.14: Celkové výnosy organizace za rok 2009 (v Kč) 

Položky výnosových účtů Kč Podíl v % 

602 - trţby z prodeje sluţeb 1 912 109,50 3,48 

644 - úroky 49 069,38 0,09 

648 - zúčtování fondů 1 184 005,80 2,16 

649 - jiné ostatní výnosy 61 851,91 0,11 

691 - příspěvky a dotace na provoz 51 731 000,00 94,16 

CELKEM 54 938 036,59 100,00 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2009; vlastní zpracování] 

Podrobnější členění mimorozpočtových zdrojů organizace, které byly zapojeny 

na financování činnosti organizace v roce 2009, znázorňuje graf 3.5. Jedná se o tyto 

mimorozpočtové zdroje v celkové výši 3 207 036,59 Kč: 

- trţby z prodeje sluţeb ……….………………...…………..………. 1 912 109,50 Kč 

- úroky ………………………………………………………………..… 49 069,38 Kč 

- rezervní fond (krytí provozních nákladů)…………....…………......... 886 000,00 Kč 

- fond reprodukce majetku (opravy majetku)………..............………... 298 005,80 Kč 

- pojistné plnění …………………………………………………...……. 58 227,00 Kč 

- pronájem pozemku ………………………………………………………...... 1,00 Kč 

- ostatní nedaňové příjmy …………………………..……………………. 3 623,91 Kč 

Graf č. 3.5: Mimorozpočtové zdroje organizace – rok 2009 (v %) 

Mimorozpočtové zdroje organizace - rok 2009

59,62%1,53%

27,63%

9,29%

1,82%
0,00%

0,11% trţby z prodeje sluţeb 

úroky 

rezervní fond (krytí provozních

nákladů)
fond reprodukce majetku

(opravy majetku)
pojistné plnění - náhrada škody

pronájem pozemku

ostatní nedaňové příjmy

 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2009; vlastní zpracování] 
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Tabulka č. 3.15: Celkové náklady organizace za rok 2009 (v Kč) 

Položky nákladových účtů Kč Podíl v % 

501 - spotřeba materiálu 3 788 451,65 7,04 

502 - spotřeba energie 2 787 362,33 5,18 

511 - opravy a udrţování 905 119,55 1,68 

512 - cestovné 74 337,30 0,14 

513 - náklady na reprezentaci 3 487,00 0,01 

518 - ostatní sluţby 1 954 431,08 3,63 

521 - mzdové náklady 31 463 157,00 58,50 

524 - zákonné sociální pojištění 10 497 938,00 19,52 

525 - ostatní sociální pojištění 130 981,00 0,24 

527 - zákonné sociální náklady 623 263,00 1,16 

528 - ostatní sociální náklady 60 495,00 0,11 

538 - ostatní daně a poplatky 10 227,94 0,02 

542 - ostatní pokuty a penále 190,00 0,00 

543 - odpis pohledávky 91 068,20 0,17 

549 - jiné ostatní náklady 341 626,05 0,64 

551 - odpisy dlouhodobého hmotného majetku 1 053 364,00 1,96 

CELKEM 53 785 499,10 100,00 

[Zdroj: Roční zpráva za rok 2009; vlastní zpracování] 

V tabulce 3.15 jsou uvedeny náklady organizace za rok 2009 v členění dle jednotlivých 

nákladových účtů. Celkové náklady v roce 2009 byly 53 785 499,10 Kč. Nejvyšší podíl 

na celkových nákladech (58,5 %) představovaly mzdy zaměstnanců, které činily 

31 463 157,00 Kč. Druhou největší poloţkou bylo zákonné sociální pojištění (odvody 

z mezd), a to ve výši 10 497 938,00 Kč, coţ představovalo 19,52 % celkových nákladů.  

U ostatních neinvestičních výdajů se na celkových nákladech podílela spotřeba 

materiálu 7,04 %. Zde měla největší podíl spotřeba potravin, dále nákup jiného drobného 

materiálu (spotřební materiál a nákup kancelářských a čistících potřeb) a nákup drobného 

dlouhodobého hmotného majetku (vybavení vychovatelny v Koblově, koberec do kulturní 

místnosti, kopírovací stroj a vrátník v objektu Škrobálkova, chladící skříně a výdejní vozík 

do kuchyně a počítače a monitory pro zaměstnance DÚM). Spotřeba energie činila 5,18 %. 

Jednalo se zejména o spotřebu plynu (plynové kotelny) a spotřebu elektrické energie. Ostatní 

služby tvořily 3,63 %. Největší podíl představovaly ostatní sluţby materiální a nemateriální 

povahy (odborné sluţby a servisní sluţby), telekomunikační sluţby, zpracování dat 

(zpracování mezd externí organizací) a sluţby pošt. Odpisy dlouhodobého hmotného 
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majetku představovaly 1,96 %. Organizace měla zpracován odpisový plán, do poloţky se 

promítlo zvýšení hodnoty budovy o dokončenou investiční akci „Nástavba koridoru Koblov“ 

a dále pořízení nového vozidla. Opravy a udržování činily 1,68 %. Byla prováděna 

záchovná údrţba objektů, opravy kuchyňských strojů, učebních pomůcek a vozidel. Zákonné 

sociální náklady (převod do FKSP) představovaly 1,16 %, jiné ostatní náklady (největší 

podíl tvořilo pojištění majetku a kapesné dětí umístěných v zařízení) 0,64 %, ostatní sociální 

pojištění (zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele) 0,24 %, odpis pohledávky 

(nevymahatelné pohledávky - příspěvky zákonných zástupců na děti umístěné v zařízení; tyto 

pohledávky jsou dále vedeny na podrozvahovém účtu organizace) 0,17 %, cestovné (včetně 

pracovních cest zaměstnanců) 0,14 %, ostatní sociální náklady (ochranné pracovní pomůcky 

zaměstnanců) 0,11 %, ostatní daně a poplatky (poplatky za karty CCS, nákup dálničních 

známek a správní poplatky) 0,02 %, náklady na reprezentaci 0,01 % celkových nákladů 

organizace. Nejniţší podíl byl u poloţky ostatní pokuty a penále, a to 0,0004 %. 

Hospodaření organizace v roce 2009 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 

ve výši 1 032 537,49 Kč. (Výsledek hospodaření před zdaněním představoval objem 

1 152 537,49 Kč, daň z příjmu právnických osob za rok 2009 činila 120 000,00 Kč.) 

Výsledek hospodaření organizace nebyl zcela finančně kryt. V rámci finančního 

vypořádání bylo zřizovateli navrţeno rozdělení kryté části VH ve výši 1 027 646,49 Kč 

do fondů takto:  

- rezervní fond …………………….……………………….... 205 529,49 Kč 

- fond odměn …………………………………….…...…..…. 822 117,00 Kč 

Rozdíl mezi navrhovanou částkou k rozdělení do fondů a výsledkem hospodaření činí 

4 891,00 Kč. Jedná se o částku dluţného příspěvku na péči od zákonných zástupců dětí 

umístěných v zařízení za rok 2009, včetně dluţných částek za náklady spojené s útěky dětí 

ze zařízení. 

Čerpání objemu neinvestičních výdajů k 31. 12. 2009 v celkové hodnotě 

53 785 499,10 Kč představovalo 103,97 % z poskytnutého příspěvku na činnost, který činil 

51 731 tis. Kč. Došlo k jeho plánovanému překročení, tj. byly zapojeny vlastní zdroje – 

příjmy z poskytovaných sluţeb (příspěvky na děti a stravné) a přijaté úroky, dále byl zapojen 

rezervní fond a fond reprodukce majetku, pojistné náhrady a další příjmy. 

Celkový rozpočtovaný objem mzdových prostředků (prostředky na platy a OON) činil 

po úpravách 32 368 tis. Kč. Skutečně bylo k 31. 12. 2009 vyčerpáno 31 463 157,00 Kč, 
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tj. 97,2 %. Z toho objem prostředků na platy, který činil 32 068 tis. Kč, byl čerpán ve výši 

31 163 157,00 Kč, tj. 97,18 % (úspora představovala 904 843,00 Kč). Limit prostředků 

na OON v objemu 300 tis. byl zcela vyčerpán. Zákonné odvody organizace činily po úpravě 

10 678 tis. Kč, skutečně bylo vyčerpáno 10 497 938,00 Kč, tj. 98,31 % (úspora představovala 

180 062,00 Kč). Příděl do FKSP byl schválen ve výši 642 tis. Kč, vyčerpáno bylo 

623 263,00 Kč, tj. 97,08 % (úspora činila 18 737,00 Kč). Upravený limit počtu 

zaměstnanců na rok 2009 byl 111,2 zaměstnanců, skutečnost k 31. 12. 2009 představovala 

110,22 (tj. 99,12 %). 

Systémové investiční nebo neinvestiční dotace – státní účelové prostředky na úhradu 

kapitálových nákladů programového financování ISPROFIN organizace v roce 2009 

neobdrţela. 

Z fondu reprodukce majetku organizace byla financována akce investičního 

charakteru „Stavební úpravy v podkroví Koblov“, v celkovém rozsahu 580 095,00 Kč. 
23

 

Ve sledovaném období 2005 – 2009 hospodařila organizace vţdy s kladným výsledkem 

hospodaření. Organizace je plátcem daně z příjmu právnických osob. Za období 2005, 2007 

a 2008 byla výše této daně nulová. Ve všech obdobích organizace uplatnila slevy na dani. 

V roce 2007 byl uhrazen dodatečný odvod daně z příjmu právnických osob za rok 2006, kdy 

po uplatnění slev představovala daňová povinnost objem 81,72 tis. Kč. Za rok 2009 zaplatila 

organizace daň z příjmu právnických osob ve výši 120 tis. Kč. 

(V Příloze č. 1 je uvedena tabulka se srovnáním výše nákladů a výnosů organizace 

za období 2005 – 2009, včetně vyčíslení výsledku hospodaření; v Příloze č. 2 jsou rozděleny 

náklady organizace dle jednotlivých nákladových položek za sledované období.)  

                                                 
23

 PAVLICOVÁ, B.; VÁCLAVÍKOVÁ, I. Roční zpráva za rok 2009. Rozbor hospodaření. Ostrava : 

Diagnostický ústav pro mládeţ, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava, 2010. 
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4 Zhodnocení výsledků hospodaření státní příspěvkové organizace 

V předchozí kapitole byla zpracována analýza hospodaření Diagnostického ústavu 

pro mládeţ, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava v jednotlivých účetních 

obdobích 2005 – 2009. Nyní bude provedeno zhodnocení hospodaření organizace za celé 

sledované období.  

Jedná se o státní příspěvkovou organizaci, jejíţ činnost je z hlavní části financována 

z příspěvků na provoz od zřizovatele. V tabulce 4.1 jsou uvedeny příspěvky na provoz 

za jednotlivá účetní období 2005 – 2009, včetně vyjádření absolutní změny a procentního 

vyjádření změny výše příspěvku. Příspěvek na provoz byl poskytován dle závazných 

ukazatelů rozpočtu. V souvislosti s potřebami organizace docházelo v jednotlivých obdobích 

k úpravám rozpočtu. V roce 2005 se jednalo o dokrytí potřeb v souladu s postupnou realizací 

zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. V dalších letech se 

jednalo o dokrytí potřeb provozních prostředků vzhledem ke stoupajícím cenám energií 

a rostoucím mzdovým potřebám organizace (zvýšení mezd v souvislosti s platovými postupy, 

přechod některých zaměstnanců z kategorie nepedagogických pracovníků do kategorie 

pedagogických pracovníků apod.)  

Tabulka č. 4.1: Srovnání příspěvku na provoz od zřizovatele za období 2005 – 2009(v tis. Kč) 

Účetní období 
Příspěvky a dotace 

na provoz od zřizovatele 
Absolutní změna Trend v % 

2005 40 581,00 - - 

2006 45 913,34 + 5 332,34 + 13,14 

2007 44 976,00 - 937,34 - 2,04 

2008 47 831,00 + 2 855,00 + 6,35 

2009 51 731,00 + 3 900,00 + 8,15 

[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 - 2009; vlastní zpracování] 

Změna výše příspěvku na provoz od zřizovatele byla ve sledovaném období 

rozdílná. K největšímu navýšení došlo v roce 2006, a to o 13,14 %. Na změnu výše 

příspěvku však měla vliv systémová neinvestiční dotace ve výši 2 175,34 tis. Kč, která byla 

součástí příspěvku na provoz od zřizovatele (byla převedena na běţný účet organizace). 

V ostatních letech jiţ systémové investiční nebo neinvestiční dotace – státní účelové 

prostředky na úhradu kapitálových nákladů programového financování ISPROFIN nebyly 
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do příspěvku na provoz zahrnovány (pokud byly poskytnuty, byly čerpány ze zvláštního 

účtu). Systémová neinvestiční dotace ovlivnila rovněţ trend v roce 2007, kdy došlo 

k meziročnímu snížení příspěvku na provoz o 2,04 %. Vliv na sníţení měla také výše 

poskytnutého příspěvku na ONIV, která v roce 2007 klesla proti předchozímu roku o 268 tis. 

Kč. V dalších letech měl trend rostoucí charakter. V roce 2008 představovala meziroční 

změna 6,35 %, v následujícím roce činila 8,15 %. Největší podíl na změně příspěvku 

na provoz mělo ve sledovaném období kromě poskytnuté systémové neinvestiční dotace 

navýšení mzdových prostředků. 

Tabulka č. 4.2: Srovnání závazných ukazatelů rozpočtu za období 2005 – 2009 (v tis. Kč) 

Ukazatel rozpočtu po změnách Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 

Mzdové prostředky 24 056 25 900 27 000 29 073 32 368 

    z toho OON      450 400 500 400 300 

Zákonné odvody 8 420 9 065 9 450 10 176 10 678 

Příděl FKSP 472 509 530 573 642 

Ostatní neinvestiční výdaje 7 633 8 264 7 996 8 009 8 043 

Neinvestiční výdaje celkem 40 581 43 738 44 976 47 831 51 731 

[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 - 2009; vlastní zpracování] 

V tabulce č. 4.2 je uvedeno srovnání závazných ukazatelů rozpočtu za období 2005 – 

2009. Z tabulky je zřejmé, ţe v souvislosti s navýšením mzdových prostředků docházelo také 

k růstu příspěvku na zákonné odvody a k navýšení přídělu do FKSP. Ostatní neinvestiční 

výdaje nerostly takovým tempem jako mzdové prostředky, k většímu nárůstu došlo pouze 

v roce 2006 (navýšení o 631 tis. Kč), v roce 2007 příspěvek na tyto výdaje klesl a v dalších 

letech byl jen nepatrně navyšován. (Grafické znázornění vývoje závazných ukazatelů rozpočtu 

organizace za období 2005 – 2009 je uvedeno v Příloze č. 3.) 

Tabulka č. 4.3: Celkové výnosy organizace za období 2005 – 2009 (v tis. Kč) 

Účetní období Celkové výnosy Absolutní změna Trend v % 

2005 42 312,34  -  - 

2006 47 474,39 + 5 162,05 + 12,20 

2007 46 697,18 - 777,21 - 1,64 

2008 50 749,58 + 4 052,40 + 8,68 

2009 54 938,04 + 4 188,46 + 8,25 

[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 – 2009; vlastní zpracování] 
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V tabulce č. 4.3 jsou uvedeny celkové výnosy organizace, včetně vyjádření absolutní 

změny a procentního vyjádření změny výše celkového výnosu, který tvořil příspěvek 

na provoz od zřizovatele a mimorozpočtové zdroje organizace.  

Změna výše celkového výnosu organizace byla ve sledovaném období různá. 

K největšímu navýšení došlo v roce 2006, a to o 12,2 %. Jak jiţ bylo zmíněno, zvýšení bylo 

ovlivněno poskytnutou neinvestiční dotací ve výši 2 175,34 tis. Kč; v daném roce vzrostl 

příspěvek na provoz celkem o 5 332,34 tis. Kč, naopak mimorozpočtové zdroje zaznamenaly 

pokles o 170,29 tis. Kč. Poskytnutá systémová NID ovlivnila rovněţ trend v roce 2007, kdy 

došlo k meziročnímu snížení celkových výnosů o 1,64 %. Mimorozpočtové zdroje sice 

vzrostly o 160,13 tis. Kč, nevyrovnaly však pokles příspěvku na provoz ve výši 937,34 tis. 

Kč. V roce 2008 zaznamenaly celkové výnosy zvýšení o 8,68 % proti předchozímu roku. 

Příspěvek na provoz vzrostl o 2 855 tis. Kč, vzrostly také mimorozpočtové zdroje, a to 

o 1 197,4 tis. Kč. Zvýšení bylo zaznamenáno rovněţ v roce 2009, kdy meziroční změna 

představovala 8,25 %. Došlo k navýšení příspěvku na provoz o 3 900 tis. Kč a také k růstu 

mimorozpočtových zdrojů, a to o 288,46 tis. Kč. (Grafické znázornění vývoje celkových 

výnosů organizace za období 2005 – 2009 je uvedeno v Příloze č. 4.) 

Graf č. 4.1: Vývoj mimorozpočtových zdrojů organizace za období 2005 – 2009 (v tis. Kč) 
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[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 – 2009; vlastní zpracování] 

Vývoj mimorozpočtových zdrojů organizace ve sledovaném období znázorňuje graf 

č. 4.1. Mimorozpočtové zdroje představovaly trţby z prodeje sluţeb, úroky, zúčtování fondů 

(pouţití RF a FRM), jiné ostatní výnosy (granty poskytnuté organizaci z rozpočtu MMO, 
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pojistná plnění za škody na majetku organizace, případně výnosy ze škodní komise 

organizace), trţby z prodeje DHM a další příjmy. Ve sledovaném období byl největší podíl 

na mimorozpočtových zdrojích u trţeb z prodeje sluţeb, které zahrnují příspěvky od rodičů 

za pobyt dětí v zařízení, přídavky na děti, dopravné za dovoz dětí z útěku a stravné 

hrazené zaměstnanci.  

V tabulce 4.4 jsou uvedeny celkové náklady organizace v jednotlivých účetních 

obdobích 2005 – 2009, včetně vyjádření absolutní změny a procentního vyjádření změny výše 

celkových nákladů. Celkové náklady organizace se odvíjely od skutečných potřeb organizace. 

Ve sledovaném období představovalo největší podíl na změně celkových nákladů čerpání 

mzdových prostředků, které mělo rostoucí charakter, coţ bylo v souladu s navýšením 

závazných ukazatelů rozpočtu. V souvislosti se zvýšeným čerpáním mzdových prostředků 

docházelo také k růstu čerpání zákonného sociálního pojištění (zákonné odvody z mezd), 

zákonných sociálních nákladů (příděly do FKSP) a ostatního sociálního pojištění (zákonné 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele). 

Tabulka č. 4.4: Celkové náklady organizace za období 2005 – 2009 (v tis. Kč) 

Účetní období Celkové náklady Absolutní změna Trend v % 

2005 41 803,96 - - 

2006 46 559,18 + 4 755,22 + 11,38 

2007 46 405,96 - 153,22 - 0,33 

2008 50 286,89 + 3 880,93 + 8,36 

2009 53 785,50 + 3 498,61 + 6,96 

[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 - 2009; vlastní zpracování] 

Změna výše celkových nákladů organizace byla ve sledovaném období rozdílná. 

K největšímu navýšení došlo v roce 2006, a to o 11,38 % proti předchozímu roku. Byla 

provedena oprava budovy (akce „Výměna střešní krytiny Škrobálkova C“), na kterou byla 

organizaci poskytnuta systémová NID, jeţ byla součástí příspěvku na provoz, čímţ došlo také 

v tomto případě k ovlivnění výše trendu. Vliv na zvýšení měly rovněţ rostoucí náklady 

na potraviny, energie a sluţby. V daném roce byl proveden odpis nevymahatelných 

pohledávek (příspěvků zákonných zástupců na děti umístěné v zařízení), a to 

ve výši 30,6 tis. Kč.  

Systémová NID ovlivnila také trend v roce 2007, kdy došlo k meziročnímu snížení 

celkových nákladů o 0,33 %. Na rozdíl od předchozího roku se sníţily náklady na spotřebu 

materiálu, opravy a udrţování. Naopak v závislosti na růstu cen energií vzrostly náklady 
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na jejich spotřebu. Ve spojitosti se zvýšením hodnot budov o dokončené investiční akce došlo 

rovněţ k navýšení odpisů.  

V roce 2008 představovala meziroční změna 8,36 %. Vliv na zvýšení měl růst nákladů 

na nákup potravin, materiálu, energií, ostatních sluţeb a pojištění majetku. Dále došlo 

k odpisu pohledávky ve výši 111,3 tis. Kč (jednalo se o nevymahatelné pohledávky – 

příspěvky zákonných zástupců na děti umístěné v zařízení). V roce 2008 byl realizován 

rozvojový program „motivační sloţky platů pedagogických pracovníků“ v celkovém 

objemu 226 tis. Kč.  

Zvýšení bylo zaznamenáno rovněţ v roce 2009, kdy vzrostly celkové náklady proti 

předchozímu roku o 6,96 %. V souvislosti s dalším růstem cen potravin a energií se zvýšily 

rovněţ náklady na jejich spotřebu. Dále ve spojitosti se zvýšením hodnot budov o dokončené 

investiční akce došlo také k navýšení odpisů. V daném roce byl proveden odpis 

nevymahatelných pohledávek (příspěvků zákonných zástupců na děti umístěné v zařízení), 

a to ve výši 91,07 tis. Kč. Rovněţ byly čerpány prostředky na rozvojový program „motivační 

sloţky platů pedagogických pracovníků“ v objemu 1 385 tis. Kč a „motivační sloţky platů 

nepedagogických pracovníků“ ve výši 375 tis. Kč. (V Příloze č. 5 je uvedeno grafické 

znázornění vývoje celkových nákladů organizace za období 2005 – 2009. Dále je v Příloze 

č. 6 – 9 zobrazen vývoj vybraných nákladových položek za sledované období.) 

Graf č. 4.2: Vývoj celkových nákladů a výnosů za období 2005 – 2009 (v tis. Kč) 
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[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 – 2009; vlastní zpracování] 
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Vývoj celkových nákladů a výnosů ve sledovaném období znázorňuje graf č. 4.2. 

Z grafu je zřejmé, ţe se náklady i výnosy vyvíjely podobně. Hospodaření organizace bylo 

ve sledovaném období ziskové, celkové náklady nebyly ani v jednom roce vyšší neţ celkové 

výnosy. Kladného hospodářského výsledku v průběhu jednotlivých účetních období se 

organizaci podařilo dosáhnout úpravami rozpočtu a zapojením fondu rezerv ke krytí 

provozních nákladů (Pro příspěvkovou organizaci je výsledek hospodaření velmi důleţitý. 

Pokud hospodaření skončí ztrátou a organizaci se nepodaří tuto ztrátu vyrovnat ani 

v následujícím rozpočtovém období, dojde ke zrušení organizace na základě zákona 

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

ve znění pozdějších předpisů.). 

V tabulce č. 4.5 je uveden výsledek hospodaření za období 2005 – 2009, včetně 

vyjádření absolutní změny a procentního vyjádření změny výše výsledku hospodaření. 

Výsledek hospodaření byl ve všech účetních obdobích kladný, ale nebyl stabilní, coţ bylo 

způsobeno nevyrovnaností nákladů a výnosů. Výsledek hospodaření za rok 2006 byl o 406,83 

tis. Kč vyšší neţ za rok 2005, jelikoţ organizace nevyčerpala v plné výši finanční prostředky 

poskytnuté zřizovatelem na ostatní neinvestiční výdaje. 

V roce 2007 došlo k prudkému poklesu výsledku hospodaření, a to o 705,71 tis. Kč, 

coţ bylo způsobeno tím, ţe byla proti předchozímu roku sníţena výše finančních prostředků 

poskytnutých zřizovatelem na ostatní neinvestiční výdaje, avšak náklady na tyto výdaje 

v daném roce vzrostly. V roce 2007 byl také zapojen rezervní fond organizace v objemu 

81,72 tis. Kč (dodatečný odvod daně z příjmu právnických osob za rok 2006). 

Tabulka č. 4.5: Výsledek hospodaření organizace za období 2005 – 2009 (v tis. Kč) 

Účetní období Výsledek hospodaření Absolutní změna Trend v % 

2005 508,38 - - 

2006 915,21 + 406,83 + 80,02 

2007 209,50 - 705,71 - 77,11 

2008 462,69 + 253,19 + 120,85 

2009 1 032,54 + 569,85 + 123,16 

[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 – 2009; vlastní zpracování] 

Výsledek hospodaření za rok 2008 vzrostl proti předchozímu roku o 253,19 tis. Kč, 

na růstu se podílely vyšší příjmy za poskytované sluţby a dále zapojení rezervního fondu 

na krytí provozních nákladů organizace. Výsledek hospodaření však nebyl zcela finančně 

kryt. K rozdělení do fondů bylo zřizovateli navrţeno 333,73 tis. Kč, rozdíl ve výši 128,96 tis. 
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Kč tvořil dluţný příspěvek na péči za rok 2008 od zákonných zástupců dětí 

umístěných v zařízení.  

Ke zvýšení došlo rovněţ v roce 2009, kdy byl výsledek hospodaření po zdanění 

o 569,85 tis. Kč vyšší neţ v roce 2008, coţ bylo způsobeno růstem příjmů za poskytované 

sluţby a zapojením rezervního fondu na krytí provozních nákladů organizace. Dále nebyly 

v plné výši vyčerpány poskytnuté mzdové prostředky. Výsledek hospodaření nebyl zcela 

finančně kryt. K rozdělení do fondů bylo zřizovateli navrţeno 1 027,65 tis. Kč, rozdíl ve výši 

4,89 tis. Kč tvořil dluţný příspěvek na péči za rok 2009 od zákonných zástupců dětí 

umístěných v zařízení. (Grafické znázornění vývoje výsledku hospodaření organizace je 

uvedeno v Příloze č. 10.) 

Porovnáním hospodaření v jednotlivých účetních obdobích 2005 – 2009 bylo zjištěno, 

ţe příspěvková organizace hospodařila účelně a úsporně. Finanční prostředky poskytnuté 

zřizovatelem byly vyuţívány k tomu účelu, ke kterému byly poskytnuty, tj. k zabezpečení 

mzdových a provozních nákladů organizace. Nemalé finanční prostředky byly vynakládány 

na nákup potravin, nového nábytku a zařízení, pořízení kancelářské a výpočetní techniky, 

učebních pomůcek a dále na opravy a údrţbu objektů, opravy strojů, zařízení a vozidel. 

Ve sledovaném období byly uzavírány nové smlouvy s dodavateli, kteří nabízeli levnější 

dodání materiálu a poskytovaných sluţeb.  

V plné výši byly vyuţívány systémové investiční nebo neinvestiční dotace – státní 

účelové prostředky na úhradu kapitálových nákladů programového financování ISPROFIN, 

a to na rekonstrukce a opravy objektů a obnovu vozového parku. Dále byly na financování 

činnosti organizace zapojovány prostředky poskytnuté organizaci z rozpočtu územních 

samosprávných celků (MMO - granty) na řešení problematiky drog a návykových závislostí 

dětí, umístěných v zařízení. Naopak příspěvky na provoz poskytnuté zřizovatelem organizace 

nevyuţívala ve sledovaném období vţdy zcela efektivně, coţ mělo zásadní vliv na výši 

výsledku hospodaření. Jednalo se o  prostředky poskytnuté na ostatní neinvestiční výdaje (rok 

2006) a prostředky na mzdy (rok 2009), které nebyly v daném období vyčerpány ve výši 

závazných ukazatelů rozpočtu. 

V jednotlivých rozpočtových obdobích počítal zřizovatel při stanovení závazných 

ukazatelů rozpočtu se zapojením vlastních příjmů organizace. Bez těchto příjmů by 

organizace nedosahovala kladného výsledku hospodaření. Jedná se zejména o trţby z prodeje 

sluţeb, které zahrnují příspěvky od rodičů za pobyt dětí v zařízení, přídavky na děti, dopravné 

za dovoz dětí z útěku a stravné hrazené zaměstnanci za poskytnuté sluţby. Jejich skutečná 



50 

 

výše se však nedá dopředu stanovit. Finanční stabilitu organizace by tak v následujícím 

období mohla ohrozit narůstající výše neuhrazených pohledávek – dluţné příspěvky 

zákonných zástupců na děti umístěné v zařízení představovaly k 31. 12. 2009 objem 

541 050,50 Kč, dluh za dopravné za dovozy dětí z útěku k témuţ datu činil 53 810,00 Kč. 

Organizace se snaţí této situaci předejít tím, ţe do zařízení SVP přijímá děti aţ po úhradě 

jejich pobytu zákonnými zástupci (zde tak nevznikají ţádné pohledávky). V DÚM tento 

postup však praktikovat nelze vzhledem k tomu, ţe jsou zde umisťovány děti na základě 

předběţného opatření, nařízené ústavní výchovy či uloţené ochranné výchovy, jejichţ 

zákonní zástupci bývají často sociálně slabí. Náklady za umístění těchto dětí pak nese samo 

zařízení, respektive stát. 

Organizace nebyla zřízena za účelem dosahování zisku, je závislá na příspěvku 

na provoz od zřizovatele. Navýšení tohoto příspěvku bylo v daném období přizpůsobováno 

rostoucím nákladům za potraviny, energie, opravy, údrţbu a ostatní sluţby, které 

jsou nezbytné pro plynulý chod zařízení. V souvislosti se státní reformou veřejných financí 

lze však do budoucna předpokládat, ţe bude docházet ke sniţování výše tohoto příspěvku. 

Organizace pak bude nucena hledat nové zdroje finančních prostředků pro zajištění 

své činnosti. Jedním ze způsobů by mohlo být vzhledem k nevyuţité kapacitě školní jídelny 

poskytování stravy širší veřejnosti. Ve spojitosti s tím by bylo vhodné oslovit okolní firmy 

se zajímavou nabídkou jídelníčku. 

Další moţností, jak získat potřebné finanční prostředky, je vyuţívání dotací z rozpočtu 

územních samosprávných celků ve městech, ve kterých jsou umístěna Střediska výchovné 

péče (Opava, Bruntál, Krnov, Karviná a Frýdek-Místek). Ţádosti o granty by za organizaci 

mohli podávat zaměstnanci jednotlivých odloučených pracovišť. 
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5 Závěr 

Tématem bakalářské práce byla analýza hospodaření státní příspěvkové organizace. 

Cílem práce bylo analyzovat hospodaření státní příspěvkové organizace, jak z pohledu 

teoretického, čili obecného, tak z pohledu praktického na konkrétním příkladu. Státní 

příspěvkovou organizací, ve které byla analýza provedena, byl Diagnostický ústav 

pro mládeţ, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava, jehoţ zřizovatelem 

je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je věnována 

vzniku a zásadám hospodaření státní příspěvkové organizace obecně. Popisuje základní 

principy zřízení státní příspěvkové organizace, předmět činnosti a hospodaření s majetkem 

státu. Dále charakterizuje financování a hospodaření státních příspěvkových organizací 

ve školství, kde jsou vymezeny zákony upravující danou problematiku, zápis do rejstříku škol 

a školských zařízení, zdroje finančních prostředků, nastavení rozpočtového limitu, 

republikové normativy a také tvorba a rozdělení výsledku hospodaření těchto organizací.  

Praktická část práce je zaměřena na hospodaření organizace Diagnostický ústav 

pro mládeţ, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava. V první části je uvedeno 

zřízení, hlavní účel a předmět činnosti, kapacita zařízení, majetek, se kterým je organizace 

oprávněna hospodařit a doba, na kterou je organizace zřízena, dále statutární orgán 

organizace, účetní postupy, závazné ukazatele rozpočtu a příjmy organizace. V další části je 

provedena analýza hospodaření této organizace v průběhu pěti let (účetní období 2005 – 

2009), která je zaměřena na závazné ukazatele rozpočtu, náklady a výnosy, výsledek 

hospodaření a jeho rozdělení do fondů organizace.  

Pro jednotlivá účetní období byla uplatněna základní metoda finanční analýzy, a to 

metoda procentního rozboru a technika pomocí absolutních a rozdílových ukazatelů. 

Při hodnocení výsledků hospodaření byla dále uplatněna analýza vývojových trendů, přičemţ 

byla vyčíslena absolutní výše změny jednotlivých poloţek a procentní vyjádření změny těchto 

poloţek – trend. Součástí analýzy bylo rovněţ vymezení mimorozpočtových zdrojů 

organizace a poskytovaných státních účelových prostředků na úhradu kapitálových nákladů 

programového financování ISPROFIN. Bylo porovnáno hospodaření organizace 

ve sledovaných letech se zaměřením na účelnost, hospodárnost a efektivnost. 



52 

 

Při analýze vývojových trendů, kdy byla zjišťována absolutní výše změny jednotlivých 

poloţek, včetně procentního vyjádření změny těchto poloţek, bylo zjištěno, ţe vlivem 

poskytnuté NID ve výši 2 175,34 tis. Kč došlo ke zkreslení vyčíslených údajů. Tato dotace 

byla součástí příspěvku na provoz pouze v roce 2006, čímţ došlo k ovlivnění celkové výše 

nákladů a výnosů ve sledovaném roce. Výše výsledku hospodaření v roce 2006 však tímto 

ovlivněna nebyla. 

Hospodaření organizace bylo ve sledovaném období ziskové, celkové náklady nebyly 

ani v jednom roce vyšší neţ celkové výnosy. Kladného hospodářského výsledku v průběhu 

jednotlivých účetních období se organizaci podařilo dosáhnout úpravami rozpočtu 

a zapojením fondu rezerv ke krytí provozních nákladů. Nejvyššího výsledku hospodaření 

organizace dosáhla v roce 2009, kdy se jednalo o 1 032,54 tis. Kč. Nejniţší výsledek 

hospodaření byl v roce 2007, a to 209,50 tis. Kč. 

Z výsledků provedené analýzy lze konstatovat, ţe organizace hospodařila účelně – 

vyuţívala finanční prostředky k tomu účelu, k němuţ byly zřizovatelem poskytnuty, 

tj. k zajištění mzdových a provozních nákladů organizace. Zároveň hospodařila úsporně – 

navazovala nové kontakty a uzavírala smlouvy s dodavateli, kteří nabízeli levnější dodání 

materiálu a poskytovaných sluţeb. Organizace vyuţívala v plné výši systémové investiční 

nebo neinvestiční dotace – státní účelové prostředky na úhradu kapitálových nákladů 

programového financování ISPROFIN, a to na rekonstrukce a opravy objektů a obnovu 

vozového parku. Příspěvky na provoz poskytnuté zřizovatelem však organizace nevyuţívala 

ve sledovaném období vţdy zcela efektivně, coţ mělo podstatný vliv na výsledek 

hospodaření. Jednalo se o  prostředky poskytnuté na ostatní neinvestiční výdaje (rok 2006) 

a prostředky na mzdy (rok 2009), které nebyly v daném období vyčerpány ve výši závazných 

ukazatelů rozpočtu.  

Zajištění výchovy dětí je pro budoucnost kaţdé země prioritou. Činnost této organizace 

je pro stát velice významná. Bez finanční podpory státu, by však organizace nemohla svou 

činnost vykonávat. Musí proto důsledně dbát na to, aby její hospodaření bylo vyrovnané, 

a aby svou činností stát příliš nezatěţovala. Ve spolupráci se zřizovatelem by se proto 

organizace měla snaţit o co nejefektivnější vyuţití svěřených finančních prostředků.  
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Příloha č. 1: Srovnání výše nákladů, výnosů a výsledku hospodaření organizace za období 

2005 – 2009 (v tis. Kč) 

Položky nákladových účtů Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 

501 - spotřeba materiálu 2 859,93 3 447,87 3 243,90 3 856,82 3 788,45 

502 - spotřeba energie 1 607,02 1 869,04 2 005,14 2 182,93 2 787,36 

511 - opravy a udrţování 1 909,46 3 102,78 1 120,64 994,22 905,12 

512 - cestovné 57,72 46,93 54,52 59,76 74,34 

513 - náklady na reprezentaci 1,47 2,21 1,19 2,79 3,49 

518 - ostatní sluţby 1 244,73 1 431,76 1 764,54 1 961,18 1 954,43 

521 - mzdové náklady 24 111,43 25 839,37 26 964,25 29 052,46 31 463,16 

524 - zákonné sociální pojištění 8 440,69 9 041,72 9 449,80 10 170,69 10 497,94 

525 - ostatní sociální pojištění 103,15 105,43 110,98 115,87 130,98 

527 - zákonné sociální náklady 472,12 508,80 529,99 573,35 623,26 

528 - ostatní sociální náklady 14,90 20,31 18,35 12,52 60,49 

538 - ostatní daně a poplatky 8,21 8,61 6,13 15,10 10,23 

542 - ostatní pokuty a penále - 1,73 - - 0,19 

543 - odpis pohledávky - 30,60 - 111,30 91,07 

548 - manka a škody - - 4,20 - - 

549 - jiné ostatní náklady 249,25 307,29 299,57 346,14 341,63 

551 - odpisy DHM 723,88 794,73 832,76 831,76 1 053,36 

NÁKLADY CELKEM 41 803,96 46 559,18 46 405,96 50 286,89 53 785,50 

Položky výnosových účtů           

602 - trţby z prodeje sluţeb 1 421,69 1 382,20 1 455,87 1 859,78 1 912,11 

644 - úroky 27,69 45,15 44,95 45,98 49,07 

645 - kursové zisky - - 0,01 - - 

648 - zúčtování fondů 98,46 20,00 100,84 638,37 1 184,01 

649 - jiné ostatní výnosy 163,50 113,70 119,51 372,45 61,85 

651 - trţby z prodeje DHM 20,00 - - 2,00 - 

691 - příspěvky a dotace na provoz 40 581,00 45 913,34 44 976,00 47 831,00 51 731,00 

VÝNOSY CELKEM 42 312,34 47 474,39 46 697,18 50 749,58 54 938,04 

VH před zdaněním 508,38 915,21 291,22 462,69 1 152,54 

591 - daň z příjmu - - - - 120,00 

595 - dodatečný odvod DzP - - 81,72 - - 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 508,38 915,21 209,50 462,69 1 032,54 

[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 - 2009; vlastní zpracování] 



 

Příloha č. 2, strana 1: Členění nákladů organizace dle jednotlivých nákladových položek 

za období 2005 – 2009 (v tis. Kč) 

Název Účet 2005 2006 2007 2008 2009 

Potraviny  1 153,36 1 150,41 1 224,47 1 565,94 1 711,42 

POO  43,03 91,50 120,54 116,41 108,45 

Knihy, denní tisk  57,00 71,42 56,35 82,01 70,63 

DDHM + UP  738,28 1 111,16 697,81 789,62 708,17 

Nákup materiálu  684,34 821,36 929,87 1 035,82 983,81 

PHM, maziva  183,92 202,02 214,86 267,02 205,97 

CELKEM 501 2 859,93 3 447,87 3 243,90 3 856,82 3 788,45 

Studená voda  178,01 157,27 137,51 107,81 119,05 

Teplo  78,88 61,98 75,44 80,93 119,96 

Plyn  808,42 1 049,81 1 245,68 1 367,62 1 801,76 

Elektřina  541,71 599,98 546,29 626,20 744,02 

TUV  - - 0,22 0,37 2,57 

CELKEM 502 1 607,02 1 869,04 2 005,14 2 182,93 2 787,36 

Opravy  1 909,46 3 102,78 1 120,64 994,22 905,12 

CELKEM 511 1 909,46 3 102,78 1 120,64 994,22 905,12 

Cestovné  57,72 46,93 54,52 59,76 74,34 

CELKEM 512 57,72 46,93 54,52 59,76 74,34 

Nákl. na reprezentaci  1,47 2,21 1,19 2,79 3,49 

CELKEM 513 1,47 2,21 1,19 2,79 3,49 

Stočné, dešť. voda  - - 33,58 75,20 87,16 

Sluţby pošt  32,29 55,59 65,82 98,07 120,27 

Telekom. sluţby  400,59 432,83 484,83 532,96 564,78 

Nájemné  21,01 19,36 39,78 25,60 48,44 

Psychodiagnostika  45,15 32,55 32,10 30,15 0,00 

Semináře, školení  13,64 12,37 46,88 32,28 46,23 

Zpracování dat  167,60 170,29 175,64 185,04 187,64 

Ostatní sluţby  552,12 680,50 778,7 922,58 876,23 

Programy  12,33 28,27 107,21 59,30 23,68 

CELKEM 518 1 244,73 1 431,76 1 764,54 1 961,18 1 954,43 

Mzda  23 661,43 25 439,78 26 499,40 28 502,41 29 867,16 

Rozvoj. program mzda  - - - 165,00 1 296,00 

OON  450,00 399,59 464,85 385,05 300,00 

CELKEM 521 24 111,43 25 839,37 26 964,25 29 052,46 31 463,16 

SP  6 270,18 6 716,50 7 019,66 7 512,43 7 340,89 

Rozvoj. program SP  - - - 42,90 322,80 

ZP  2 170,51 2 325,22 2 430,14 2 600,56 2 718,05 

Rozvoj. program ZP  - - - 14,80 116,20 

CELKEM 524 8 440,69 9 041,72 9 449,80 10 170,69 10 497,94 



 

Příloha č. 2, strana 2: Členění nákladů organizace dle jednotlivých nákladových položek 

za období 2005 – 2009 (v tis. Kč) 

Název Účet 2005 2006 2007 2008 2009 

Zák. poj. 4,2 promile  103,15 105,43 110,98 115,87 130,98 

CELKEM 525 103,15 105,43 110,98 115,87 130,98 

Převod FKSP  472,12 508,80 529,99 570,05 598,26 

Rozvoj. program FKSP  - - - 3,30 25,00 

CELKEM 527 472,12 508,80 529,99 573,35 623,26 

Ochr. prac. pom.  14,90 20,31 18,35 12,52 16,65 

Náhrada mzdy  - - - - 43,84 

v době nemoci            

CELKEM 528 14,90 20,31 18,35 12,52 60,49 

Kolky  0,60 0,60 0,10 0,30 0,30 

Dál. známky, CCS  7,61 8,01 6,03 6,85 6,57 

Správní popl.  - - - 7,95 3,36 

CELKEM 538 8,21 8,61 6,13 15,10 10,23 

Sankce jiným rozp.  - 1,73 - - - 

Pokuty a penále  - - - - 0,19 

CELKEM 542 0,00 1,73 0,00 0,00 0,19 

Odpis ned. pohledávek  - 30,60 - 111,30 91,07 

CELKEM 543 0,00 30,60 0,00 111,30 91,07 

Manka a škody  - - 4,20 - - 

CELKEM 548 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 

Popl. BÚ+ pojištění 

majetku  177,36 203,66 180,35 178,17 165,50 

Zaokrouhlení  0,02 0,04 0,03 0,04 0,19 

Náklady soud. řízení  - - - - 1,20 

Náhr. škod fyz. os.  - - 1,20 - - 

Kapesné dětí  71,87 103,59 117,99 167,93 174,74 

CELKEM 549 249,25 307,29 299,57 346,14 341,63 

Odpisy  723,88 794,73 832,76 831,76 1 053,36 

CELKEM 551 723,88 794,73 832,76 831,76 1 053,36 

NÁKLADYCELKEM  41 803,96 46 559,18 46 405,96 50 286,89 53 785,50 

[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 - 2009; vlastní zpracování] 



 

Příloha č. 3: Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu organizace za období 2005 – 2009(v tis. Kč) 
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[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 - 2009; vlastní zpracování] 



 

Příloha č. 4: Vývoj celkových výnosů organizace za období 2005 – 2009 (v tis. Kč) 
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[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 - 2009; vlastní zpracování] 



 

Příloha č. 5: Vývoj celkových nákladů organizace za období 2005 – 2009 (v tis. Kč) 
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[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 - 2009; vlastní zpracování] 



 

Příloha č. 6: Vývoj vybraných nákladových položek za období 2005 – 2009 (v tis. Kč) 
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[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 - 2009; vlastní zpracování] 



 

Příloha č. 7: Vývoj spotřeby potravin a pořízení DDHM + UP za období 2005 – 2009 (v tis. Kč) 
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[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 - 2009; vlastní zpracování] 



 

Příloha č. 8: Vývoj spotřeby plynu a elektřiny za období 2005 – 2009 (v tis. Kč) 
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[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 - 2009; vlastní zpracování] 



 

Příloha č. 9: Vývoj nákladů na ostatní služby a opravy a udržování za období 2005 – 2009 

 (v tis. Kč) 
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[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 - 2009; vlastní zpracování] 



 

Příloha č. 10: Vývoj výsledku hospodaření organizace za období 2005 – 2009 (v tis. Kč) 
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[Zdroj: Roční zprávy za rok 2005 - 2009; vlastní zpracování] 


