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Anotace 
  

Diplomová práce zpracovává analýzu finan�ní situace nestátní neziskové organizace 

Sdružení p�stounských rodin v období 2004 až 2007. Používá vybrané metody finan�ní 

analýzy. Do svých záv�r� zahrnuje celkovou situaci Sdružení p�stounských rodin 

a p�ináší možnosti �ešení finan�ní situace v budoucnu.  

 

Klí�ová slova 

 

Finan�ní analýza, horizontální a vertikální analýza, ú�etní výkazy, hodnocení firmy, 

SWOT analýza, Porter�v model. 

 

 

 

Annotation 

 

Master´s Thesis describes analysis of the financial situation non goverment non profit 

organization Assotiation of Foster´s families in period 2004 – 2007 through the chosen 

methods. It diagnoses the whole situation of Assotiation of Foster´s families and will 

find posibility of solutions in the future. 
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ÚVOD  
 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral analýzu finan�ního hospoda�ení 

nestátní neziskové organizace. P�ínosem mi byla možnost využít svých zkušeností 

z �innosti ve Sdružení p�stounských rodin, které mi poskytlo mnoho zajímavých 

informací ze své hospodá�ské �innosti.  

Pro zdravou �innost každé organizace je d�ležité znát všechny informace, které 

finan�ní analýza m�že poskytnout. Zpracování dat z hospoda�ení organizace p�ináší 

nové poznatky o fungování organizace jako celku a umož	uje najít �adu skrytých 

problém�. Další nástin �ešení n�kterých dlouhodobých problém� finan�ního 

hospoda�ení organizace m�že být velmi cennou pom�ckou pro radu Sdružení jako 

z�izovatele a p�edevším pro hlavního manažera Sdružení v p�ípadech jeho rozhodnutí. 

Analýza otevírá nové možnosti pro strategické plánování a ve spojení s komplexním 

hodnocením podniku je zárukou dalšího rozvoje.  

Finan�ní analýzu jsem zpracoval z materiál�, které mi poskytlo Sdružení 

p�stounských rodin. Do nich jsem zahrnul finan�ní výkazy z let 2004 až 2007. Dále 

jsem pracoval s výro�ními zprávami a dalšími písemnými i osobními prameny, které 

umožnily rozpoznat n�které d�ležité skute�nosti vývoje neziskové organizace.  

Sdružení p�stounských rodin vzniklo v roce 1995 a za dobu své �innosti se stalo 

kvalitním partnerem pro nové rodi�e a jejich d�ti a také pro vládní a komunální politiky. 

Sdružení velmi dob�e pracuje v oblasti náhradní rodinné pé�e. Ve svých zdrojích se 

m�že op�ít o dobré zkušenosti s podporou z fond� Evropské unie.  

Ve své analýze jsem se v�noval p�edevším základním tok�m v hospoda�ení 

Sdružení. Dále jsem se snažil najít provázanost mezi �inností a velikostí finan�ních 

zdroj�, které byly p�id�leny nebo byly získány vlastní aktivitou.  

Pro další rozvoj organizace je nutné najít systém velmi efektivního finan�ního 

�ízení. V svém doporu�ení se budu snažit najít odpov�
 na otázky týkající se efektivity 

�innosti, spravedlivého využití zdroj� a dalšího rozvoje podle možností, které nabízí 

moderní ob�anská spole�nost. 

 

 

 





�

1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 

Problematika financování neziskových organizací se v ob�anské spole�nosti 

dostává na p�ední místo v zabezpe�ení sociálních služeb. P�estože existuje mnoho 

r�zných zkušeností s provozem a rozvojem nestátních neziskových organizací, je 

p�ínosné problematiku analýzy financování a dalšího rozvoje organizace otev�ít. Prvním 

krokem je seznámení se s nestátní neziskovou organizací. Na základ� t�chto informací 

bude možné p�istoupit k další analýze Sdružení p�stounských rodin.  

 

1.1. Charakteristiky analyzované nestátní neziskové organizace 
 

1.1.1. Obecné údaje o organizaci 

 

Nestátní nezisková organizace:    Sdružení p�stounských rodin 

Sídlo:       Anenská 10 

       Brno, 602 00 

Email:       pestouni@pestouni.cz 

Internetové stránky:     www.pestouni.cz 

Identifika�ní �íslo:     64326471 

Založení / Vznik:      15. 9. 1995 

Právní forma ú�etní jednotky:   ob�anské sdružení 

P�edm�t �innosti: Pomoc opušt�ným, sociáln� 

a zdravotn� znevýhodn�ným d�tem 

a mladým lidem 

� Poradna náhradní rodinné pé�e 

� Nízkoprahová klubovna D�m 

jistoty 

� D�m na p�li cesty – Velký Dv�r 

u Poho�elic 

� �asopis Pr�vodce náhradní 

rodinnou pé�í 




��

Nestátní nezisková organizace Sdružení p�stounských rodin je ob�anské 

sdružení se sídlem v Brn�, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra �R 15. 9. 1995. 

Posláním Sdružení p�stounských rodin je napomoci malým d�tem a dospívající mládeži 

najít optimální podmínky ke svému zdárnému vývoji a za�len�ní do spole�nosti. 

Sdružení své poslání napl	uje t�mito �innostmi: 

� pomoc opušt�ným a postiženým d�tem nalézt novou rodinu 

� podpora stávajících náhradních rodin 

� pomoc sociáln� a zdravotn� znevýhodn�ným d�tem p�i trávení volného 

�asu 

� pro mladé lidi odcházející z ústavní nebo p�stounské pé�e nabízí bydlení 

a práci v Dom� na p�li cesty 

Sdružení p�stounských rodin je stále se rozvíjející organizací, která nejen že 

vytvá�í r�zné programy a projekty, kterými se snaží pomoci druhým, kte�í tuto pomoc 

žádají a o�ekávají, ale snaží se také tuto problematiku �ešit zasahováním do oblasti 

sociální politiky státu a navrhovat tak zm�ny v zákonech, které se týkají nap�. státní 

sociální podpory. P�esn�ji �e�eno, jsou to zm�ny ovliv	ující výši dávek p�stounské 

pé�e, odm�ny p�stouna, výši p�ísp�vku p�i p�evzetí dít�te do náhradní rodinné pé�e, ale 

také zm�ny týkající se rodiny samotné, nap�. sociální služby, služby na podporu rodiny 

�i finan�ní podporu rodiny. 

Sdružení p�stounských rodin se snaží plnit své poslání, o �emž sv�d�í i úsp�chy, 

kterých za dobu své p�sobnosti dosáhlo. V roce 1999 p�ijalo Sdružení p�stounských 

rodin ocen�ní ud�lené Výborem dobré v�le – Nadací Olgy Havlové za vynikající 

realizaci projekt�. O rok pozd�ji v roce 2000 p�ijalo pov��ení k výkonu sociáln� právní 

ochrany d�tí od Ministerstva práce a sociálních v�cí. V roce 2002 byla Chartou 77 

Sdružení p�stounských rodin ud�lena cena Františka Kriegla za realizaci projekt�. Na 

konci roku 2007 se p�sobnost Sdružení p�stounských rodin rozr�stá o novou pobo�ku 

v Plzni. 
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1.1.2. Nestátní neziskové organizace v �eské republice 

 

Pojem „nezisková organizace“ má základy ve v�dním oboru nazývaném 

filantropie. Obecn� ozna�uje lásku k lidem. [5]  

Nevládní nezisková organizace nebo nestátní nezisková organizace, n�kdy 

ozna�ovaná podle anglické zkratky jako NGO (Non-Governmental Organization), je 

organizace zabývající se obecn� prosp�šnou �inností, avšak nez�izovaná státem a na 

státu nezávislá. [15] Základním impulsem pro její založení je snaha �ešit konkrétní 

problémy nebo jim p�edcházet, a to bez ohledu na ziskovost �innosti. Na rozdíl od 

soukromých komer�ních firem totiž hlavním m��ítkem není finan�ní zisk, ale schopnost 

napl	ovat ve�ejn� prosp�šnou �innost. [17]  

Nestátní neziskové organizace (NNO) v �eské republice jsou: 

� ob�anské sdružení podle zákona �. 83/1990 Sb.,  

� obecn� prosp�šná spole�nost podle zákona �. 248/1995 Sb.,  

� nadace a nada�ní fondy podle zákona �. 227/1997 Sb.  

církevní právnická osoba podle zákona �. 3/2002 Sb. [15]  

 

Nestátní neziskové organizace jsou všude tam, kde se lidé cht�jí soukrom� 

angažovat a nahradit tak neexistující nebo nedostate�n� fungující státní instituce. Zdroje 

pro fungování nestátních neziskových organizací v�tšinou zahrnují dary, granty nadací, 

nada�ních fond�, ministerstev �i domácích nebo zahrani�ních sponzor�. V �eské 

republice bylo k 31. 12. 2006 registrováno 58 898 nestátních neziskových organizací. 

Nejv�tší �ást tvo�í ob�anská sdružení. Nadací bylo registrováno 380 a nada�ních fond� 

992. [17]  

 Problematika existence, �innosti a financování (fundraising) nestátních 

neziskových organizací je v �eské republice monitorována Informa�ním centrem 

neziskových organizací (ICN), o.p.s. [15]  

 

Ob�anské sdružení je sdružení fyzických a právnických osob, které vzniká za 

ú�elem realizace spole�ného zájmu. Zpravidla se jedná o sdružení fyzických nebo 

právnických osob za ú�elem dosahování a ochrany spole�ného zájmu. Sdružení mohou 

založit nejmén� t�i ob�ané �eské republiky, z nichž alespo	 jeden je starší 18ti let. 
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Obecn� prosp�šné spole�nosti (OPS) jsou subjektem poskytujícím obecn� 

prosp�šné služby všem za stejných podmínek. Zakladatelem OPS m�že být každá 

fyzická nebo právnická osoba. Zisk nem�že být p�erozd�lován mezi zakladatele nebo 

zam�stnance, používá se na financování dalších aktivit spole�nosti. 

Nadace svými financemi pomáhají v nejr�zn�jších oblastech lidských aktivit. 

Podporují nap�. pé�i o staré lidi, postižené d�ti, podílejí se na záchran� kulturních 

památek, ochran� životního prost�edí a pomáhají v mnoha dalších pot�ebných oblastech. 

Cílem nadací není p�ímá pé�e o klienty �i poskytování služeb, nýbrž finan�ní podpora 

a propagace dobrých v�cí. 

Nada�ní fondy jsou, stejn� jako nadace, nezávislé subjekty finan�ní povahy, 

založené za ú�elem podpory ve�ejn� prosp�šných aktivit a projekt�. Nada�ní fondy, 

jako nový právní typ, byly do �eského právního �ádu zavedeny zákonem o nadacích 

a nada�ních fondech v roce 1998. Do té doby právní typ nada�ního fondu neexistoval. 

Byl vytvo�en jako subjekt finan�ní povahy jako alternativa k nadacím, které, na rozdíl 

od nada�ních fond�, mají povinnost nada�ního jm�ní v minimální hodnot� 500 000 K�. 

[17]  

 

1.1.3. P�edm�t �innosti Sdružení p�stounských rodin 

 

V sou�asné dob� Sdružení p�stounských rodin pracuje s celostátní, krajskou 

a místní p�sobností v projektech: 

� Poradna náhradní rodinné pé�e 

� D�m jistoty 

� D�m na p�li cesty – Velký Dv�r u Poho�elic 

� �asopis Pr�vodce náhradní rodinnou pé�í 

Sdružení bylo registrováno 22. 9. 1995 Ministerstvem vnitra �R. Vznik byl 

iniciován skupinou p�stoun�, kte�í poci�ovali nutnost získat oficiální organizaci, která 

by zastupovala jejich zájmy a byla schopna kvalifikovan� vyjád�it jejich požadavky. 

V první generaci se práv� p�stouni nejvíce podíleli na �innosti a na celkovém tvo�ení 

programu. M�li silné zastoupení i v rad� Sdružení. První roky byly spojeny 

s nedostatkem finan�ních prost�edk� a �innost byla p�edevším koordina�ní 

a zástupnická v rámci jednání s r�znými státními orgány. Aktivity se dále prohlubovaly 
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sm�rem ke snaze o legislativní úpravy zákona o rodin�. P�edevším se jednalo o p�ijetí 

a zrovnoprávn�ní p�stounské pé�e ve státních úpravách pé�e o opušt�né d�ti. Dalším 

krokem bylo upozorn�ní na problematiku p�stoun�, kte�í se v domácnosti starali 

o skupinu d�tí, aniž by stát zabezpe�il jejich zdravotní a sociální pojišt�ní. Velmi 

úsp�šnou �inností bylo hledání a p�ípravy nových p�stoun� pro vytvá�ení p�stounských 

rodin. Byl vytvo�en základ kampan� „Hledáme Vás, mámo, táto!“. Organizace si 

vypracovala velmi silnou skupinu pravidelných dárc�. Poda�ilo se vytvo�it kvalitní 

periodikum Pr�vodce náhradní rodinnou pé�í.  

V oblasti prevence byl vytvo�en projekt Domu jistoty, který pokrýval d�ti 

a rodiny, které byly ohroženy sociálními problémy s d�sledkem odebrání d�tí. Pro 

�innost se sociáln� vylou�enou skupinou v oblasti Starého Brna byla vytvo�ena „Pestrá 

klubovna“, která je pravidelným místem setkávání d�tí i rodi�� a je za�len�na do 

Komunitního plánu m�sta Brna.  

V návaznosti na rozvoj p�stounské pé�e, dospívání d�tí a poznávání nových 

problém� spojených s odchody d�tí z rodiny se za�ala rozvíjet koncepce Domu na p�li 

cesty. Po získání zdevastovaného zámku ve Velkém Dvo�e u Poho�elic za�ala 

rekonstrukce a b�hem p�l roku se poda�ilo nastavit sociální službu pro první klienty. Po 

opravách za pomoci prost�edk� z Evropské unie se poda�ilo zvýšit po�et l�žek na 23. 

Pro mladé lidi špatn� umístitelné na trhu práce se buduje terapeutická farma a zázemí 

pro chrán�né dílny. [18]  

1.1.4. Poradna náhradní rodinné pé�e 

 

�innost poradny náhradní rodinné pé�e je zam��ena na pomoc a poradenství 

rodinám s d�tmi v náhradní rodinné pé�i a zájemc�m �i žadatel�m o náhradní rodinnou 

pé�i. Jedná se o poradenskou, zprost�edkovatelskou a odbornou pomoc p�i �ešení 

výchovných, vývojových, zdravotních, komunika�ních �i školních problém� d�tí, ale 

i rodinných krizí, právních úkon� apod. Cílem práce s p�stounskými rodinami je 

optimalizace prost�edí dít�te tak, aby dít� mohlo maximáln� rozvinout a naplnit sv�j 

individuální potenciál. Se stejným zám�rem také Poradna vyhledává rodi�e ochotné 

p�ijmout d�ti z ústav�, poskytuje informace a konzulta�ní služby zájemc�m o p�ijetí 

dít�te a za�azeným žadatel�m o NRP, po�ádá p�ípravu pro budoucí p�stouny 

a osvojitele. Vydává vzd�lávací a osv�tové materiály, po�ádá celostátní setkání 
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p�stounských rodin Dny p�stounských rodin, v rámci Klubu p�stounských rodin jsou 

organizovány víkendové a prázdninové pobyty, p�ednáškové a seminární akce 

i materiální výpomoc. V posledních �ty�ech letech se Poradna v�nuje rovn�ž terénní 

práci s dysfunk�ními rodinami, která vede k nastartování ozdravných proces� v rodin� 

a ke zlepšení životních podmínek všech �len� domácnosti. 

Další významnou oblastí Poradny náhradní rodinné pé�e je poskytování odborné 

p�ípravy žadatel� o náhradní rodinnou pé�i. V minulosti probíhaly p�ípravy pro 

Jihomoravský kraj, v sou�asné dob� je Sdružení p�stounských rodin poskytovatelem 

t�chto p�íprav pro kraj Vyso�ina. Výjime�nost p�íprav žadatel� o náhradní rodinnou 

pé�i, kterou poskytuje Sdružení p�stounských rodin, je dána p�ítomností p�stoun� a jimi 

p�ijatých d�tí na víkendových pobytech spole�n� se žadateli.  

Nemén� d�ležitou oblastí �innosti Poradny je získávání nových rodi�� pro 

opušt�né d�ti a vyhledávání d�tí vhodných do náhradní rodinné pé�e ve spolupráci 

s Ministerstvem práce a sociálních v�cí, krajskými ú�ady, p�ípadn� s d�tskými domovy. 

Dalšími sou�ástmi práce Poradny je dlouhodobá snaha o ovlivn�ní stávající legislativy 

za ú�elem zlepšení zákon� týkajících se náhradní rodinné pé�e a zprost�edkování 

kontakt� zájemc�m o sociální služby v míst� bydlišt� ve všech regionech �eské 

republiky.  

Pracovníky poradny jsou psycholožky, sociální pracovnice, speciální pedagog 

a sociální pracovník pro respitní pé�i, který zajiš�uje poradenství p�ímo v míst� bydlišt� 

rodin. V nov� z�ízené pobo�ce v Plzni pracuje v sou�asné dob� psycholog a sociální 

pracovnice. Tito pracovníci poskytují poradenství p�ímo, ale také ve spolupráci 

s externími psychology, právníky, pracovníky specializovaných služeb apod. Sdružení 

p�stounských rodin poskytuje také praxi student�m sociálních, pedagogických nebo 

psychologických studijních obor�. [18] 

1.1.5. D�m Jistoty 

 

D�m jistoty je komunitní centrum pro sociáln� znevýhodn�né rodiny. Poskytuje 

všestrannou podporu a napomáhá tímto ohroženým a sociáln� znevýhodn�ným d�tem 

a dosp�lým za�lenit se do spole�nosti. Nabízí p�edevším inspirativní a hodnotné 

vypln�ní volného �asu, individuální dou�ování a osobní asistenci pro d�ti a také 

rekrea�ní a vzd�lávací aktivity pro d�ti a dosp�lé.  
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V rámci Domu Jistoty byla v �ervnu 2007 na Václavské ulici �. 15 v Brn� 

otev�ena nízkoprahová Pestrá klubovna pro romské d�ti, kde d�ti tráví volný �as 

spole�n� s vyškolenými dobrovolníky a lektory. Cílem projektu je prevence negativní 

sociálních jev�, které mohou mít na ohrožené d�ti nep�edstavitelný dopad. Integrace 

d�tí se specifickými výchovnými nároky do aktivit Domu jistoty vede k rozvoji 

osobnosti dít�te, jeho za�len�ní do kolektivu, kde se nau�í tvo�it i upev	ovat mezilidské 

vztahy, nau�í se komunikovat, sdílet se a spolupracovat s ostatními, a to lehkou 

a zábavnou formou. 

V nízkoprahové Pestré klubovn� mají d�ti k dispozici tan�írnu, u�ebnu, 

výtvarnou místnost a místnost pro pohybové hry. V sou�asné dob� probíhají v Pestré 

klubovn� tyto zájmové aktivity: hudební kroužek, dramatický kroužek, ru�ní a výtvarné 

práce, tane�ní kroužek, vyu�ování angli�tiny formou hry, hrátky pro nejmenší d�ti. 

Jednou m�sí�n� probíhá také pedagogicko-psychologické ježd�ní d�tí na koni 

a canisterapie. V rámci Domu Jistoty probíhají také výlety po Brn� a okolí, víkendové 

i týdenní sociáln�-terapeutické pobyty pro d�ti i rodi�e, sociální poradenství pro rodi�e, 

besedy, p�ednášky a jiné.  

V rámci Domu Jistoty probíhá také osobní asistence pro jednotlivce, pon�vadž 

d�ti se specifickými pot�ebami vyžadují individuální pé�i. Ta je zajiš�ována 

prost�ednictvím osobních asistent� d�tí – dobrovolník� z �ad student� Masarykovy 

univerzity, kte�í se d�tem individuáln� v�nují (dou�ování, tvorba a realizace 

volno�asových aktivit apod.). Asistenti také chodí vypomáhat rodi��m s výchovou d�tí.  

Vedle aktivit pro d�ti se zam�stnanci také v�nují dosp�lým romským ob�an�m, 

a to zejména podáváním informací o možnostech studia v regionu a o možnostech 

rekvalifika�ních kurz�. Dle zájmu jsou po�ádány p�ípravy k p�ijímacím zkouškám, 

p�ípravy k pohovoru (psaní životopisu) a podpora p�i studiu s cílem usp�t p�i 

záv�re�ných zkouškách. 

 Sdružení p�stounských rodin spolupracuje s organizací DROM, která je z�ízena 

i provozována romskou komunitou a nabízí množství služeb i volno�asových aktivit pro 

romské d�ti i dosp�lé. Dále spolupracuje se sociálními odbory, pod které rodiny pat�í, 

p�ípadn� se školami, kam dochází romské d�ti.  
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Pracovníky Domu jistoty jsou sociální pracovnice a odborn� vzd�laní lekto�i. 

Psychologické poradenství probíhá pod vedením psycholog� z Poradny náhradní 

rodinné pé�e. D�m Jistoty navšt�vuje p�ibližn� 160 d�tí. [18]  

 

1.1.6. D�m na p�li cesty – Velký Dv�r u Poho�elic  

 

D�m na p�li cesty je za�ízení pro mladé lidi, kte�í po dosažení plnoletosti 

odcházejí z d�tských domov�, výchovných a diagnostických ústav� �i velkých 

p�stounských rodin, kde není v silách rodi�� postarat se o všechny svoje d�ti. V�tšina 

z nich není schopna vést samostatný život. �asto postrádají základní sociální a pracovní 

návyky, kvalitní vzd�lání a materiální zázemí. Není-li jim v této chvíli nabídnuta 

pomoc, kon�í obvykle v záchytných sociálních sítích. 

D�m na p�li cesty se nachází v objektu bývalého loveckého zámku. Protože se 

objekt nacházel ve velmi špatném stavu, bylo nutné v roce 2002 zahájit kompletní 

rekonstrukci. V po�áte�ní fázi realizace projektu byly opraveny t�i rodinné domky na 

nádvo�í, ve kterých našlo do�asné zázemí 8 klient� a rodina správc�. Rekonstrukce 

samotného objektu za�ala v roce 2003, kolaudace prvního patra Domu na p�li cesty 

prob�hla po�átkem roku 2004, �ímž se rozší�ila kapacita na 16 míst pro klienty. Po 

dokon�ení oprav celého areálu je kone�ná kapacita 23 míst. Sou�ástí objektu jsou 

i dílny pro klienty (v sou�asnosti tvo�ivá, truhlá�ská a záme�nická) a ekofarma, která 

obhospoda�uje 1,5 ha ekologicky kontrolovaných pozemk� a chová se zde n�kolik 

domácích zví�at. Rostlinná výroba je zam��ena na p�stování medu	ky léka�ské, která se 

suší a dodává ke zpracování na �aj s ozna�ením Bio. Klienti chodí na farmu v rámci 

šestihodinového aktiviza�ního programu a ve svém volném �ase. 

Sou�ástí farmy je také chov hospodá�ských zví�at. Jedná se o t�i klisny plemene 

�eský a Moravský teplokrevník a t�i ovce. Na základ� pé�e o klisny a ovce se obyvatelé 

Domu na p�li cesty u�í základním pracovním návyk�m (docházka do zam�stnání, 

víkendové služby, pravidelná pé�e, odpov�dnost). Velmi cenné zkušenosti pro klienty 

m�že poskytnout práce v oblasti neverbální komunikace s kon�m podle tzv. p�irozeného 

partnerství.  

V roce 2004 byl schválen v rámci evropských strukturálních fond� a iniciativy 

EQUAL (�ízené Ministerstvem práce a sociálních v�cí) projekt nazvaný Spole�n� 
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k integraci klient� D1/2 na trh práce. Projekt je zam��en na podporu skupiny 

znevýhodn�ných mladých lidí, kte�í mají vzhledem ke svému handicapu ústavní 

výchovy problém za�lenit se do vzd�lávacího systému a na pracovní trh. Hlavním cílem 

projektu „Spole�n� k integraci klient� D1/2 na trh práce" je vytvo�ení komplexního 

modulového systému, který bude mladým lidem s nízkou kvalifikací a s handicapem 

ústavní výchovy pomáhat p�i získávání pracovního místa a dalšího vzd�lávání. Projekt 

se soust�edí nejen na odstra	ování bariér na pracovním trhu (nap�. zlepšením p�ístupu 

k cílové znevýhodn�né mládeži), ale zam��uje se zejména na po�ádání vzd�lávacích 

kurz� a p�ednášek. V rámci projektu je vytvo�ena sí� center, která budou p�sobit jako 

základny pro realizaci poradenských, motiva�ních a vzd�lávacích aktivit s využitím 

inovativních metod se zam��ením na integraci cílové skupiny na trh práce. Tato centra 

vytvo�í komunika�ní sí� na národní a nadnárodní úrovni a budou si vym�	ovat znalosti 

a zkušenosti týkající se cílové skupiny. Celý projekt je rozd�len do t�í samostatných 

akcí a celkové náklady projekt� �iní 7 082 400,- K�.  

Na území �eské republiky se nachází cca 40 objekt� Dom� na p�li cesty. 

V regionu Jihomoravském je však D�m na p�li cesty jediným nestátním za�ízením 

tohoto typu a nabízí zde jako jediný také zam�stnání v chrán�ných dílnách a na 

ekofarm�. V Jihomoravském kraji v podstat� neexistuje alternativní zp�sob 

uspokojování pot�eb cílového uživatele tak, jak je nazna�eno v tomto projektu. 

V Dom� na p�li cesty – Velkém Dvo�e u Poho�elic pracuje krom� vedoucího 

Domu na p�li cesty také sociální pracovnice, správce objektu, zahradnice a mistr 

odborného výcviku. [18]  
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Obrázek �. 1: Fotografie p�vodního stavu zámku p�ed rekonstrukcí 

 
Zdroj: Archiv Sdružení p�stounských rodin 

 

Obrázek �. 2: Fotografie sou�asného stavu zámku po rekonstrukci 

 
Zdroj: Archiv Sdružení p�stounských rodin 
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1.1.7. �asopis Pr�vodce náhradní rodinnou pé�í 

 

�asopis Pr�vodce náhradní rodinnou pé�í umož	uje pravideln� informovat 

p�stounské rodiny a ve�ejnost o život� „náhradních rodin", o aktuálních otázkách 

náhradní rodinné pé�e, o projektech a d�ní ve Sdružení p�stounských rodin v�bec. 

�asopis vychází 4 x ro�n� a je vydáván v nákladu 2 500 kus�. P�edplatné �iní 200,- K� 

na rok. [18]  

 

1.1.8. Organiza�ní �len�ní a zam�stnanci Sdružení p�stounských rodin 

 

V �ele Sdružení p�stounských rodin je manažer, který je ustanoven radou 

Sdružení. Tato funkce p�edstavuje základní výkonný orgán organizace. Pro pomocné 

�innosti má vytvo�ený tým spolupracovník� – štáb. Do tohoto týmu pat�í  

a) projektový manažer Sdružení 

b) ekonomické odd�lení  

c) fundraiserka 

d) správce po�íta�ové sít� 

V �ele jednotlivých st�edisek jsou vedoucí ve druhé linii. Tato místo jsou 

obsazována na základ� výb�rového �ízení odborníky ze sociální oblasti. Vedoucí 

každého st�ediska spolupracuje s dalšími odborníky, kte�í napl	ují požadavky kladené 

na �innost.  

Pro speciální �innosti spolupracuje Sdružení p�stounských rodin s �adou 

odborník�, kte�í poskytují specifické služby. V oblasti volno�asových aktivit pro mladší 

d�ti je zapojena �ada student�. Svoji �innost tvo�í na základ� dobrovolnosti a praxe pro 

svoje vzd�lávání. N�kte�í z nich jsou odm�	ováni na základ� smlouvy. [18]  

 

 

 

 

 



���

Obrázek �. 3: Organiza�ní schéma Sdružení p�stounských rodin 

 
 

Zdroj: Výro�ní zpráva Sdružení p�stounských rodin 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA �EŠENÍ, NOVÉ POZNATKY 

Z LITERATURY 
 

Finan�ní analýza p�edstavuje systematický rozbor získaných dat, které jsou 

obsaženy p�edevším v ú�etních výkazech. Finan�ní analýzy v sob� zahrnují hodnocení 

firemní minulosti, sou�asnosti a p�edpovídání budoucích finan�ních podmínek. 

Hlavním smyslem finan�ní analýzy je p�ipravit podklady pro kvalitní rozhodování 

o fungování podniku. P�i zpracování finan�ní analýzy se jedná o identifikaci slabin ve 

firemním finan�ním zdraví, které by mohly v budoucnu vést k problém�m, a silných 

stránek souvisejících s možným budoucím zhodnocením majetku firmy.  

P�vod finan�ní analýzy je pravd�podobn� stejn� starý jako vznik pen�z. Vlastí 

finan�ní analýzy jsou podle dostupných pramen� Spojené státy americké, nicmén� ve 

svých po�átcích se jednalo pouze o teoretické práce, které s praktickou analýzou nem�ly 

nic spole�ného. Prakticky jsou analýzy využívány už po n�kolik desetiletí. V �echách 

lze za po�átek finan�ních analýz ozna�it po�átek 20. století, kdy se poprvé v literatu�e 

objevuje pojem „analýza bilan�ní“ ve spise „Bilance akciových spole�ností“, který 

sepsal prof. dr. Pazourek. Po druhé sv�tové válce se pak za�íná objevovat pojem 

finan�ní analýza pro rozbor finan�ní situace podniku, odv�tví nebo státu.  

Finan�ní analýza má v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou dlouhodobou 

tradici a je neodd�litelným prvkem podnikového �ízení. Rovn�ž v �eské republice se 

stala oblíbeným nástrojem p�i hodnocení reálné ekonomické situace firmy. Finan�ní 

analýza nám umož	uje ohlížet se do minulosti, a proto m�žeme hodnotit, jak se firma 

vyvíjela až do sou�asnosti. Finan�ní analýza nám také slouží jako základ pro finan�ní 

plánování ve všech �asových rovinách. Umožní nám proto jak plánování krátkodobé 

spojené s b�žným chodem firmy, tak i plánování strategické související s dlouhodobým 

rozvojem firmy. [7] 

Informace o finan�ním zdraví firmy zajímají p�edevším ty subjekty, které jsou 

n�jakým zp�sobem zainteresovány na jejím hospoda�ení. Mezi takové subjekty pat�í 

zejména: 

� investo�i  

� manaže�i  

� obchodní partne�i  
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� zam�stnanci  

� banky a další v��itelé  

� státní orgány [2] 

 

2.1. Hlavní zdroje informací pro finan�ní analýzu 
 

Zdroje informací pro finan�ní analýzu se d�lí na: 

a) zdroje finan�ních informací: 

- z ú�etních výkaz� finan�ního a vnitropodnikového ú�etnictví, výro�ní zprávy, 

- vn�jší finan�ní informace, ro�ní zprávy emitent�, 

- ve�ejn� obchodovatelných cenných papír�, prospekty cenných papír�, burzovní 

zpravodajství apod. 

b) kvantifikované nefinan�ní informace: 

- ekonomická a podniková statistika, podnikové plány, cenové a nákladové 

kalkulace, další podnikové evidence (produkce, poptávka a odbyt, zam�stnanost 

apod.). 

c) nekvantifikované informace: 

- zprávy vedoucích pracovník�, auditor�, komentá�e manažer�, odborný tisk, 

nezávislá hodnocení a prognózy. [6,11,12] 

Finan�ní výkazy jsou sou�ástí tzv. ú�etní uzáv�rky, kterou podle zákona �. 

563/1991 Sb., o ú�etnictví, tvo�í v podvojném ú�etnictví rozvaha, výkaz zisk� a ztrát 

a p�íloha. 

Rozvaha zachycuje stav majetku v podniku (aktiv) na jedné stran� a zdroj� jeho 

krytí (pasiv) na stran� druhé k ur�itému datu v pen�žním vyjád�ení. Jsou zde 

podchyceny tzv. stavové veli�iny. Je založena na principu bilan�ní rovnosti, což 

znamená, že položka suma aktiv se musí rovnat suma pasiv, nebo že aktiva jsou tvo�ena 

sou�tem vlastního jm�ní a dluh�. Aktiva p�edstavují vložené prost�edky, které vznikly 

na základ� minulých rozhodnutí a do nichž se o�ekává, že podniku p�inesou ur�itý 

ekonomický efekt. Dluhy jsou stávající závazky podniku, které vznikly v minulosti 

a které v budoucnosti naopak budou ekonomický efekt snižovat. Vlastní jm�ní je pak 

rozdílem mezi aktivy a dluhy (cizími zdroji). 



���

Výkaz zisk� a ztrát podává p�ehled o úsp�šnosti hospoda�ení podniku 

a výsledku, který podnik za ur�ité období dosáhl, porovnává tedy tokové veli�iny: 

výnosy a náklady. Je založena na aktuálním principu, tedy neztotož	uje p�íjmy s výnosy 

a výdaje s náklady. Výnosy jsou pen�žní �ástky, které podnik získal z veškerých svých 

�inností za dané ú�etní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich 

inkasu. Náklady pak p�edstavují pen�žní �ástky, které podnik v ú�etním období ú�eln� 

vynaložil na získání výnos�, i když k jejich skute�nému zaplacení nemuselo ve stejném 

období dojít. Výkaz zisk� a ztrát reaguje na zm�ny v podniku a jeho okolí rychleji než 

rozvaha. Obsahuje totiž údaje pouze za jeden rok, zatímco bilan�ní položky jsou 

kumulovány celá léta. 

P�íloha k ú�etní uzáv�rce obsahuje obecné údaje o ú�etní jednotce, o ú�etních 

metodách, obecných ú�etních zásadách a zp�sobech oce	ování, dále pak dopl	ující 

údaje k rozvaze a výsledovce a výkaz o pen�žních tocích (výkaz o cash flow). P�íloha 

má zásadní význam k pochopení údaj� v rozvaze a výsledovce. 

Výkaz cash flow sleduje p�íjmy a výdaje, které podnik v minulém ú�etním 

období realizoval. Tedy podává obraz o skute�ných hotovostních tocích, pohybu 

pen�žních prost�edk� a ekvivalent�. Pen�žní ekvivalent je krátkodobý likvidní majetek, 

který je snadno sm�nitelný za peníze. Pat�í sem: peníze na termínovaných ú�tech, 

likvidní cenné papíry, se splatností maximáln� 3 m�síce. P�ehled o pen�žních tocích 

rozlišuje t�i základní �innosti: pen�žní toky z provozní, finan�ní a investi�ní �innosti. 

[2] 
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Obrázek �. 4: Vazby rozvahy, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow [4] 

 

  

 

Finan�ní analýza se skládá ze dvou oblastí – z analýzy externí a analýzy interní. 

Hlavní rozdíl spo�ívá zejména v dostupnosti podklad� pro analýzu.  

Externí finan�ní analýza zobrazuje podnik zevrubn� na základ� ve�ejn� 

dostupných informací. Využívá voln� dostupné údaje, které poskytují finan�ní výkazy 

rozvaha, výsledovka a cash flow, výro�ní zprávy, výroky auditor� a další finan�ní údaje 

získané z ú�etnictví, pop�ípad� statistických výzkum�.  

Interní finan�ní analýzu vykonávají vedoucí pracovníci spole�nosti, pop�ípad� 

celé vrcholové vedení. Vychází se z údaj� a ukazatel� externí analýzy a interních údaj�, 

které nejsou pro externí uživatele dostupné (údaje finan�ního a manažerského 

ú�etnictví, vnitropodniková evidence, kalkulace). [16] 

2.2. Metody finan�ní analýzy 
 

Podle použitých metod a výchozích zpracovávaných dat jsou uvažovány dva 

základní p�ístupy k finan�ní analýze:  

� fundamentální analýza – je založena na rozsáhlých znalostech vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými i mimoekonomickými jevy, na zkušenostech 

odborník�, na jejich subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich 
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trendy. Zpracovává velké množství kvalitativních údaj�, a pokud využívá 

kvantitativní informaci, odvozuje zpravidla své záv�ry bez použití 

algoritmizovaných postup�. 

� technická analýza – používá matematických, statistických a dalších 

algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat 

s následným ekonomickým posouzením výsledk�. [9]  

Metody používané ve finan�ní analýze m�žeme rozd�lit na metody elementární 

technické analýzy a metody vyšší finan�ní analýzy.  

Elementární metody finan�ní analýzy se dále �lení na:  

� analýzu absolutních ukazatel� (horizontální a vertikální analýza)  

� analýzu tokových a rozdílových ukazatel� (cash flow a �istého pracovního 

kapitálu) 

� analýzu pom�rových ukazatel� (rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti, 

…) 

� analýzu soustav ukazatel�  

Vyšší metody finan�ní analýzy tvo�í: 

� matematicko-statistické metody – nap�. bodové odhady, statistické testy 

odlehlých dat, empirické distribu�ní funkce atd.  

� nestatistické metody – nap�. matné množiny, expertní systémy atd. [4]  

 

V praktické �ásti své diplomové práce jsem zpracoval analýzu absolutních 

ukazatel� a vybraných provozních ukazatel�. Pro úplnost teoretických poznatk� však 

v následující �ásti uvádím i ostatní ukazatele finan�ní analýzy. Pom�rové, rozdílové 

ukazatele, analýzu cash flow a analýzu soustav ukazatel� jsem nepoužil, protože 

analyzovaná organizace nemá obchodní charakter a financování je odlišné.  
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2.3. Analýza absolutních ukazatel� 
 

2.3.1. Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza p�ejímá p�ímo data, která jsou získávána nej�ast�ji 

z ú�etních výkaz� (rozvahy podniku a výkazu zisku a ztráty), p�íp. z výro�ních zpráv. 

Vedle sledování zm�n absolutní hodnoty vykazovaných dat v �ase (obvykle 

s retrospektivou 3 až 10 let) se zjiš�ují také jejich relativní (procentní) zm�ny (tzv. 

technika procentního rozboru). Zm�ny jednotlivých položek výkaz� se sledují po 

�ádcích, horizontáln�, a proto je tato metoda nazývána horizontální analýzou 

absolutních dat. P�i interpretaci je t�eba posuzovat absolutní i procentní zm�ny 

sou�asn�. Interpretace musí být komplexní, zm�ny jednotlivých položek výkaz� 

navzájem souvisejí. Horizontální analýza je nej�ast�ji používanou a nejjednodušší 

metodou p�i vypracování zpráv o hospodá�ské situaci podniku a o jeho minulém 

i budoucím vývoji. [8]  

Horizontální analýza nám dává informace o základních pohybech v jednotlivých 

položkách ú�etních výkaz� a o intenzit� tohoto pohybu.  

absolutní zm�na = ukazatel t – ukazatel t-1  

 

     absolutní zm�na x 100 
procentní zm�na = ---------------------------------- 
                                         ukazatel t-1 
 

kde:  

 t…………..konec sledovaného období 

 (t-1)………po�átek sledovaného období [2]  

 

P�i hodnocení situace firmy by m�l finan�ní analytik brát v úvahu rovn�ž okolní 

podmínky, jako nap�. zm�ny v da	ové soustav�, vstup nových konkurent� na trh, 
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zm�ny podmínek na kapitálovém trhu, zm�ny v poptávce, zm�ny cen vstup�, 

mezinárodní vlivy, politické konflikty a krize v ur�itých regionech, vytvá�ení nových 

ekonomických seskupení, jejichž d�sledky firma ponese atd. Je t�eba znát i zám�ry 

firmy do budoucna. [8]  

2.3.2. Vertikální analýza 

 

P�i vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. 

struktura aktiv a pasiv podniku. Ze struktury aktiv a pasiv je z�ejmé, jaké je složení 

hospodá�ských prost�edk� pot�ebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku 

a z jakých zdroj� (kapitálu) byly po�ízeny. Na schopnosti vytvá�et a udržovat 

rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí ekonomická stabilita podniku.  

Ozna�ení vertikální analýza vzniklo proto, že se p�i procentním vyjád�ení 

jednotlivých komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dol� (ve sloupcích) 

a nikoliv nap�í� jednotlivými roky. Jako základ pro procentní vyjád�ení se bere ve 

výkazu zisku a ztráty obvykle velikost tržeb (= 100 %) a v rozvaze hodnota celkových 

aktiv podniku. Výhodou vertikální analýzy je, že nezávisí na meziro�ní inflaci 

a umož	uje tedy srovnatelnost výsledk� analýzy z r�zných let. Používá se proto ke 

srovnávání v �ase (�asových vývojových trend� v podniku za více let) i v prostoru 

(srovnávání r�zných firem navzájem). [8] Z propo�tené struktury u konkrétního 

podniku za n�kolik po sob� jdoucích období je patrné, co se vlastn� v daném podniku 

odehrává, a lze porovnáním se srovnatelnými podniky usuzovat, do jaké míry se 

struktura blíží obvyklému standardu nebo v �em se odlišuje. [2] Nevýhodou této metody 

je zm�na absolutní základny pro výpo�et procentních podíl� v jednotlivých letech i to, 

že neodhaluje p�í�iny zm�n, ale pouze vede ke konstatování zm�n.  

Vzhledem k postupu výpo�tu ukazatel� p�i horizontální a vertikální analýze 

bývají n�kdy ob� metody ozna�ovány souhrnným názvem procentní rozbor. P�evád�jí 

ukazatele v absolutních hodnotách na relativní, tedy procentní vyjád�ení. Procentní 

rozbor má �adu výhod, vedle toho je však t�eba vzít v úvahu i jeho nevýhody.  

K výhodám finan�ní analýzy provád�né pomocí procentního rozboru lze 

p�i�adit: 

� je výhodný pro porovnání výkaz� podniku v delším �asovém období 

� slouží pro porovnání výsledk� podniku v rámci oboru jako celku 
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� slouží pro porovnání výkaz� v rámci vnitropodnikových útvar� 

� je východiskem pro komparaci podniku se srovnatelnými podniky oboru 

K nevýhodám finan�ní analýzy provád�né pomocí procentního rozboru pat�í: 

� neodhaluje p�í�iny zm�n 

� absolutní základna pro výpo�et ukazatel� se m�ní 

� vykazované údaje mohou být obsahov� nesrovnatelné [13]  

2.4. Analýza pom�rových ukazatel� 
 

Finan�ní pom�rové ukazatele (financial ratios) charakterizují vzájemný vztah mezi 

dv�ma nebo více absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Nej�ast�ji vycházejí 

z ú�etních dat (rozvahy a výkazu zisku a ztrát). Pom�rové ukazatele jsou nejoblíben�jší 

a také nejrozší�en�jší metodou finan�ní analýzy, nebo� umož	ují získat rychlý 

a nenákladný obraz o základních finan�ních charakteristikách podniku.  

D�vodem, který vedl k širokému používání pom�rových ukazatel�, je skute�nost, 

že umož	ují provád�t analýzu �asového vývoje finan�ní situace dané firmy (tzv. 

trendovou analýzu). Jsou také vhodným nástrojem prostorové (pr��ezové) analýzy, tj. 

porovnávání více podobných firem navzájem (komparativní analýza). Nevýhodou je 

nízká schopnost vysv�tlovat jevy. 

Podle oblasti finan�ní analýzy se pom�rové ukazatele obvykle �lení na: 

1. ukazatele rentability 

2. ukazatele aktivity 

3. ukazatele zadluženosti 

4. ukazatele likvidity 

5. ukazatele tržní hodnoty 

6. provozní (výrobní) ukazatele 

7. ukazatele na bázi finan�ních fond� a cash flow [8]  

2.4.1. Ukazatele rentability (výnosnosti, ziskovosti, profitability ratios) 

 

Pom��ují zisk dosažený podnikáním s výší zdroj� podniku, jichž bylo užito 

k jeho dosažení. P�íklady ukazatel�: 
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a) ROI – ukazatel rentability vloženého kapitálu (ukazatel míry zisku, return on 

investment) 

Vyjad�uje, s jakou ú�inností p�sobí celkový kapitál, vložený do podniku, 

nezávisle na zdroji financování. Vypo�ítá se podle vzorce: 

  
zisk p�ed zdan�ním + nákladové úroky 

ROI = --------------------------------------------------------- [8]  
 celkový kapitál 

 

Doporu�ená hodnota ROI se pohybuje v rozmezí 0,12 – 0,15 a pokud p�esahuje 

hodnotu 0,15, m�žeme �íci, že podnik je na tom z hlediska rentability vloženého 

kapitálu velmi dob�e. [6]  

 

b) ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv (míry výnosu na aktiva, 

návratnosti aktiv, return on assets) 

Ukazatel ROA pom��uje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání 

bez ohledu na to, z jakých zdroj� jsou financována (vlastních, cizích, krátkodobých, 

dlouhodobých). [8] Tento ukazatel by m�l být nižší než hodnota ROI. [6]  

 

  �istý zisk + úroky ( 1 – sazba dan�) 
ROA = ---------------------------------------------------- [8]  

 aktiva  
 

c) ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu (výnosnosti vlastního kapitálu, 

návratnosti vlastního kapitálu, return on common equity) 

Míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci (akcioná�i, 

spole�níci a další investo�i zjiš�ují, zda jejich kapitál p�ináší dostate�ný výnos, zda se 

využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich investi�ního rizika. [8] Doporu�ená 

standardní hodnota tohoto ukazatele je 15%. [6]  

    �istý zisk 
ROE = ------------------- [8]  
             vlastní kapitál  
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d) ROS – ukazatel rentability tržeb (return on sales) 

Tento ukazatel je vhodný zejména pro srovnání v �ase a mezipodnikové 

porovnání. Udává množství zisku v K� na 1 K� tržeb. [1]  

   zisk 
ROS = ---------------- [8]  

   tržby 
 

2.4.2. Ukazatele aktivity (�ízení aktiv, asset management) 

 

Jako ukazatele aktivity jsou souhrnn� nazývány ukazatele relativní vázanosti 

kapitálu v r�zných formách aktiv, jak krátkodobých tak dlouhodobých. Prakticky se 

jedná o ukazatele typu doby obratu nebo obratovosti, které jsou využívány pro �ízení 

aktiv. [1] P�íklady ukazatel� aktivity: 

 

a) Obrat celkových aktiv (total assets turnover ratio) 

Udává po�et obrátek (tj. kolikrát se aktiva obrátí) za daný �asový interval (za 

rok). [8] Je používán zejména pro mezipodnikové srovnávání. �ím je ukazatel vyšší, 

tím efektivn�ji podnik využívá majetek. [1] 

    ro�ní tržby 
Obrat celkových aktiv = ----------------- [8]  
       aktiva 
 

b) Doba obratu zásob (inventory turnover, stock turnover ratio) 

Ukazatel charakterizuje úrove	 b�žného provozního �ízení. Je žádoucí udržovat 

dobu obratu zásob na technicky a ekonomicky zd�vodn�né výši. Ukazatel je citlivý na 

zm�ny v dynamice výkon�. [1]  

            pr�m�rná zásoba 
Doba obratu zásob = -------------------------- [8]  
              denní spot�eba 
 

c) Doba obratu pohledávek (pr�m�rná doba splatnosti pohledávek, average collection 

period, debtor days ratio) 

Tento ukazatel vypovídá o strategii �ízení pohledávek a udává, za jak dlouho 

jsou pr�m�rn� placeny faktury. Pokud ukazatel trvale p�ekra�uje doby splatnosti, je 
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nutné prozkoumat platební káze	 odb�ratel�. Tento ukazatel je d�ležitý z hlediska 

plánování pen�žních tok�. [1]  

    obchodní pohledávky 
Doba obratu pohledávek = -------------------------------- [8]  

   denní tržby na fakturu 
 

2.4.3. Ukazatele zadluženosti (finan�ní závislosti, struktury zdroj�, debt 

management) 

 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování 

podniku, m��í rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy. [8] P�íklady 

ukazatel� zadluženosti: 

 

a) Celková zadluženost (koeficient napjatosti, debt ratio) 

Celková zadluženost p�edstavuje podíl celkových dluh� (závazk�) k celkovým 

aktiv�m a m��í tak podíl v��itel� na celkovém kapitálu, z n�hož je financován majetek 

firmy. �ím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko v��itel�. Zadluženost 

ovliv	uje jak v��itelské riziko, tak i výnosnost podniku. [1]  

    cizí kapitál 
Celková zadluženost = --------------------- [8]  

            celková aktiva 
 

b) Doba splácení dluh� 

Tento ukazatel vyjad�uje, po kolika letech je podnik schopen splatit své dluhy 

p�i stávající výkonnosti. Doporu�ená hodnota tohoto ukazatele �iní u finan�n� zdravých 

podnik� 3 roky, u pr�myslové výroby 4 roky, u �emeslné živnosti 5 rok�, 

u velkoobchodu 6 rok� a u maloobchodu 8 rok�.  

               cizí zdroje – finan�ní majetek 
Doba splácení dluh� = ----------------------------------------  [6]  
                                              provozní CF 
 

c) Úrokové krytí (interest coverage) 

Ukazatel informuje o tom, kolikrát p�evyšuje zisk placené úroky. Prakticky �ást 

zisku vyprodukovaná cizím kapitálem by m�la sta�it na pokrytí náklad� na vyp�j�ený 

kapitál. Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úrok� je t�eba celého 
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zisku. [8] Bankovní standarty doporu�ují hodnotu tohoto ukazatele 3, hodnota 

v intervalu 6 – 8 však také vyjad�uje finan�n� zdravý podnik. [12]  

      EBIT 
Úrokové krytí = ------------- [8]  
                               úroky 
 

2.4.4. Ukazatele likvidity (liquidity ratios) 

 

Ukazatele likvidity charakterizují schopnost podniku dostát svým závazk�m. 

Úzce navazují na ukazatele finan�ní závislosti. Pom��ují to, �ím je možno platit 

(�itatel), tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel). P�íklady ukazatel� likvidity: 

 

a) B�žná likvidita (current ratio, celková likvidita, mobilita, b�žná míra) 

Ukazuje, kolikrát pokrývají ob�žná aktiva krátkodobé závazky. Je citlivá na 

strukturu zásob a jejich správné (reálné) oce	ování vzhledem k jejich prodejnosti a na 

strukturu pohledávek vzhledem k jejich neplacení ve lh�t� �i nedobytnosti.  

             ob�žná aktiva 
B�žná likvidita = ------------------------------ [8]  

    krátkodobé závazky  
 

b) Pohotová likvidita (quick ratio, acid test, rychlý test) 

V tomto p�ípad� nejsou zapo�ítávány zásoby. Ty jsou totiž mén� likvidní než 

ostatní ob�žná aktiva a jejich p�ípadný prodej je obvykle ztrátový. Tento ukazatel 

nejlépe charakterizuje platební schopnost podniku, tj. schopnost podniku krýt svými 

pen�žními prost�edky své b�žné závazky. [2]  

            ob�žná aktiva - zásoby 
Pohotová likvidita = -------------------------------- [8]  
             krátkodobé závazky  
 

c) Okamžitá likvidita (cash ratio) 

M��í schopnost podniku hradit práv� splatné dluhy. Likvidita je zajišt�na p�i 

hodnot� ukazatele alespo	 0,2. [2]  
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         pen�žní prost�edky + ekvivalenty 
Okamžitá likvidita = --------------------------------------------   [8]  
                                          okamžit� splatné závazky  

 

2.4.5. Provozní (výrobní) ukazatele 

 

Provozní ukazatele jsou zam��eny dovnit� podniku a uplat	ují se ve vnit�ním 

�ízení. Napomáhají managementu sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity 

podniku. P�íklady provozních ukazatel�: 

 

a) Mzdová produktivita 

Mzdová produktivita udává, kolik výnos� p�ipadá na 1 K� vyplacených mezd. 

P�i trendové analýze by m�l ukazatel vykazovat rostoucí tendenci. 

                                         p�idaná hodnota 
Mzdová produktivita = -----------------------  [8] 
                                                   mzdy  
c) Produktivita z výkon� 

Tento ukazatel vyjad�uje, kolik výkon� v tisících K� p�inese jeden zam�stnanec 

spole�nosti. Spole�nost usiluje o co nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele, protože vyšší 

výkony umožní spole�nosti lepší rozvoj podnikatelských aktivit.  

                                                výkony 
Produktivita z výkon� = --------------------------  
                                           po�et zam�stnanc�  
d) Pr�m�rný výd�lek 

Tento ukazatel vyjad�uje pr�m�rný výd�lek 1 zam�stnance za rok, pop�ípad� za 

m�síc, když ho vyd�líme 12. M�lo by platit, že produktivita práce roste v �ase rychleji 

než pr�m�rný výd�lek. 

                                     mzdové náklady + odm�ny 
Pr�m�rný výd�lek = ------------------------------------  [6]  
                                       po�et zam�stnanc�  
e) Struktura náklad� 

Tento ukazatel vyjad�uje, jak se daný druh náklad� podílí na celkových nákladech 

(nap�. materiálové náklady, energie, odpisy, osobní náklady, finan�ní náklady apod.).  
                                        druh náklad� 
Struktura náklad� = --------------------------   [8] 
                                      celkové náklady  
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2.5. Analýza rozdílových ukazatel� 
  

K analýze a �ízení finan�ní situace podniku (zejména jeho likvidity) slouží 

rozdílové ukazatele ozna�ované jako fondy finan�ních prost�edk� (finan�ní fondy).  

  

2.5.1.�istý pracovní kapitál (net working capital) 

 

�istý pracovní kapitál je nej�ast�ji užívaným ukazatelem vypo�teným jako 

rozdíl mezi celkovými ob�žnými aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. [8] �ím 

vyšší je hodnota �istého pracovního kapitálu, tím snadn�ji by m�la firma uhradit své 

finan�ní závazky (p�i dostate�né likvidnosti složek ob�žných aktiv). Pokud je výsledek 

záporná hodnota, jedná se o tzv. nekrytý dluh. Ke zvýšení �istého pracovního kapitálu 

dochází zvyšováním ob�žných aktiv nebo snižováním krátkodobých závazk� a naopak 

ke snižování �istého pracovního kapitálu dochází snižováním ob�žných aktiv nebo 

zvyšováním krátkodobých závazk�. �PK se vyjad�uje v absolutních hodnotách 

a doporu�uje se ho hodnotit v kontextu s pom�rovými ukazateli pro hodnocení platební 

schopnosti.  

�istý pracovní kapitál je možné vypo�ítat ze vztah�:  

 

�istý pracovní kapitál = ob�žná aktiva – krátkodobé cizí zdroje 

nebo 

�istý pracovní kapitál = (dlouhodobé závazky + vlastní kapitál) – stálá aktiva [6] 

 

2.5.2. �isté pohotové prost�edky (pen�žní finan�ní fond) 

 

Pro sledování okamžité likvidity se používá �istý pen�žní fond, který 

p�edstavuje rozdíl mezi pohotovými pen�žními prost�edky a okamžit� splatnými 

závazky. Tento ukazatel není ovlivn�n oce	ovacími technikami, avšak je snadno 

manipulovatelný p�esunem plateb vzhledem k okamžiku zjiš�ování likvidity (zadržením 

nebo naopak d�ív�jším uskute�n�ním plateb).  

�isté pohotové prost�edky = pohotové finan�ní prost�edky – okamžit� splatné 

závazky [6] 
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2.5.3. �istý pen�žn� – pohledávkový finan�ní fond 

 

�istý pen�žn� – pohledávkový finan�ní fond (�istý pen�žní majetek) p�edstavuje 

st�ední cestu mezi �PK a �PP. P�i výpo�tu se vylu�ují z ob�žných aktiv zásoby nebo 

nelikvidní pohledávky a od takto upravených aktiv se ode�tou krátkodobé závazky. [8]  

�istý pen�žní majetek = ob�žná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky – závazky 

[6]  

2.6. Analýza cash flow 
 

Cash flow (pen�žní tok) je skute�ný pohyb (tok) pen�žních prost�edk� podniku. Je 

východiskem pro �ízení likvidity podniku. Analýza cash flow je d�sledn� založena na 

p�íjmech a výdajích a vyjad�uje reálné toky pen�z a jejich zásoby v obchodním 

podniku. [8]  

P�edpokladem pro sledování pen�žních tok� je rozvaha, která zachycuje stav 

pen�žních prost�edk� k ur�itému �asovému okamžiku. Pohyb pen�žních prost�edk� 

podniku lze však sledovat i v samotném výkazu cash flow, který lze odvodit pomocí 

zm�n položek rozvahy a VZZ. Hlavním smyslem tohoto výkazu je poskytnout 

uživatel�m informace o schopnosti podniku vytvá�et pen�žní prost�edky (a ekvivalenty) 

a o jejich užití. [9]  

Výkazy cash flow se v zásad� sestavují za celý podnik v bilan�ní nebo retrográdní 

form�. �eská legislativa se p�iklonila k retrográdnímu (vertikálnímu) uspo�ádání, nebo� 

umož	uje sledovat tvorbu finan�ních zdroj� odd�len� ve 3 základních podnikových 

�innostech: 

� v hlavní výd�le�né (provozní) �innosti 

� v investi�ní �innosti 

� ve finan�ní �innosti [8]  
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2.7. Analýza soustav ukazatel� 
 

Nevýhodou finan�ní analýzy pomocí rozdílových a pom�rových ukazatel� je to, že 

jednotlivé ukazatele mají samy o sob� omezenou vypovídací schopnost, nebo� 

charakterizují pouze ur�itý úsek �innosti podniku. K posouzení jeho celkové finan�ní 

situace se proto vytvá�í soustavy (výb�rové soubory) ukazatel� ozna�ované také �asto 

jako analytické systémy nebo modely finan�ní analýzy. 

P�i vytvá�ení soustav ukazatel� se rozlišují: 

a) Soustavy hierarchicky uspo�ádaných ukazatel�, jejichž typickým p�íkladem jsou 

pyramidové soustavy 

b) Ú�elové výb�ry ukazatel�, sestavované na bázi komparativn�-analytických nebo 

matematicko-statistických metod. Podle ú�elu jejich použití se výb�ry �lení na: 

� Bonitní (diagnostické) modely – snaží se pomocí jednoho syntetického 

ukazatele, který nahrazuje jednotlivé analytické ukazatele r�zných vypovídacích 

schopností, vyjád�it finan�ní situaci resp. pozici podniku (mezipodnikové 

srovnávání). [8] Pat�í sem: SWOT analýza, metoda kritických faktor� 

úsp�šnosti, Argentiho model, Kralickuv quicktest, Tamariho model a index 

bonity. [7]  

� Bankrotní (predik�ní) modely – p�estavují jakési systémy v�asného varování, 

nebo� podle chování vybraných ukazatel� indikují p�ípadné ohrožení finan�ního 

zdraví podniku. [8] Rozeznáváme bankrotní modely jednorozm�rné 

a vícerozm�rné. Do jednorozm�rných model� pat�í: Beaver, Zmijewski, Deakin, 

Marais, Ohlson, Bleier. Do vícerozm�rných model� pat�í: Altman�v Z-scóre 

model, model Zeta, Taffler�v model, index IN. [7]  
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH P�ÍSTUPU K �EŠENÍ 
 

3.1. Stru�né hodnocení sou�asného stavu nestátní neziskové organizace 
Sdružení p�stounských rodin 

 

Sdružení p�stounských rodin získalo za období více než 10 let p�sobení stabilní 

místo mezi organizacemi neziskového sektoru. Za tuto dobu se mu p�edevším poda�ilo 

p�esn� vymezit oblasti svého p�sobení a specifikovat dlouhodobé cíle.  

Pomoc a poradenská �innost rodinám s d�tmi v náhradní rodinné pé�i, která byla 

p�vodním zám�rem zakladatel�, se rozší�ila do oblasti prevence nežádoucích jev� 

zp�sobujících odebrání d�tí z biologické rodiny. Funkci nízkoprahového centra plní 

D�m jistoty. V následné pé�i o mladé dosp�lé, kte�í prožili své d�tství v d�tských 

domovech a ústavech nebo ve velkých p�stounských rodinách, má svoje místo D�m na 

p�li cesty. Aktivity organizace mají r�stový potenciál, o �emž sv�d�í i vznik nové 

pobo�ky v Plzni. Všechny služby jsou registrovány a zapojeny do komunitního plánu 

m�sta Brna. Organizace spolupracuje s mnoha dalšími neziskovými organizacemi 

p�sobícími v podobné oblasti.  

Sdružení disponuje rozsáhlou databází p�stounských rodin, se kterými 

spolupracuje. Pracovníci organizace spl	ují požadavky registrovaných sociálních služeb 

podle zákona o sociálních službách �. 108/2006Sb. a jejich �innost je hodnocena jako 

velmi kvalitní.  

Organizace má vytvo�ený kvalitní ú�etní systém prov��ený mnoha kontrolními 

orgány. Ú�tuje v podvojném ú�etnictví podle jednotlivých st�edisek. 

V �ešení dlouhodobých problém� sociáln� znevýhodn�ných d�tí a mladých lidí, 

v zastupování p�stounských rodin, v p�íprav� nové strategie pé�e o opušt�né d�ti je 

Sdružení p�stounských rodin uznávaným partnerem státních orgán�. Odborní 

pracovníci organizace jsou p�izváni do expertních skupin  

Sdružení disponuje nemovitým majetkem a jeho finan�ní rezervy umož	ují 

p�ekonat období nedostatku prost�edk� z dota�ních titul�.  
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3.2. Základní strategická analýza organizace 
 

Pro neziskovou organizaci je d�ležité najít své místo ve spole�nosti a snažit se 

pomáhat tam, kde nedostate�n� fungují státní organizace. Je nezbytné zkoumat, které 

faktory postavení neziskové organizace ovliv	ují a jak by mohla nezisková organizace 

posílit své postavení, aby mohla ú�inn� pomáhat ve zvolené oblasti. 

Nestátní neziskovou organizaci Sdružení p�stounských rodin jsem se rozhodl 

analyzovat pomocí SWOT analýzy, která vede k identifikaci silných a slabých stránek 

sledované organizace a jejich p�íležitostí a ohrožení. Jako další použiji Porter�v model 

základních p�ti sil, které determinují možnosti organizace dosáhnout rentability 

v daném oboru. 

3.2.1. SWOT analýza 

 

Podstatou SWOT analýzy je to, že se p�i ní identifikují faktory a skute�nosti, 

které pro objekt analýzy p�edstavují silné a slabé stránky, p�íležitosti a hrozby okolí. 

Tyto klí�ové faktory jsou potom verbáln� charakterizovány, p�ípadn� ohodnoceny, ve 

�ty�ech kvadrantech tabulky SWOT. SWOT analýza nemusí být využívána pouze p�i 

analýzách na strategické úrovni �ízení. Její využití je širší, používá se i p�i analýzách 

zam��ených na problémy taktického i operativního �ízení. [3]  

Název SWOT je zkratkou slov z angli�tiny: 

- Strengths = p�ednosti / silné stránky, 

- Weaknesses = nedostatky / slabé stránky, 

- Opportunities = p�íležitosti, 

- Threats = hrozby. [5]  

SWOT analýza je velmi cenným informa�ním zdrojem p�i formulaci strategie. Z její 

podstaty totiž vyplývá základní logika strategického návrhu: návrh strategie by m�l být 

zam��en na eliminaci slabin a hrozeb využitím silných stránek a strategických 

p�íležitostí. Každá slabina/hrozba ze SWOT analýzy by m�la mít p�i takovémto p�ístupu 

v návrhu strategie sv�j prot�jšek, opat�ení, které ji eliminuje. Jsou-li SWOT analýzy pro 

tentýž subjekt periodicky zpracovávány v delším �asovém horizontu, pak lze nap�íklad 
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vyhodnocovat, zda slabiny a hrozby v zásad� ubývají nebo p�ibývají, a z toho lze 

usuzovat na negativní nebo pozitivní vývoj firmy. [3]  

 

Obrázek �. 5: Tabulka SWOT analýzy 

S 

Vý�et silných stránek 

 W 

Vý�et slabých stránek 

 O 

Vý�et p�íležitostí 

 T 

Vý�et hrozeb  

 

Mezi silné stránky Sdružení p�stounských rodin pat�í bezesporu to, že se jedná 

o organizaci s tradicí fungující již 13 let. Po tuto dobu své existence Sdružení 

p�stounských rodin nabylo zkušenosti ve spolupráci se státní správou a za tuto dobu byl 

také navázán kontakt s mnohými p�stouny a mohla se vytvo�it databáze 

spolupracujících p�stounských rodin.  

Za slabou stránku Sdružení p�stounských rodin považuji fakt, že v posledním roce 

se nepoda�ilo usp�t v žádném významném evropském projektu. Zde by ur�it� bylo na 

míst� zhodnotit práci projektového manažera. Další významnou slabou stránkou je fakt, 

že kvalifikovaní pracovníci z oboru psycholog a sociální pracovník, kte�í se ucházejí o 

zam�stnání v SPR, nemají v�tšinou dostate�nou praxi v oblasti náhradní rodinné pé�e. 

Je to dáno i tím, že organizací v�nujících se této problematice není mnoho a p�stounská 

pé�e je hodn� úzká specializace. 

Mezi p�íležitosti ur�it� �adím spolupráci s politiky a také s katolickou církví, jejichž 

podpora je pro neziskové organizace tém�� nezbytná. Je nutné podotknout, že 

spolupráce s politiky usnad	uje také spolupráci se státními organizacemi. Významnou 

p�íležitost vidím také v evropských sociálních programech, které pomáhají neziskovým 

organizacím jak s financováním projekt�, tak i s náplní a podporou �innosti. D�ležitá je 

také spolupráce s vysokými školami, a� už s odborníky p�i p�ednáškách a programech 

pro p�stouny, tak i se studenty, kte�í absolvují ve Sdružení p�stounských rodin své 

praxe nebo se podílejí na organizaci kroužk� v Pestré klubovn�. Tito studenti také pat�í 

mezi potenciální uchaze�e o zam�stnání ve Sdružení p�stounských rodin. 

Za významný ohrožující faktor je nutné považovat nepr�hlednost podmínek p�i 

získávání dotací z Krajského ú�adu Jihomoravského kraje. Velmi p�ínosným by bylo 
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získání p�ímých zakázek od Jihomoravského kraje týkajících se p�edm�tu �innosti SPR, 

nap�. p�ípravy žadatel� o náhradní rodinnou pé�i, organizování kampaní atd. Další 

hrozbou je nejistota ve financování neziskové organizace, kterou je t�eba pokrýt kvalitní 

prací projektového manažera a pracovníka pro fundraising a dobrou pov�stí neziskové 

organizace. 
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Obrázek �. 6: SWOT analýza nestátní neziskové organizace Sdružení 

p�stounských rodin 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

� tradice 

� zkušenosti ze spolupráce se státní 

správou 

� databáze p�stounských rodin 

� za�ízení D�m na p�li cesty 

� zam�stnanci Domu na p�li cesty 

� Projekt Equal 

� spolupráce s fondy, nadacemi 

a neziskovými organizacemi, pro 

které je organizace d�v�ryhodná 

� dobrá pov�st mezi p�stounskými 

rodinami 

� �asopis Pr�vodce náhradní 

rodinnou pé�í 

� internetové stránky 

� dobré kontakty s politiky 

� spolupráce s katolickou církví 

� žádná úsp�šnost ve významných 

evropských projektech za 

poslední rok 

� nedostatek odborník� s praxí – 

psychologové a sociální 

pracovníci 

� nedostatek inovativních nápad� 

� výsledky kontrol Krajského 

ú�adu JMK – špatná evidence 

� nedostate�ná komunikace 

s krajským ú�adem 

� fluktuace zam�stnanc� 

� nekoncep�ní rozhodování 

minulého vedení 

� velká �ást p�stoun� nevnímá 

SPR jako vlastní organizaci 

� nedostate�né finan�ní plánování 

P�ÍLEŽITOSTI HROZBY 

� spolupráce s politiky 

� spolupráce s katolickou církví 

� spole�enský tlak na rozvoj 

p�stounské pé�e 

� dobrý vztah k magistrátu m�sta 

Brna 

� kvalitní podn�ty od n�kterých 

p�stoun� 

� evropské sociální programy 

� spolupráce s vysokými školami 

(MU, DAMU, JAMU, VUT) 

� nepr�hledné podmínky p�i 

získávání dotací z JMK 

� odchody zam�stnanc� 

� nejisté financování¨ 

� nejasná koncepce ob�anského 

sdružení 
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3.2.2. Porter�v model 

 

Porter�v model ur�uje konkuren�ní tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na 

p�sobení a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) 

a výsledkem jejich spole�ného p�sobení je ziskový potenciál odv�tví. 

Model rivality na trhu popsal Michael E. Porter z Harward School of Business 

Administratic. Vyvinul sí�, která pomáhá manažer�m analyzovat konkuren�ní síly 

v okolí firmy a odhalit p�íležitosti a ohrožení podniku. 

Model ur�uje stav konkurence v odv�tví, která závisí na p�sobení p�ti 

základních sil. 

1. riziko vstupu potenciálních konkurent� – Jak snadné nebo obtížné je pro nového 

konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu? 

2. rivalita mezi stávajícími konkurenty – Je mezi stávající konkurenty silný 

konkuren�ní boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent? 

3. smluvní síla odb�ratel� – Jak silná je pozice odb�ratel�? Mohou spolupracovat 

a objednávat v�tší objemy? 

4. smluvní síla dodavatel� – Jak silná je pozice dodavatel�? Jedná se o monopolní 

dodavatele, je jich málo nebo naopak hodn�? 

5. hrozba substitu�ních výrobk� – Jak snadno mohou být naše produkty a služby 

nahrazeny jinými? 

Porter�v model je jeden z velmi silných nástroj� pro stanovování obchodní 

strategie s ohledem na okolní prost�edí firmy. [19]  

Obrázek �. 7: Porter�v p�tifaktorový model konkuren�ních sil [10] 
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Porter�v model nestátní neziskové organizace Sdružení p�stounských rodin: 

 

1. Konkurenti v odv�tví (konkurence mezi existujícími firmami): 

V oblasti sociálních služeb, týkajících se náhradní rodinné pé�e a následných 

služeb pro sociáln� znevýhodn�né mladé lidi, funguje v Jihomoravském kraji n�kolik 

nestátních neziskových organizací a n�kolik p�ísp�vkových organizací. Konkurence 

probíhá p�edevším v oblasti poradenství, které se týká náhradní rodinné pé�e. Sdružení 

p�stounských rodin využívá zkušenosti p�edané p�stouny a disponuje databází více než 

800 p�stounských rodin. P�estože organizací v�nujících se problematice náhradní 

rodinné pé�e p�ibývá, Sdružení p�stounských rodin má silný potenciál v dlouhodobé 

tradici a nevýznamné je také vydávání jediného �eského �asopisu v�nujícího se 

zmi	ované problematice. 

2. Potencionální zájemci o vstup do odv�tví: 

Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o problematiku ústavní pé�e a náhradní rodinné 

pé�e p�ibývá zájem organizací v�novat se této problematice. Nov� vznikající organizace 

nep�edstavují pouze konkuren�ní hrozbu, ale mohou také spolupracovat a dopl	ovat se 

v pomoci sociáln� znevýhodn�ným d�tem a náhradním rodinám. Vstup nových 

konkurent� je omezen následujícími skute�nostmi: 

� registrací sociální služby podle zákona 108/2006 Sb. 

� pov��ením k provád�ní ochrany d�tí 

� komunitním plánováním a nedostatkem financí pro nové organizace 

� nedostatkem odborných pracovník� apod. 

3. Substituty 

Oblast sociálních služeb, které se týkají se náhradní rodinné pé�e, má ve 

spole�nosti nezastupitelné místo. V demokratické spole�nosti nebyla nalezena jiná 

forma pé�e o opušt�né d�ti, která by byla schopná plnit tuto službu. Pé�i o náhradní 

rodiny lze rozvíjet v kvalitativní oblasti a v budoucnosti se po�ítá práv� s tímto 

rozvojem.  

4. Odb�ratelé 

Odb�rateli sociálních služeb pro rodiny, opušt�né d�ti a mladé dosp�lé jsou 

v prvé �ad� samotní �lenové cílové skupiny – uživatelé služeb. Tyto skupiny se velmi 

dob�e orientují v nabídce jednotlivých organizací a p�echázejí do oblasti kvalitn�jších 
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služeb. Sdružení p�stounských rodin má vytvo�ený zkušený tým, který spl	uje náro�ná 

kritéria odbornosti a je schopen splnit požadavky rodin na �ešení jejich problematiky. 

Podle poptávky bude nutné dále rozvíjet nabídku služeb p�edevším o oblast rodinných 

terapií a psychologických služeb.  

V druhém sledu jsou odb�rateli služeb státní orgány, které nesou zodpov�dnost 

za �ešení sociálních problém�. Spolupráce s t�mito skupinami je �asto podmín�na 

politickými cíly a není snadné vždy dosáhnout podpory pro oblast, která pat�í do celého 

spektra sociální problematiky. P�esto se poda�ilo získat dlouhodobými vztahy 

s jednotlivými státními orgány ur�itou jistotu stabilní podpory.  

5. Dodavatelé 

Oblast dodavatel� v systému sociálních služeb lze specifikovat jen velmi široce. 

SPR dlouhodob� spolupracuje s podp�rnými agenturami a organizacemi, které 

poskytují dopl	kové služby pro rodiny. Tyto organizace jsou zam��eny na rodinnou 

klientelu a ve vzájemných vztazích se projevuje ned�slednost v oblasti smluvních 

podmínek. Vzhledem ke specifické skupin� klient� je práce s dodavateli spojená s jejich 

ústupky. Pro dlouhodobou �innost jsou d�ležité vazby na n�které organizace se 

specifickou orientací. Vzájemná podpora je �asto spojena s odbornou p�íbuzností 

a v blízkém plánovacím období také s partnerstvím pro vytvá�ení projekt� pro evropské 

sociální fondy.  

 

3.3. Finan�ní analýza nestátní neziskové organizace 
 

3.3.1. Analýza absolutních ukazatel� 

 

K nejjednodušším nástroj�m hodnocení ekonomické situace podniku pat�í 

horizontální a vertikální analýza finan�ních ukazatel� hospoda�ení podniku. Tyto 

analýzy umož	ují uživateli vid�t absolutní údaje z ú�etních výkaz� ve vzájemných 

souvislostech.  

 

V následující �ásti mé diplomové práce jsem provedl analýzu jednotlivých 

položek ú�etních výkaz�, p�i�emž jsem vycházel z vertikální a horizontální analýzy.  
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3.3.1.1. Horizontální analýza aktiv 
 

Tabulka �. 1: Horizontální analýza aktiv za sledované období 
Rok Zm�na 2005/2004 Zm�na 2006/2005 Zm�na 2007/2006 

Položka AKTIV 
2004 2005 2006 2007 tis. K� % tis. K� % tis. K� % 

Aktiva celkem 12449 18435 26222 29619 5986 48,08 7787 42,24 3397 12,96 

Dlouhodobý 

majetek 7903 12144 22252 24507 4241 53,66 10108 83,24 2255 10,13 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 7903 12144 22252 24507 4241 53,66 10108 83,24 2255 10,13 

Pozemky 181 181 242 242 0 0,00 61 33,70 0 0,00 

Stavby 6298 11489 21576 23957 5191 82,42 10087 87,80 2381 11,04 

Samostatné movité 

v�ci a soubory 

movitých v�cí 203 231 289 247 28 13,79 58 25,11 -42 -14,53 

Základní stádo 

a tažná zví�ata 19 66 52 38 47 247,37 -14 -21,21 -14 26,92 

Drobný dlouhodobý 

hmotný majetek 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ostatní dlouhodobý 

hmotný majetek 27 177 93 23 150 555,56 -84 -47,46 -70 -75,27 

Nedokon�ený 

dlouhodobý hmotný 

majetek 1175 0 0 0 -1175 -100,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobý 

majetek celkem 4546 6291 3970 5112 1745 38,39 -2321 -36,89 1142 28,77 

Zásoby celkem 5 9 7 5 4 80,00 -2 -22,22 -2 -28,57 

Zví�ata 5 9 7 5 4 80,00 -2 -22,22 -2 -28,57 

Krátkodobé 

pohledávky  121 118 204 226 -3 -2,48 86 72,88 22 10,78 

Odb�ratelé 2 1 6 0 -1 -50,00 5 500,00 -6 -100,00 

Poskytnuté provozní 

zálohy 109 108 143 222 -1  -0,92 35 32,41 79 55,25 

Pohledávky za 

zam�stnanci 2 0 0 0 -2 -100,00 0 0,00 0  0,00 

Pohledávky za 

institucemi soc. 

zabezpe�ení 

a ve�ejného 

zdravotního pojišt�ní 0 0 7 0 0 0,00 7  -7 -100,00 
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Ostatní p�ímé dan� 0 0 4 4 0 0,00 4  0 0,00 

Da	 z p�idané 

hodnoty 8 9 34 0 1 12,50 25 277,78 -34 -100,00 

Jiné pohledávky 0 0 10 0 0 0,00 10  -10 -100,00 

Krátkodobý 

finan�ní majetek 

celkem 4392 3880 3680 4325 -512 -11,67 -200 -5,16 645 17,53 

Pokladna 7 79 107 76 72 1028,57 28 35,44 -31 -28,97 

Ú�ty v bankách 4385 3801 3573 4249 -584 -13,32 -228 -6,00 676 18,92 

Jiná aktiva celkem 28 2284 79 556 2256 8057,14 -2205 -96,54 477 603,80 

Náklady p�íštích 

období 28 121 4 4 93  332,14 -117  -96,69 0 0,00 

P�íjmy p�íštích 

období 0 2163 75 552 2163  -2088 -96,53 477 636 

 

Horizontální analýza aktiv nestátní neziskové organizace nese ur�itá specifika 

spojená p�edevším s jiným rozložením aktiv než je obvyklé u obchodních spole�ností. 

Položka dlouhodobý hmotný majetek vykazovala r�st od roku 2004 z hodnoty 

7903 tis. K� na hodnotu 24507 tis. K� v roce 2007. Nár�st o 83,24 % se projevil 

p�edevším ve spojení se získáním nemovitosti a v roce 2006 s její rozsáhlou 

rekonstrukcí. Zm�na se projevila u položky stavby. Samostatné movité v�ci a soubory 

movitých v�cí byly spojeny s vybavením Domu na p�li cesty pro pln�ní sociální 

služby. Stejn� tak i zví�ata byla po�ízena pro pot�eby ekologické farmy Domu na p�li 

cesty.  

Krátkodobý finan�ní majetek tvo�í p�edevším okamžit� využitelné finan�ní 

prost�edky, kterými musí nezisková organizace disponovat. Hodnoty této položky 

v roce 2004 (4392 tis. K�) a v roce 2007 (4325 tis. K�) vypovídaly o tom, že se tuto 

položku poda�ilo stabilizovat a její pohyb je spojený pouze s okamžitou nutností 

investovat do rekonstruk�ních prací. Tyto finan�ní prost�edky zabezpe�ují 

p�edfinancování pozd�ji splacených dotací a také profinancování dlouhodobých 

investi�ních dota�ních titul�. Protože jsou tyto prost�edky vázané na provoz 

a dokon�ení projekt� nebo dota�ních �inností, nebylo s nimi dále pracováno. �ást 

t�chto prost�edk� se objevuje v p�íjmech p�íštích období.  
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Graf �. 1: Vzájemný pom�r dlouhodobého majetku a krátkodobého majetku 

v letech 2004 až 2007 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

tis. K�

2004 2005 2006 2007

rok

Vzájemný pom�r dlouhodobého majetku a 
krátkodobého majetku ve sledovaném období

Krátkodobý majetek
celkem
Dlouhodobý majetek

 
Nulová hodnota položky drobného dlouhodobého hmotného majetku je 

spojená s evropskými fondy, které v neinvesti�ní �ásti umož	ují financovat pouze 

spot�ební zboží a je nutné zachovávat limity pro nákup drobného majetku.  

P�íjmy p�íštích období v roce 2005 ve výši 2163 tis. K� byly spojeny 

s existencí investi�ních projekt�, které probíhaly. Smluvn� byla zabezpe�ena investi�ní 

dotace, ale náklady byly profinancovány až na konci projektu v jiném ú�etním období.  

3.3.1.2. Vertikální analýza aktiv 
 

Tabulka �. 2: Vertikální analýza aktiv za sledované období 
2004 2005 2006 2007 

Položka AKTIV tis. K� % tis. K� % tis. K� % tis. K� % 

Aktiva celkem 12449 100,00 18435 100,00 26222 100,00 29619 100,00 

Dlouhodobý majetek 7903 63,48 12144 65,87 22252 84,86 24507 82,74 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 7903 63,48 12144 65,87 22252 84,86 24507 82,74 

Pozemky 181 1,45 181 0,98 242 0,92 242 0,82 

Stavby 6298 50,59 11489 62,32 21576 82,28 23957 80,88 

Samostatné movité v�ci 203 1,63 231 1,25 289 1,10 247 0,83 



���

a soubory movitých v�cí 

Základní stádo a tažná 

zví�ata 19 0,15 66 0,36 52 0,20 38 0,13 

Drobný dlouhodobý 

hmotný majetek 0 0,,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ostatní dlouhodobý 

hmotný majetek 27 

 

0,22 177 0,96 93 0,36 23 0,08 

Nedokon�ený dlouhodobý 

hmotný majetek 1175 9,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobý majetek 

celkem 4546 36,52 6291 34,13 3970 15,14 5112 17,26 

Zásoby celkem 5 0,04 9 0,05 7 0,03 5 0,02 

Zví�ata 5 0,04 9 0,05 7 0,03 5 0,02 

Krátkodobé pohledávky 121 0,97 118 0,64 204 0,78 226 0,76 

Odb�ratelé 2 0,02 1 0,01 6 0,02 0 0,00 

Poskytnuté provozní 

zálohy 109 0,88 108 0,59 143 0,55 222 0,75 

Pohledávky za 

zam�stnanci 2 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pohledávky za institucemi 

soc. zabezpe�ení 

a ve�ejného zdravotního 

pojišt�ní 0 0,00 0 0,00 7 0,03 0 0,00 

Ostatní p�ímé dan� 0 0,00 0 0,00 4 0,02 4 0,01 

Da	 z p�idané hodnoty 8 0,06 9 0,05 34 0,13 0 0,00 

Jiné pohledávky 0 0,00 0 0,00 10 0,04 0 0,00 

Krátkodobý finan�ní 

majetek celkem 4392 35,28 3880 21,05 3680 14,03 4325 14,60 

Pokladna 7 0,06 79 0,43 107 0,41 76 0,26 

Ú�ty v bankách 4385 35,22 3801 20,62 3573 13,63 4249 14,35 

Jiná aktiva celkem 28 0,22 2284 12,39 79 0,30 556 1,88 

Náklady p�íštích období 28 0,22 121 0,66 4 0,02 4 0,01 

P�íjmy p�íštích období 0 0,00 2163 11,73 75 0,29 552 1,86 

 

Vertikální analýzu aktiv jsem vytvo�il za podmínky, že základ 100% jsou aktiva 

celkem, se kterými se po�ítá v rámci Sdružení p�stounských rodin.  

Nejv�tší položku tvo�í dlouhodobý hmotný majetek. P�edevším se jedná 

o stavby a �innost se stavbami spojenou. V p�ípad� Sdružení p�stounských rodin jde 

o D�m na p�li cesty. Z podílu 50,59 % v roce 2004 se tato položka vyšplhala až na 
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82,28 % v roce 2006. Tato položka dále rostla podle dalších postupujících rekonstrukcí 

Domu na p�li cesty i v roce 2007.  

Druhou nejv�tší položkou je krátkodobý finan�ní majetek. P�estože 

v absolutních �íslech je tato položka velmi stabilizovaná, vlivem nár�stu celkových 

aktiv se podíl krátkodobého finan�ního majetku snížil z 35,28 % v roce 2004 na 14,60% 

v roce 2007. Tato hodnota ukazuje na celkovou stabilizaci neziskové organizace 

a p�edevším široké rozložení aktiv do hmotného majetku.  

 

Graf �. 2: Vývoj dlouhodobého a krátkodobého majetku v letech 2004 až 2007 
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Ostatní položky vertikální analýzy aktiv se pohybují na minimálních 

hodnotách. Toto rozložení vypovídá o zp�sobu financování za pomoci fond� Evropské 

unie. V oblasti neinvesti�ních projekt� je v�tšina prost�edk� využita p�ímo na mzdy 

a služby nebo na spot�ební materiál. Tyto položky se potom neobjevují ve schématu 

rozvahy, se kterou jsem pracoval.  
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3.3.1.3. Horizontální analýza pasiv 
 

Tabulka �. 3: Horizontální analýza pasiv za sledované období 
Rok Zm�na 2005/2004 Zm�na 2006/2005 Zm�na 2007/2006 

Položka PASIV 2004 2005 2006 2007 tis. K� % tis. K� % tis. K� % 

Pasiva celkem 12449 18435 26222 29619 5986 48,08 7 787 42,24 3 397 12,95 

Vlastní zdroje celkem 11898 16802 24184 29370 4904 41,22 7 382 43,94 5 186 21,44 

Jm�ní celkem 10089 14771 22041 27236 4682 46,41 7 270 49,22 5 195 23,57 

Vlastní jm�ní 10002 14728 22011 27219 4726 47,25 7 283 49,45 5 208 23,66 

Fondy 87 43 30 17 -44 -50,57 -13 -30,23 -13 -43,33 

Výsledek hospoda�ení 

celkem 1809 2031 2143 2134 222 12,27 112 5,51 -9 -0,42 

Ú�et výsledku hospoda�ení 67 222 112 10 155 231,34 -110 -49,55 -102 -91,07 

Nerozd�lený zisk, neuhrazená 

ztráta minulých let 1742 1809 2031 2124 67 3,85 222 12,27 93 4,58 

Cizí zdroje celkem 551 1633 2038 249 1082 196,37 405 24,80 -1 789 -87,78 

Krátkodobé závazky celkem 303 628 1245 234 325 107,26 617 98,25 -1 011 -81,20 

Dodavatelé 24 98 119 12 74 308,33 21 21,43 -107 -89,92 

Zam�stnanci 129 256 7 0 127 98,45 -249 -97,27 -7 -100,00 

Závazky k institucím 

sociálního zabezpe�ení 

a ve�ejného zdravotního 

pojišt�ní 79 155 0 0 76 96,20 -155 -100,00 0   

Ostatní p�ímé dan� 16 35 0 0 19 118,75 -35 -100,00 0   

Jiné závazky 0 1 0 0 1   -1 -100,00 0   

Bankovní úv�ry krátkodobé 0 0 1083 0 0   1 083   -1 083 -100,00 

Dohadné ú�ty pasivní 55 83 36 222 28 50,91 -47 -56,63 186 516,67 

Jiná pasiva celkem 248 1005 793 15 757 305,24 -212 -21,09 -778 -98,11 

Výdaje p�íštích období 34 1 158 6 -33 -97,06 157 15700,00 -152 -96,20 

Výnosy p�íštích období 214 1004 635 9 790 369,16 -369 -36,75 -626 -98,58 

 

V položce pasiv došlo ve sledovaném období k stálému r�stu. Dynamika tohoto 

nár�stu byla spojena s investi�ní �inností, která byla pro SPR hlavním zdrojem nár�stu 

vlastního jm�ní. Z p�vodních 10002 tis. K� v roce 2004 se vlastní jm�ní navýšilo na 

27219 tis. K� v roce 2007. Tato položka dosáhla nejv�tšího nár�stu v roce 2006, kdy 

zm�na �inila 7283 tis. K�, což je proti p�edešlému roku nár�st o 49,45%. Položka 

výsledek hospoda�ení celkem m�la ve t�ech letech vzr�stající trend. V posledním roce 
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se mírn� zmenšila v absolutních �íslech. Nár�st byl nejv�tší v roce 2005 a to o 222 tis. 

K�, tedy o 12,27%. Negativní zm�na v roce 2007 �inila 9 tis. K�, což bylo -0,42 %.  

Položka cizí zdroje m�la v letech 2004 až 2006 vysoký nár�st. Nejmarkantn�jší 

zm�na byla v roce 2005, která �inila 1082 tis. K�, což bylo 196,37 %. Tato položka 

vykazovala takovou dynamiku z d�vodu nutného p�edfinancování evropských fond�, 

které se ú�astnily masivní investice do budování nového Domu na p�li cesty. Položka 

cizí zdroje po ukon�ení investice v roce 2007 poklesla na 249 tis. K� s procentuální 

zm�nou -87,78 %.  

 

Graf �. 3: Pom�r vlastních zdroj� a cizích zdroj� v letech 2004 až 2007 
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Položka krátkodobé závazky se v roce 2006 projevila nár�stem do bankovních 

krátkodobých úv�r�. Evropské fondy v�tšinou do jednoho roku dofinancují 

projektovou investici, proto šlo o krátkodobé úv�ry, které m�la organizace na p�eklenutí 

tohoto období.  

S dynamikou financování projekt� jsou také spojeny výnosy p�íštích období, 

které p�echází p�es n�kolik ú�tovacích období. 
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3.3.1.4. Vertikální analýza pasiv 
 

Tabulka �. 4: Vertikální analýza pasiv za sledované období 
2004 2005 2006 2007 

Položka PASIV tis. K� % tis. K� % tis. K� % tis. K� % 

Pasiva celkem 12449 100,00 18435 100,00 26222 100,00 29619 100,00 

Vlastní zdroje celkem 11898 95,57 16802 91,14 24184 92,23 29370 99,16 

Jm�ní celkem 10089 81,04 14771 80,12 22041 84,06 27236 91,95 

Vlastní jm�ní 10002 80,34 14728 79,89 22011 83,94 27219 91,90 

Fondy 87 0,70 43 0,23 30 0,11 17 0,06 

Výsledek 

hospoda�ení celkem 1809 14,53 2031 11,02 2143 8,17 2134 7,20 

Ú�et výsledku 

hospoda�ení 67 0,54 222 1,20 112 0,43 10 0,03 

Nerozd�lený zisk 

minulých let 1742 13,99 1809 9,81 2031 7,75 2124 7,17 

Cizí zdroje 551 4,43 1633 8,86 2038 7,77 249 0,84 

Krátkodobé závazky 303 2,43 628 3,41 1245 4,75 234 0,79 

Závazky z obchodních 

vztah� 24 0,19 98 0,53 119 0,45 12 0,04 

Závazky 

k zam�stnanc�m 129 1,04 256 1,39 7 0,03 0 0,00 

Závazky ze sociálního 

zabezpe�ení 

a zdravotního pojišt�ní 79 0,63 155 0,84 0 0,00 0 0,00 

Ostatní p�ímé dan� 16 0,13 35 0,19 0 0,00 0 0,00 

Jiné závazky 0 0,00 1 0,01 0 0,00 0 0,00 

Bankovní úv�ry 

krátkodobé 0 0,00 0 0,00 1083 4,13 0 0,00 

Dohadné ú�ty pasivní 55 0,44 83 0,45 36 0,14 222 0,75 

Jiná pasiva celkem  248 1,99 1005 5,45 793 3,02 15 0,05 

Výdaje p�íštích období 34 0,27 1 0,01 158 0,60 6 0,02 

Výnosy p�íštích 

období 214 1,72 1004 5,45 635 2,42 9 0,03 

 

P�i zpracování vertikální analýzy pasiv Sdružení p�stounských rodin jsem ur�il 

za základ 100 % položku z rozvahy pasiva celkem. Od této položky jsem odvozoval 

všechny ostatní položky rozvahy, se kterými jsem pracoval ve vertikální analýze pasiv.  
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Základní struktura pasiv vychází ze systému hospoda�ení neziskové organizace 

a z možností profinancovat její �innost. Základem jsou vlastní zdroje. Ty tvo�ily 

vysoké procento podílu pasiv. Podíl položky vlastní zdroje na celkových pasivech byl 

nejnižší v roce 2005 (91,14 % pasiv) a nejvyšší podíl na financování vykazoval v roce 

2007 (99,16 % ). 

 

Graf �. 4: Vývoj položek pasiva a vlastní zdroje v letech 2004 až 2007 

2004 2005 2006 2007

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

tis. K�

rok

Vývoj položek pasiva a vlastní zdroje v letech 
2004 až 2007

Vlastní zdroje celkem
Pasiva celkem

 
Výsledek hospoda�ení byl spojený s provozem chrán�ných dílen v rámci Domu 

na p�li cesty a zam�stnáváním klient�. Výsledek se pomalu snižoval v závislosti na 

p�esunu zam�stnávání klient� mimo za�ízení organizace a provoz Domu byl sm��ován 

k sociální služb� podle zákona �. 108/2006Sb. 
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Graf �. 5: Vývoj položky výsledek hospoda�ení celkem v letech 2004 až 2007 
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Položka cizí zdroje kopírovala investi�ní �innost organizace. Její výše podílu na 

celkových pasivech logicky ukazuje na maximálních 8,86 % v roce 2005 a minimálních 

0,84% v roce 2007.  

V letech 2004 a 2005 se projevila ve výši 1,04 % a 1,39 % na celkových 

pasivech položka závazky k zam�stnanc�m. Tato položka se projevila z d�vodu plateb 

mezd zam�stnanc�m v dalším ú�etním období. V dalších letech z na�ízení státních 

orgán� pro vyú�tování dotací se tato položka umenšila na minimum. 

V roce 2006 se razantn� zvýšila hodnota položky bankovní úv�ry krátkodobé 

na hodnotu 4,13 %, což bylo zap�í�in�no nutností vzít si p�eklenovací úv�r na investi�ní 

projekt, který je dofinancován ze státního rozpo�tu a z fond� Evropské unie až po 

ukon�ení etapy výstavby.  

Položka výnosy p�íštích období je zajímavá svým nár�stem spojeným op�t 

s investi�ní �inností. Její nár�st až na 5,45 % v roce 2005 ukazuje p�esun mezi 

obdobím, kdy je možné získat dotace, obdobím, kdy jsou finan�ní toky zrealizovány 

a obdobím, kdy je finan�ní zpráva schválena a jsou na ú�et p�íjemce p�evedeny finan�ní 

prost�edky, které byly už d�íve proinvestovány.  

Ostatní položky jen nepatrn� ovliv	ují finan�ní situaci organizace. Jejích podíl 

na pasivech je v zlomcích procenta a není ur�ující pro další rozvoj organizace.  
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3.3.1.5. Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 
 

Tabulka �. 5: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát za sledované období 
Rok Zm�na 2005/2004 Zm�na 2006/2005 Zm�na 2007/2006 

Položka VZZ 2004 2005 2006 2007 tis. K� % tis. K� % tis. K� % 

A. Náklady           

Spot�ebované 

nákupy celkem 560 1 739 1 463 1 089 1 179 210,54 -276 -15,87 -374 -25,56 

Spot�eba materiálu 415 1596 1185 812 1181 284,58 -411 -25,75 -373 31,48 

Spot�eba energie 145 143 278 277 -2 -1,38 135 94,41 -1 -0,36 

Služby celkem 1 544 2 424 3 144 1 349 880 56,99 720 29,70 -1 795 -57,09 

Opravy a udržování 21 25 270 52 4 19,05 245 980 -218 80,74 

Cestovné 93 223 318 82 130 139,79 95 42,60 -236 -74,21 

Ostatní služby 1430 2176 2556 1215 746 52,17 380 17,46 -1341 -52,47 

Osobní náklady 

celkem 2315 4433 5636 4055 2118 91,49 1203 27,14 -1581 -28,05 

Mzdové náklady 1 672 3 326 4 171 3 137 1 654 98,92 845 25,41 -1 034 -24,79 

Zákonné sociální 

pojišt�ní 534 1 030 1 291 907 496 92,88 261 25,34 -384 -29,74 

Zákonné sociální 

náklady 64 67 9 11 3 4,69 -58 -86,57 2 22,22 

Ostatní sociální 

náklady 45 10 165 0 -35 -77,78 155 1550,00 -165 -100,00 

Dan� a poplatky 

celkem 13 5 4 7 -8 -61,54 -1 -20,00 3 75,00 

Ostatní dan� 

a poplatky 13 5 4 7 -8 -61,54 -1 -20,00 3 75,00 

Ostatní náklady 

celkem 42 85 162 177 43 102,38 77 90,59 15 9,26 

Ostatní pokuty 

a penále 0 0 0 2 0 0,00 0 0,00 2  

Úroky 0 0 1 58 0 0,00 1  57 5700 

Kursové ztráty 1 0 0 0 -1 -100,00 0 0,00 0 0,00 

Dary 0 16 39 42 16  23 143,75 3 7,69 

Jiné ostatní náklady 41 0 122 75 -41 -100,00 122  -47 -38,53 

Odpisy, prodaný 

majetek, tvorba 

rezerv a opravných 

položek celkem 161 232 407 655 71 44,10 175 75,43 248 60,93 
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Odpisy 

dlouhodobého 

nehmotného 

a hmotného majetku 161 232 407 655 71 44,10 175 75,43 248 60,93 

Poskytnuté 

p�ísp�vky celkem 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Náklady celkem 4 635 8 918 10 816 7 332 4 283 92,41 1 898 21,28 -3 484 -32,21 

B. Výnosy           

Tržby za vlastní 

výkony a za zboží 

celkem 609 534 933 785 -75 -12,32 399 74,72 -148 -15,86 

Tržby za vlastní 

výrobky 0 0 39 37 0 0,00 39  -2 -5,13 

Tržby z prodeje 

služeb 599 534 868 725 -65 -10,85 334 62,55 -143 -16,48 

Tržby za prodané 

zboží 2 0 26 23 -2 -100,00 26  -3 -11,54 

Zm�ny stavu 

vnitroorganiza�ních 

zásob celkem 0 2 -3 -2 2   -5 -250,00 1 -33,33 

Zm�na stavu zví�at 0 2 -3 -2 2  -5 -250,00 1 -33,33 

Aktivace celkem 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ostatní výnosy 

celkem 98 140 235 474 42 42,86  95 67,86 239 101,70 

Úroky 29 32 34 50 3 10,35 2 6,25 16 47,06 

Zú�tování fond� 0 25 39 35 25  14 56,00 -4 -10,26 

Jiné ostatní výnosy 69 83 162 389 14 20,29 79 95,18 227 140,12 

Tržby z prodeje 

majetku, zú�tování 

rezerv a opravných 

položek celkem 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

P�ijaté p�ísp�vky 

celkem 1699 1020 772 1 152 -679 -39,96 -248 -24,31 380 49,22 

P�ijaté p�ísp�vky 

(dary) 1676 1020 772 1152 -656 -39,14 -248 -24,31 380 49,22 

P�ijaté �lenské 

p�ísp�vky 23 0 0 0 -23 -100,00 0 0,00 0 0,00 
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Provozní dotace 

celkem 2 298 7 444 8 991 4 933 5 146 223,93 1 547 20,78 -4 058 -45,13 

Provozní dotace 2298 7444 8991 4933 5146 223,93 1547 20,78 -4058 -45,13 

Výnosy celkem 4 704 9 140 10 928 7 342 4 436 94,30 1 788 19,56 -3 586 -32,81 

C. Výsledek 

hospoda�ení p�ed 

zdan�ním 67 222 112 10 153 221,74 -110 -49,55 -102 -91,07 

D. Výsledek 

hospoda�ení po 

zdan�ní 67 222 112 10 153 221,74 -110 -49,55 -102 -91,07 

 

Nezisková organizace má ze své podstaty základní finan�ní zdroj spojený se 

státními orgány a s podporou sociální �innosti skrze dota�ní �ízení jednotlivých 

projekt�. Tyto projekty mají r�zn� dlouhé trvání a také jejich finan�ní objem je r�zný.  

U položky provozní dotace docházelo k získání silných dota�ních titul�, které 

umožnily rozvoj nových služeb. To se projevilo p�edevším v letech 2005 a 2006, kdy 

nár�st v roce 2005 byl 223,93 % a v roce 2006 byl 20,78 %. V následujícím roce, kdy 

skon�ily dvouleté projekty, došlo k velmi velkému propadu o 4048 tis. K� (- 45,13 %).  

Položka p�ijatých p�ísp�vk�, která je pro neziskovou organizaci velmi d�ležitá, 

prod�lávala vývoj spojený s povinn� hrazenými náklady rekonstrukce, a proto bylo 

navýšeno úsilí o získání prost�edk� od dárc� – v roce 2004 to bylo 1699 tis. K�. V dob� 

vysokých hodnot provozních dotací nebyla tato aktivita tak velká. Až v roce 2007 se 

objevil nár�st dar� o 380 tis. K� na 1152 tis. K�, což znamenalo nár�st o 49,22 % proti 

p�edešlému roku.  

Vzhledem k možnosti pokrytí financování �innosti a provozu Domu na p�li 

cesty pomocí dota�ních zdroj� bylo možné rozší�it jeho aktivity na výrobu vlastního 

zboží. Položka tržby za vlastní výkony a za zboží celkem dosáhla nejvyšší hodnoty 

v roce 2006 a dostala se na hodnotu 933 tis. K�. Pozitivní je fakt, že v následujícím roce 

2007, kdy se výše dotací snížila tém�� o polovinu, tržby za služby a za zboží celkem 

dále z�staly na velmi dobré úrovni a úbytek dosáhl pouze výše 148 tis. K�, což 

znamenalo 15,86 %. 

Nejv�tší �ást náklad� byla v SPR, které poskytuje p�edevším sociální služby 

v poradenské v oblasti, v položce osobních náklad�. Nár�st v roce 2005 byl 2118 tis. 

K�, což byl rozdíl 91,49 % proti období minulému. V roce 2006 došlo k vrcholu ve výši 
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5636 tis. K�. V roce 2007 se projevil pokles podle vázaných dota�ních prost�edk� na 

4055 tis. K�.  

Rozvoj organizace za pomoci sociálních fond� se projevil také v položce 

spot�ebované nákupy celkem. Vrchol se uskute�nil v roce 2005 a m�l hodnotu 1739 

tis. K�, nár�st �inil 210,54 %. V této položce hrála d�ležitou roli spot�eba materiálu 

s vrcholem v roce 2005 a hodnotou 1596 tis. K� a s meziro�ním nár�stem 284,54 %. 

Také v položce nákup služeb se projevila zvýšená kupní síla organizace. V roce 

2006 nákup služeb �inil 3144 tis. K� a stále vytrval v r�stu, proti minulému roku o    

29,7 %. Razantní pokles nastal v roce 2007, a to o 1795 tis. K�, což �inilo - 57,09 %. 

Tato skute�nost m�že hovo�it nejen o nedostatku prost�edk� ze sociálních fond�, ale 

také o v�tší efektivit� využívání zdroj� a prost�edk�, které byly b�hem p�edchozích 

období získány pro podporu služeb.  

3.3.1.6 Vertikální analýza náklad� 
 

Tabulka �. 6: Vertikální analýza náklad� za sledované období 
2004 2005 2006 2007 

Položka VZZ v tis. K�  % v tis. K�  % v tis. K�  % v tis. K�  % 

Náklady celkem 4637 100,00 8918 100,00 10816 100,00 7332 100,00 

Spot�ebované nákupy 

celkem 560 12,08 1739 19,50 1463 13,53 1089 14,85 

Spot�eba materiálu 415 8,95 1596 17,90 1185 10,96 812 11,08 

Spot�eba energie 145 3,13 143 1,60 278 2,57 277 3,78 

Prodané zboží 2 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Služby celkem 1 544 33,30 2 424 27,18 3 144 29,07 1 349 18,40 

Opravy a udržování 21 0,45 25 0,28 270 2,50 52 0,71 

Cestovné 93 2,01 223 2,50 318 2,94 82 1,12 

Ostatní služby 1430 30,84 2176 24,40 2556 23,63 1215 16,57 

Osobní náklady 

celkem 2315 49,93 4433 49,71 5636 52,11 4055 55,31 

Mzdové náklady  1672 36,06 3326 37,30 4 171 38,56 3137 42,79 

Zákonné sociální 

pojišt�ní  534 11,52 1030 11,55 1 291 11,94 907 12,37 

Zákonné sociální 

náklady 64 1,38 67 0,75 9 0,08 11 0,15 
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Ostatní sociální 

náklady 45 0,97 10 0,11 165 1,53 0 0,00 

Dan� a poplatky 

celkem 13 0,28 5 0,06 4 0,04 7 0,10 

Ostatní dan� 

a poplatky 13 0,28 5 0,06 4 0,04 7 0,10 

Ostatní náklady 

celkem 42 0,91 85 0,95 162 1,50 177 2,41 

Ostatní pokuty 

a penále 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,03 

Úroky 0 0,00 0 0,00 1 0,01 58 0,79 

Kursové ztráty 1 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Dary 0 0,00 16 0,18 39 0,36 42 0,57 

Jiné ostatní náklady 0 0,00 0 0,00 122 1,13 75 1,02 

Odpisy, prodaný 

majetek, tvorba 

rezerv a opravných 

položek celkem 161 3,47 232 2,60 407 3,76 655 8,93 

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného 

a hmotného majetku 161 3,47 232 2,60 407 3,76 655 8,93 

Poskytnuté p�ísp�vky 

celkem 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Da� z p�íjm� celkem 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

 

Vertikální analýzu výkazu zisku a ztrát jsem rozd�lil na dv� �ásti – na vertikální 

analýzu náklad� a vertikální analýzu výnos�. Tento zp�sob jsem volil z d�vodu 

analyzování neziskové organizace, jejímž posláním není generovat zisk vlastník�m. 

Vertikální analýza umož	uje nahlédnout do systému financování minulých let a sv�d�í 

o jednotlivých výkyvech v nákladech i zdrojích. 
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Nejd�íve jsem vytvo�il vertikální analýzu náklad� Sdružení p�stounských rodin. 

Za základ vertikální analýzy náklad�, tedy 100 %, jsem vzal položku náklady 

celkem. Ostatní položky jsem pom��oval k tomuto základu. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o neziskovou organizaci, která neprovádí žádnou výrobu nebo obchodní �innost, 

je možné se zaobírat pouze n�kterými položkami, jejichž hodnota je d�ležitá pro 

ú�etnictví organizace. 

V roce 2005 vzrostla skokov� položka spot�ebovaných nákup� celkem. Jejich 

podíl se zv�tšil na 19,50 %. Ostatní �ásti této položky jsou v podstat� velmi konstantní 

a nevykazují vysoké odchylky. 

V položce služby celkem se projevil velký pokles v roce 2007. Podíl této 

položky na celkových nákladech byl ve jmenovaném roce 18,40 %. 

Zákonit� se projevil nár�st v oblasti osobních náklad�. Nejv�tší podíl t�chto 

náklad� byl zaznamenán v roce 2007, kdy �inil 55,31 %. Celková ekonomická situace 

se projevila v nutnosti financovat p�edevším osobní náklady na úkor ostatních náklad�. 

Z ostatních položek jsou zajímavé pouze odpisy dlouhodobého majetku. Tato 

položka však u neziskové organizace, která není zatížena da	ovou povinností, nemá 

významný vliv na celkové finan�ní hodnocení.  

 

Graf �. 6: Vývoj položek spot�ebovaných nákup�, služeb a osobních náklad� 

v letech 2004 až 2007 
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3.3.1.7. Vertikální analýza výnos� 
 

Tabulka �. 7: Vertikální analýza výnos� za sledované období 
2004 2005 2006 2007 

Položka VZZ v tis. K� v % v tis. K� v % v tis. K� v % v tis. K� v % 

Výnosy celkem 4704 100,00 9140 100,00 10928 100,00 7342 100,00 

Tržby za vlastní 

výkony a za zboží 

celkem 609 12,95 534 5,84 933 8,54 785 10,69 

Tržby za vlastní 

výrobky 8 0,17 0 0,00 39 0,36 37 0,50 

Tržby z prodeje služeb 599 12,73 534 5,84 868 7,94 725 9,88 

Tržby za prodané 

zboží 2 0,04 0 0,00 26 0,24 23 0,31 

Zm�ny stavu 

vnitroorganiza�ních 

zásob celkem 0 0,00 2 0,02 -3 -0,03 -2 -0,03 

Zm�na stavu zví�at 0 0,00 2 0,02 -3 -0,03 -2 -0,03 

Aktivace celkem 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ostatní výnosy 

celkem 98 2,08 140 1,53 235 2,15 474 6,46 

Úroky 29 0,62 32 0,35 34 0,31 50 0,68 

 

Zú�tování fond� 0 0,00 25 0,27 39 0,36 35 0,48 

Jiné ostatní výnosy 69 1,47 83 0,91 162 1,48 389 5,30 

Tržby z prodeje 

majetku, zú�tování 

rezerv a opravných 

položek celkem 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

P�ijaté p�ísp�vky 

celkem 1699 36,12 1020 11,16 772 7,06 1152 15,69 

P�ijaté p�ísp�vky 

(dary) 1676 35,63 1020 11,16 772 7,06 1152 15,69 

P�ijaté �lenské 

p�ísp�vky 23 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Provozní dotace 

celkem 2298 48,85 7444 81,44 8991 82,28 4933 67,19 

Provozní dotace 2298 48,85 7444 81,44 8991 82,28 4933 67,19 
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Pro základ vertikální analýzy výnos� Sdružení p�stounských rodin jsem použil 

položku výnosy celkem s hodnotou 100 %.  

Položka tržby z prodeje služeb m�la kolísavý pr�b�h. Tato skute�nost, stejn� 

jako nejvyšší hodnota 12,33 %, sv�d�í o nutnosti jiných zdroj� financí pro fungování 

organizace.  

Základními pro celou �innost neziskové organizace jsou p�ijaté p�ísp�vky 

a provozní dotace.  

Položka p�ijaté p�ísp�vky celkem dosáhla vrcholné hodnoty v roce 2004 ve 

výši 36,12 %. Dota�ní fondy se podílely v provozních dotacích na �innosti od 

minimálních 48,85 % v roce 2004 po maximum v roce 2006 v hodnot� 82,28%.  

 

Graf �. 7: Vývoj položek tržby za vlastní výkony a za zboží celkem, p�ijaté 

p�ísp�vky a provozní dotace v letech 2004 až 2007 
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3.3.2. Analýza ukazatel� produktivity (provozní / výrobní) 

 

Ostatní ukazatele finan�ní analýzy jsou v p�ípad� neziskové organizace Sdružení 

p�stounských rodin t�žko použitelné. Organizace nemá struktury obchodní spole�nosti 

a nezabývá se výrobou ani prodejem zboží nebo služeb. �innost neziskové organizace 

má jiné poslání, než vytvá�et zisk pro majitele. Proto není možné zpracovávat ukazatele 

založené na zisku, vlastním kapitálu a zadluženosti. Hlavním zdrojem financí jsou 

provozní dotace a p�ísp�vky dárc�. Stejn� se nezpracovává výkaz Cash flow. 

V následující tabulce jsou zpracovány pom�rové ukazatele produktivita 

z výkon� a pr�m�rný výd�lek.  

 

Tabulka �. 8: Produktivita z výkon�, pr�m�rný výd�lek a po�et zam�stnanc� 

v letech 2004 až 2007 
Ukazatel 

produktivity 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

Produktivita 

z výkon� (v K�) 

 

 

276706 

 

 

294839 

 

 

455333 

 

 

367100 

Pr�m�rný 

výd�lek (v K�) 

 

136177 

 

143000 

 

234033 

 

202750 

Po�et 

zam�stnanc� 

 

17 

 

31 

 

34 

 

20 

 

Ukazatel produktivity z výkon� vyjad�uje, kolik tisíc K� ve form� výkon� 

p�ipadá na 1 zam�stnance. Ve sledovaném období se ukazatel produktivity z výkon� 

navýšil z 276706 K�. na 367100 K�. V roce 2006 dosáhl hodnoty 455333 K�. P�es 

skokový nár�st v uvedeném roce 2006 a následný pokles v roce 2007 je patrný celkový 

stabilní nár�st ukazatele produktivity z výkon�.  

Pr�m�rný výd�lek ve své dynamice kopíroval ukazatel produktivity z výkon�. 

V roce 2006 dosáhl vrcholu na hodnot� 234033 K�. Pokles následujícího roku sv�d�í 

o vyrovnání s poklesem dota�ních prost�edk� a odpovídá ukazateli produktivity 

z výkon�. 
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Graf �. 8: Vývoj ukazatel� produktivita z výkon� a pr�m�rný výd�lek v letech 
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�innost organizace Sdružení p�stounských rodin není strukturovaná do takové 

míry, aby bylo možné provést analýzu jednotlivých výkon� k náklad�m.  

Pro �áste�né a dlouhodobé hodnocení efektivity jsem analyzoval celkové zdroje 

(v tomto p�ípad� výkony) v závislosti na po�tu zam�stnanc�. V �asovém srovnání došlo 

k prudkému nár�stu po�tu zam�stnanc�. Tento nár�st byl spojený se získáním dota�ních 

titul� a dotovaných pracovních míst. Po skon�ení projektu došlo k poklesu po�tu 

zam�stnanc�. V posledním období se organizace personáln� stabilizovala. Nár�st 

celkových získaných prost�edk� na jednoho zam�stnance hovo�í o kvalit� personálního 

obsazení a nár�stu mezd v neziskové oblasti.  

 

3.4. Zhodnocení finan�ní situace organizace a návrh p�ístupu k jejímu 
zlepšení 
 

Tato kapitola diplomové práce se v�nuje celkovému zhodnocení finan�ní situace 

Sdružení p�stounských rodin. Základem pro hodnocení jsou výše uvedené analýzy, 



���

které umožnily nahlédnout do hospoda�ení organizace. Sdružení p�stounských rodin 

prod�lalo v analyzovaném období velký nár�st aktivity, a to se projevilo v celkové 

finan�ní situaci. V analyzovaném období se projevily klady i zápory v jednotlivých 

oblastech hospoda�ení. Celkov� lze finan�ní situaci hodnotit jako uspokojivou, i když se 

v n�kterých položkách projevily nedostatky.  

Z celkového r�stu �innosti lze odvozovat, že organizace se v daném období 

rozvíjela a plnila své poslání. S ohledem na vybudování kvalitního zázemí a s existencí 

finan�ního majetku je organizace dob�e p�ipravena na další r�st a financování svých 

aktivit. Svojí �inností se stala d�v�ryhodným partnerem pro odpov�dné státní 

pracovníky z oblasti sociálních služeb, a proto lze po�ítat s dlouhodobou spoluprací 

i podporou.  

3.4.1. Zhodnocení vývoje vlastní �innosti Sdružení p�stounských rodin 

 

Základním zdrojem �innosti neziskové organizace je provozní dotace, získaná 

od jednotlivých složek státních orgán� a samospráv. Dotace prod�laly v letech 2005 

a 2006 obrovský nár�st. Dota�ní tituly pomohly velmi dob�e rozb�hnout aktivity 

jednotlivých st�edisek. Byly získány prost�edky pot�ebné pro �innost. V roce 2007 se 

naopak dotace snížily a tento trend bude pokra�ovat. Zajímavé bude zapojení 

evropských fond� pro období 2007 – 2013. Zde je však nutné po�ítat s �áste�ným 

spolufinancováním.  

Analýza ukázala na nutnost vyvážení jednotlivých položek zdroj�. V p�ípad�, že 

nebylo možné dosáhnout na dotace, organizace dosáhla velké podpory z jiných zdroj�. 

Také zisk z vlastních výkon� a z prodeje zboží byl na velmi vysoké úrovni. Jako 

výrazný nedostatek se projevila malá aktivita k udržení a rozvoji jiných zdroj� než 

dota�ních v období let 2005 a 2006, kdy se poda�ilo získat v�tší množství dota�ních 

prost�edk�. V tomto období také poklesl zisk od dárc�, p�i�emž efektivita �innosti 

nekopírovala zisk za vlastní výkony a zboží. Vzhledem ke snaze p�enést tíhu 

financování sociální oblasti na jiné než státní orgány, je zásadní rozvoj aktivit 

k získávání nových dárc� a rozvoj honorované vlastní �innosti. Oblast podpory sociáln� 

znevýhodn�ných osob je pro další �innost zajímavá a vzhledem ke snaze státních 

orgán� �ešit koncep�n� rozvoj sociálních služeb, je možné po�ítat s nár�stem položky 
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zisku za vlastní výkony a prodej zboží. P�íkladem mohou být zakázky jednotlivých 

krajských ú�ad� na �innost s klienty na základ� smlouvy.  

Zajímavý je ukazatel produktivity z výkon� zkoumající rozložení výnosových 

prost�edk� na jednoho pracovníka. Proti prvnímu období, kdy organizace pracovala na 

velmi úsporném systému, došlo k velkému nár�stu díky dota�ním projekt�m. 

V posledním období došlo ke stabilizaci vztahu mezi výnosy a po�ty zam�stnanc�. 

Nár�st celkových získaných prost�edk� na jednoho zam�stnance hovo�í o kvalit� 

personálního obsazení a nár�stu mezd v neziskové oblasti.  

V celkovém zhodnocení rozložení jednotlivých položek výnos� je patrné, že 

došlo k výraznému vychýlení ve prosp�ch dotací. S upokojením je možné konstatovat, 

že v posledním období se poda�ilo rozvinout s menší podporou aktivity pro rozvoj 

vlastních zdroj� a tento nastoupený sm�r za�íná pomalu p�inášet své ovoce.  

 

Graf �. 9: Vzájemný pom�r jednotlivých položek výnos� za rok 2007 
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Celkové náklady Sdružení p�stounských rodin jsou poplatné ve své struktu�e 

poslání neziskové organizace. Hlavní položky se b�hem sledovaného období výrazn� 

nezm�nily. Výkyvy zap�í�in�né vyššími dota�ními položkami se projevily také do 

náklad�. �ada položek dota�ních titul� je p�ímo vázána na spot�ebované náklady a pro 

dota�ní káze	 je nutné tyto prost�edky ú�elov� vy�erpat.  
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Z analýzy je patrný vyrovnaný pom�r v roce 2004. Protože nebylo dostate�né 

množství prost�edk�, bylo nutné držet veškeré náklady na minimální úrovni. 

V následujících letech došlo ke strmému nár�stu ve všech položkách v absolutních 

�íslech. Poda�ilo se však dodržovat pom�rovou položku osobních náklad� k ostatním 

náklad�m. Výraznou zm�nou prošlo financování náklad� v roce 2007 na základ� 

poklesu získaných prost�edk�. Protože bylo nutné zajistit jednotlivé aktivity, bylo 

pot�ebné snížit náklady na provoz a spot�ebované služby na úkor osobních náklad� 

odborník�. Tyto p�esuny bylo nezbytné provést v rámci jednotlivých položek. 

 

Graf �. 10: Vývoj náklad� a výnos� v letech 2004 až 2007 
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3.4.2. Zhodnocení vývoje a stavu majetku Sdružení p�stounských rodin 

 

B�hem sledovaných období let 2004 až 2007 došlo ve Sdružení p�stounských 

rodin k nár�stu celkových aktiv o více než 100 %. Sdružení p�stounských rodin je 

nezisková organizace, a proto položka aktiv nem�že být pro analýzu ur�ující. 

Organizace prod�lala za svoji existenci dlouhodobý vývoj i v této oblasti a v položkách 
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dlouhodobého majetku se jí poda�ilo vytvo�it stabilní a pro neziskovou organizaci dosti 

vysoké položky. Hlavní položku tvo�í dlouhodobý hmotný majetek. Nesoum�rnost je 

spojena s rozvojem �innosti neziskové organizace. V majetku došlo k prudkému nár�stu 

v souvislosti s rozvojem nové služby ve vlastních nemovitostech. Získání 

a rekonstrukce Domu na p�li cesty se výrazn� projevilo v položce aktiv rozvahy 

Sdružení p�stounských rodin.  

Další výraznou položkou jsou krátkodobá aktiva, p�edevším krátkodobý finan�ní 

majetek. Pro neziskovou organizaci je systémov� nutné disponovat pro zajišt�ní �innosti 

volnými finan�ními prost�edky. N�které dotace jsou schvalovány až b�hem 

kalendá�ního roku a prost�edky jsou organizaci p�evedeny až n�kolik m�síc� po jejich 

�erpání. Proto je velká �ást krátkodobých aktiv ur�ena na p�edfinancování �innosti 

v závislosti na systému schvalování a poskytování dota�ních prost�edk�. Ob�žná aktiva 

se b�hem sledovaného období snížila v závislosti na masívní investici do dlouhodobého 

hmotného majetku. Ke konci sledovaného období se p�iblížila k p�vodní hodnot� 

a sv�d�í o finan�ní zajišt�nosti organizace a možnosti nést náklady p�edfinancování 

dotované �innosti. N�které další položky analýzy sv�d�í o tomto systému dota�ního 

financování a mají pouze pr�b�žnou funkci pro další projektové období. Ostatní 

položky rozvahy nemají v celkovém hospoda�ení d�ležitou roli, jejich výše se prakticky 

neprojevuje do celkového hodnocení organizace.  

 

Pasiva rozvahy Sdružení p�stounských rodin byla tvo�ena ve sledovaném období 

z velké �ásti vlastními zdroji. Vlastní zdroje jsou d�ležitým stabiliza�ním faktorem 

vzhledem k nestabilnímu zp�sobu financování neziskových organizací skrze dota�ní 

�ízení. Ve vlastních zdrojích došlo mezi rokem 2004 a rokem 2007 k celkovému nár�stu 

o 290 %. Nejv�tší zásluhu na tom m�l nár�st vlastního jm�ní. Výsledek hospoda�ení je 

v p�ípad� neziskové organizace pouze orienta�ní hodnota. Celkový výsledek 

hospoda�ení se za analyzované období stabilizoval.  

Cizí zdroje ukazují na systém profinancování dotací v rámci neziskové 

organizace. Krátkodobé závazky byly spojeny se systémem ú�tování organizace ve 

vztahu k zam�stnanc�m.  
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Jediná položka krátkodobého úv�ru je spojena s investi�ní výstavbou a pot�ebou 

p�edfinancování projektu. Krátkodobý úv�r byl nutný pro p�eklenutí investi�ního 

období do vyplacení získané dotace.  

3.4.3. Záv�ry celkového hodnocení 

 

Sdružení p�stounských rodin vystupuje jako finan�n� dob�e vedená nezisková 

organizace. Její analyzované položky ukazují na dlouhodobý rozvoj a vytvá�ení rezerv 

pro budoucí období �innosti.  

Pro samotnou �innost je nutné vzít v úvahu dlouhodobé aktivity, které jsou 

zárukou získání finan�ních prost�edk� nezávislých na dota�ním �ízení. V této oblasti 

došlo k výraznému úbytku v období št�drém na dotace a znovuoživení systému 

získávání prost�edk� od dárc� je záležitostí budoucích období.  

Velmi d�ležitou oblastí bude pro další rozvoj oblast vlastních služeb a vlastního 

zboží. Podle zákona o sociálních službách �. 108/2006Sb. je možné vytvá�et sociální 

služby, které jsou hrazené uživateli, kte�í získávají státní p�ísp�vek. Tyto služby p�ináší 

zisk organizacím pracujícím v sociální oblasti. Další možností je vybudování sociálního 

podniku pro klienty našich za�ízení. Podle p�ipravovaných zákonných opat�ení by mohl 

být tento podnik schopný získat prost�edky pro vlastní �innost a generovat také zisk 

ur�ený pro další rozvoj celé organizace.  

Oblasti p�sobení Sdružení p�stounských rodin získávají d�ležité místo 

v zabezpe�ení sociáln� znevýhodn�ných osob. V souvislosti s novými systémovými 

zm�nami bude celé financování neziskových organizací v budoucnu upraveno a bude 

kladen velký d�raz na samofinancování a vlastní produkty, které budou m��itelné. 

Sdružení p�stounských rodin do tohoto procesu zm�ny p�ichází se stabilním základem 

pro rozvoj.  
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4. NÁVRHY NA OPAT�ENÍ A ZHODNOCENÍ O�EKÁVANÝCH 

P�ÍNOS	 
 

Finan�ní analýza Sdružení p�stounských rodin pracovala s daty, které byly 

shromážd�ny za n�kolik ú�etních období. Záv�ry pomohly odhalit mechanismus 

financování, nedostatky i klady tohoto systému financování. Analýza také pomohla 

nalézt možné p�í�iny n�kterých nedostatk�. Aby mohla organizace pokra�ovat ve své 

�innosti, je nutné d�sledky n�kterých chyb eliminovat a v dalších obdobích se 

nedostatk� vyvarovat.  

V záv�re�né kapitole se budu v�novat n�kterým oblastem hospoda�ení 

organizace s doporu�ením, jak je možné �innost zkvalitnit a zabezpe�it další rozvoj 

aktivit.  

 

4.1. Hrozba nedostatku prost�edk� 
 

Pro neziskovou organizaci je vždy velkým problémem nedostatek prost�edk� 

z ve�ejných prost�edk�, které jsou ur�ené na �innost sociálních služeb. Protože 

organizace musí být p�ipravena na tuto skute�nost, je nutné hledat možnosti, jak udržet 

a zkvalitnit finan�ní zdroje pro organizaci. P�i realizaci tohoto programu je možné 

postupovat v t�chto liniích: 

- Zkvalitn�ní �innosti jednotlivých st�edisek; 

- Zlepšení systému financování organizace; 

- �áste�né samofinancování organizace. 

4.1.1. Zkvalitn�ní �innosti jednotlivých st�edisek 

 

�innost jednotlivých st�edisek – Poradny náhradní rodinné pé�e, Domu jistoty 

a Domu na p�li cesty – je nutné sladit s požadavky zákona o sociálních službách           

�. 108/2006 Sb. a dále rozvíjet sociální služby. Nutnou podmínkou pro dosažení tohoto 

cíle je dlouhodobá odborná spolupráce s vysokými školami. Fakulta sociálních studií, 

Fakulta sociáln� správní a Fakulta filozofická Masarykovy univerzity dlouhodob� 

spolupracují v oblasti praxí student�. Bylo by velmi p�ínosné zapojit tyto fakulty do 
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rozvoje jednotlivých služeb formou dlouhodobých výzkum�, vstupem do pilotních 

projekt� a angažovaností odborník� do �ešení d�ležitých otázek sociální problematiky.  

Pro jednotlivá st�ediska je vhodné vytvo�it d�sledn� systém odd�leného 

financování a zapojit vedoucí pracovníky do p�ípravy plánu i hodnocení finan�ní situace 

organizace.  

Jednotlivá st�ediska by m�la být nucena vytvo�it vlastní plán �innosti 

s konkrétními hodnotami a možnostmi objektivního hodnocení �innosti.  

Dalším pozitivním vstupem jednotlivých st�edisek je zapojení se do vládních 

a samosprávních aktivit spojených s �ešením sociální problematiky, která je Sdružení 

p�stounských rodin blízká.  

D�ležitou �inností bude vytvá�ení pravidelných odb�ratel� sociálních služeb, 

kte�í budou mít vliv na rozvoj služby a svými požadavky napomohou zkvalitn�ní 

celkového p�sobení organizace. Sdružení bude muset rozší�it nabízené služby podle 

požadavk� jednotlivých odb�ratel� služeb a bude se snažit získat konkuren�ní výhodu 

oproti dalším organizacím p�sobícím v stejné oblasti v regionu. Pro rozvoj aktivit bude 

vhodné rozší�it �innost do dalších region� s možností využívat provázanosti s krajskými 

orgány a urychlení �ešení akutních sociálních p�ípad�, p�edevším opušt�ných d�tí, které 

hledají nové rodi�e.  

4.1.2. Zlepšení systému financování organizace 

 

V oblasti finan�ního hospoda�ení je žádoucí za�ít pracovat s možnostmi využití 

dlouhodobého finan�ního majetku a prost�edky, kterými Sdružení disponuje, využívat 

v nejvyšší mí�e efektivn�. Základem by m�lo být využití ob�žných aktiv. Sdružení 

pracuje s velkými �ástkami finan�ní hotovosti a bylo by vhodné zhodnotit tyto 

prost�edky v krátkodobých p�j�kách. V p�ípad� práce s dary je nutné zabezpe�it 

adresné, efektivní a hospodárné využití všech prost�edk�. Ve spojení s rozvojem 

fundraisingu má tato oblast rozhodující vliv na získání nedota�ních prost�edk�. 

Provázání s public relation aktivitami umož	uje dosti dobrou znalost organizace 

a rozvoj aktivit. Je velmi žádoucí vytvo�it stabilní pom�r prost�edk� získaných 

z dota�ních titul�, od dobrodinc� a p�edevším z prost�edk� za vlastní zboží a služby.  
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D�ležitou otázkou je optimalizace osobních náklad� v pom�ru k celkovým 

náklad�m organizace. Rozhodnutí, které služby je lepší získat formou outsourcingu, 

m�že p�inést zkvalitn�ní celkové situace organizace.  

V oblasti projektového plánování by bylo vhodné se spojit s poradenskými 

firmami, které svojí �inností zabezpe�ují kladné vy�ízení dota�ních titul� Evropské 

unie. Získání vyššího procenta podaných projekt� by umožnilo dlouhodob�jší plánování 

�innosti organizace a soustavný rozvoj.  

4.1.3. �áste�né samofinancování organizace 

 

Reformy systému sociálních služeb v �eské republice po�ítají s konkuren�ním 

prost�edím. Jednotlivé organizace nabízí své služby a ty jsou hrazeny p�ímo uživateli 

služeb. Pro organizace to znamená vytvo�it zajímavé portfolio služeb, které umožní 

získání prost�edk� pro hrazení provozu. Toto opa�ení se dotýká p�edevším Domu na 

p�li cesty, jehož kapacita není zcela využita.  

Další možností je sociální ekonomika, která podle navrhovaného legislativního 

zn�ní bude dotována a bude využívat výhod v návaznosti na umís�ování 

znevýhodn�ných klient� na trh práce.  

Možnosti samofinancování by m�ly podpo�it také odborné zakázky krajských 

samospráv, které smluvn� využívají služeb neziskových organizací. D�ležitým 

hlediskem je odbornost, kvalita a efektivita, které jsou pro organizaci nutností.  

 

4.2. Fluktuace zam�stnanc� 
 

Neziskové organizace se potýkají ve své �innosti s dlouhodobým problémem 

fluktuace zam�stnanc�. Neexistence dlouhodobé státní politiky podpory neziskových 

organizací, nejistota v existenci pracovního místa a �áste�n� nízké finan�ní ohodnocení 

vede �asto zkušené pracovníky k odchodu do státních za�ízení.  

Organizace musí vytvo�it systém práce se zam�stnanci na základ� vlastních 

standard�. Je pot�ebné zkvalitnit personalistickou práci se zam�stnanci, umožnit 

kariérní r�st, používat benefity, které pat�í k modernímu zam�stnavateli.  



���

Nedílnou sou�ástí podpory zam�stnanc� je možnost kvalitního vzd�lávání 

a jedine�ných zkušeností spojených se zajímavými projekty a s partnerstvím organizací 

p�sobících v podobné problematice v r�zných zemích Evropy i celého sv�ta.  
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5. ZÁV�R  
 

Diplomová práce zpracovává informace poskytnuté organizací Sdružení 

p�stounských rodin. Byly to p�edevším ú�etní výkazy za období 2004 až 2007, výro�ní 

zprávy, propaga�ní materiály a webové stránky. Pro vytvo�ení analýzy bylo nutné získat 

�adu informací z odborné literatury, prostudovat webové stránky v�nující se této 

problematice. Velmi podn�tné pro mne byly konzultace s vedoucím práce, s odborníky 

na financování neziskových organizací fakulty ekonomicko správní Masarykovy 

univerzity a ekonomy neziskových organizací. Tyto zdroje mi umožnily vypracovat 

analýzu finan�ního hospoda�ení Sdružení p�stounských rodin za období let 2004 až 

2007. Analýza objevila nedostatky, jejichž �ešení ve své práci navrhuji.  

Sdružení p�stounských rodin je nestátní nezisková organizace pracující v oblasti 

sociálních služeb Jihomoravského kraje a mající svojí �inností dopad na n�které 

celostátní aktivity. Pro zhodnocení celkové finan�ní situace Sdružení p�stounských 

rodin jsem ve své diplomové práci využil metody SWOT analýzy, Porterova modelu, 

horizontální a vertikální analýzy ú�etních výkaz� a vybraných provozních ukazatel�. 

Analýza odhaluje systém podpory nestátních neziskových organizací v �eské 

republice. Ukazuje na stabilní finan�ní situaci Sdružení p�stounských rodin. V oblasti 

finan�ních mechanism� upozor	uje na nutnost stabilizace celkových p�íjm� na 

zabezpe�ení �innosti a na diverzifikaci jednotlivých p�íjm�. V oblasti finan�ního �ízení 

odhaluje možnosti využívat získaných prost�edk� efektivn�ji, než zachycují ú�etní 

výkazy. 

Ve svých doporu�eních navrhuji Sdružení P�stounských rodin využít možnosti 

efektivn�jšího �ízení hospoda�ení jednotlivých st�edisek a v novém systému sociální 

politiky vlády získat zakázky, které umožní �áste�né samofinancování. V p�ípad� 

dalších zdroj� je nutné po�ítat s konkuren�ním prost�edím a organizace se musí ve své 

�innosti �ídit požadavky zvyšování kvality a efektivního využití všech prost�edk�. Pro 

další rozvoj je velmi vhodné rozvinout vazby na odborná st�ediska vysokých škol 

a státních orgán�, které se zabývají sociální tématikou. Stejn� d�ležité bude rozhodnutí 

o vytvo�ení nových možností sociální práce s klienty formou založení sociálního 

podniku, umož	ujícího generovat finan�ní prost�edky.  
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Diplomová práce si vyty�ila cíl analyzovat finan�ní hospoda�ení Sdružení 

p�stounských rodin, odhalit nedostatky, navrhnout možná �ešení vedoucí k náprav� 

a pomoci k dalšímu rozvoji �innosti organizace. Analýza odhalila n�které nedostatky 

v dlouhodobém vývoji a upozornila na nevyužité možnosti ve finan�ní oblasti. 

Navrhovaná �ešení mohou p�inést zlepšení finan�ního hospoda�ení s kvalitn�jším 

využitím poskytnutých zdroj� a dlouhodobý rozvoj všech aktivit Sdružení p�stounských 

rodin.  

V��ím, že moje diplomová práce bude pro celkový rozvoj Sdružení 

p�stounských rodin pozitivním impulsem a bude využita v dalších obdobích �innosti.  
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11.1. Ú�etní výkazy nestátní neziskové organizace Sdružení p�stounských rodin za období 2004 – 2007 
 

P�íloha �. 1 : Rozvaha za rok 2004 
Ozna�ení AKTIVA  �íslo �ádku B�žné ú�etní období     Minulé ú�. období 

            

              

a b c Brutto Korekce Netto Netto 

      1 2 3 4 

A. Dlouhodobý majetek celkem (sou�et �. 2+10+21+29) 1 8308 405 7903 6301 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (sou�et �. 3 až 9) 2         

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3         
2. Software 4         
3. Ocenitelná práva 5         

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6         
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7         

6. Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek 8         
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9         

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (sou�et �. 11 až 20) 10 8308 405 7903 6301 

1. Pozemky 11 181   181 181 
2. Um�lecná díla, p�em�ty a sbírky 12         

3. Stavby 13 6509 211 6298 1124 
4. Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí 14 217 14 203 0 

5. P�stitelské celky trvalých porost� 15         
6. Základní stádo a tažná zví�ata 16 24 5 19 23 
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 149 149 0 0 

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 53 26 27 40 
9. Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek 19 1175   1175 4933 
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10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20         

III. Dlouhodobý finan�ní majetek celkem (sou�et �. 22 až 28) 21         
1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách 22         

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23         
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24         
4. P�j�ky organiza�ním složkám 25         

5. Ostatní dlouhodobé p�j�ky 26         
6. Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek 27         

7. Po�izovaný dlouhodobý fian�ní majetek 28         
              

Ozna�ení AKTIVA  �íslo �ádku B�žné ú�etní období     Minulé ú�. období 

            

              

a b c Brutto Korekce Netto Netto 

      1 2 3 4 

B. Krátkodobý majetek celkem (sou�et �. 42+52+72+81) 41 4546   4546 2747 
I. Zásoby celkem (sou�et �. 43 až 51) 42 5   5 7 
1. Materiál na sklad� 43 0   0 7 
2. Materiál na cest� 44         
3. Nedokon�ená výroba 45         
4. Polotovary vlastní výroby 46         
5. Výrobky 47         
6. Zví�ata 48 5   5 0 
7. Zboží na sklad� a v prodejnách 49         
8. Zboží na cest� 50         
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 51         

II. Pohledávky celkem (sou�et �. 53 až 71) 52 121   121 74 
1. Odb�ratelé 53 2   2 9 
2. Sm�nky k inkasu 54         
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3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55         
4. Poskytnuté provozní zálohy 56 109   109 60 
5. Ostatní pohledávky 57         
6. Pohledávky za zam�stnanci 58 2   2 0 
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpe�ení a ve�ejného zdravotního pojišt�ní 59         
8. Da	 z p�íjmu 60 0   0 1 
9. Ostatní p�ímé dan� 61         
10. Da	 z p�idané hodnoty 62 8   8 4 
11. Ostatní dan� a poplatky 63         
12. Nároky na dotace a ostatní zú�tování se státním rozpo�tem 64         
13. Nároky na dotace a ostatní zú�tování s rozp. orgán� územ. samospráv. celk� 65         
14. Pohledávky za ú�astníky sdružení 66         
15. Pohledávky z pevných termínových operací 67         
16. Pohledávky z vydaných dluhopis� 68         
17. Jiné pohledávky 69         
18. Dohadné ú�ty aktivní 70         
19. Opravná položka k kpohledávkám 71         
III. Krátkodobý finan�ní majetek (sou�et �. 73 až 80) 72 4392   4392 2625 
1. Pokladna 73 7   7 108 
2. Ceniny 74 0   0 1 
3. Ú�ty v bankách 75 4385   4385 2516 
4. Majetkové cenné papíry k obchodování 76         
5. Dluhové cenné papíry 77         
6. Ostatní cenné papíry 78         
7. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek 79         
8. Peníze na cest� 80         
IV. Jiná aktiva celkem (sou�et �. 82 až 84) 81 28   28 41 
1. Náklady p�íštích období 82 28   28 41 
2. P�íjmy p�íštích období 83         
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3. Kursové rozdíly aktivní 84         

AKTIVA CELKEM (sou�et �. 1+41)   85 12854 405 12449 9048 
              
             
              
Ozna�ení PASIVA  �íslo �ádku Stav v b�žném   Stav v minulém   

      ú�etním období   ú�etním období   

    c         
a b   5   6   

A. Vlastní zdroje celkem (sou�et �. 87+91) 86 11898   8187   
I. Jm�ní celkem (sou�et �. 88 až 90) 87 10089   6445   
1. Vlastní jm�ní 88 10002   6391   
2. Fondy 89 87   54   
3. Oce	ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku 90         

II. Výsledek hospoda�ení celkem (sou�et �. 92 až 94) 91 1809   1742   
1. Ú�et výsledku hospoda�ení 92 67   0   
2. Výsledek hospoda�ení ve schvalovacím �ízení 93 0   33   
3. Nerozd�lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 1742   1709   
              

Ozna�ení PASIVA  �íslo �ádku Stav v b�žném   Stav v minulém   

      ú�etním období   ú�etním období   

    c         
a b   5   6   

B. Cizí zdroje celkem (sou�et �. 96+98+106+130) 95 551   861   
I. Rezervy celkem 96         
1. Rezervy 97         
II. Dlouhodobé závazky celkem (sou�et �. 99 až 105) 98         
1. Dlouhodobé bankovní úv�ry 99         
2. Vydané dluhopisy 100         
3. Závazky z pronájmu 101         
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4. P�ijaté dlouhodobé zálohy 102         
5. Dlouhodobé sm�nky k úhrad� 103         
6. Dohadné ú�ty pasivní 104         
7. Ostatní dlouhodobé závazky 105         
III. Krátkodobé závazky celkem (sou�et �. 107 až 129) 106 303   678   
1. Dodavatelé 107 24   464   
2. Sm�nky k úhrad� 108         
3. P�ijaté zálohy 109         
4. Ostatní závazky 110         
5. Zam�stnanci 111 129   81   
6. Ostatní závazky v��i zam�stnanc�m 112         
7. Závazky k institucím soc. zabezpe�ení a ve�ejného zdravotního pojišt�ní 113 79   48   
8. Da	 z p�íjm� 114         

9. Ostatní p�ímé dan� 115 16   13   
10. Da	 z p�idané hodnoty 116         

11. Ostatní dan� a poplatky 117         
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpo�tu 118         
13. Závazky ze vztahu k rozpo�tu orgán� územních samosprávných celk� 119         

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír� a podíl� 120         
15. Závazky k ú�astník�m sdružení 121         

16. Závazky z pevných termínovaných operací 122         
17. Jiné závazky 123         

18. Krátkodobé bankovní úv�ry 124         
19. Eskontní úv�ry 125         
20. Vydané krátkodobé dluhopisy 126         

21. Vlastní dluhopisy 127         
22. Dohadné ú�ty pasivní 128 55   72   

23. Ostatní krátkodobé finan�ní výpomoci 129         

IV. Jiná pasiva celkem (sou�et �. 131 až 133) 130 248   183   
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1. Výdaje p�íštích období 131 34   0   

2. Výnosy p�íštích období 132 214   183   
3. Kursové rozdíly pasivní 133         

PASIVA CELKEM (sou�et �. 86+95)   134 12449   9048   
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P�íloha �. 2: Rozvaha za rok 2005 
Ozna�ení AKTIVA  �íslo �ádku B�žné ú�etní období       Minulé ú�. období 

             

                

a b c Brutto Korekce   Netto Netto 

      1 2   3 4 

A. Dlouhodobý majetek celkem (sou�et �. 2+10+21+29) 1 12778 634   12144 7903 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (sou�et �. 3 až 9) 2           

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3           
2. Software 4           
3. Ocenitelná práva 5           

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6           
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7           

6. Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek 8           
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9           

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (sou�et �. 11 až 20) 10 12778 634   12144 7903 
1. Pozemky 11 181     181 181 
2. Um�lecná díla, p�em�ty a sbírky 12           

3. Stavby 13 11847 358   11489 6298 
4. Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí 14 263 32   231 203 

5. P�stitelské celky trvalých porost� 15           
6. Základní stádo a tažná zví�ata 16 75 9   66 19 
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 149 149   0 0 

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 263 86   177 27 
9. Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek 19 0     0 1175 

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20           

III. Dlouhodobý finan�ní majetek celkem (sou�et �. 22 až 28) 21           

1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách 22           
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2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23           

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24           
4. P�j�ky organiza�ním složkám 25           

5. Ostatní dlouhodobé p�j�ky 26           
6. Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek 27           
7. Po�izovaný dlouhodobý fian�ní majetek 28           

                
Ozna�ení AKTIVA  �íslo �ádku B�žné ú�etní období       Minulé ú�. období 

             

                

a b c Brutto Korekce   Netto Netto 

      1 2   3 4 

B. Krátkodobý majetek celkem (sou�et �. 42+52+72+81) 41 6291     6291 4546 
I. Zásoby celkem (sou�et �. 43 až 51) 42 9     9 5 

1. Materiál na sklad� 43           
2. Materiál na cest� 44           
3. Nedokon�ená výroba 45           
4. Polotovary vlastní výroby 46           
5. Výrobky 47           
6. Zví�ata 48 9     9 5 
7. Zboží na sklad� a v prodejnách 49           
8. Zboží na cest� 50           
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 51           

II. Pohledávky celkem (sou�et �. 53 až 71) 52 118     118 121 
1. Odb�ratelé 53 1     1 2 
2. Sm�nky k inkasu 54           
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55           
4. Poskytnuté provozní zálohy 56 108     108 109 
5. Ostatní pohledávky 57           
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6. Pohledávky za zam�stnanci 58 0     0 2 
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpe�ení a ve�ejného zdravotního pojišt�ní 59           
8. Da	 z p�íjmu 60           
9. Ostatní p�ímé dan� 61           

10. Da	 z p�idané hodnoty 62 9     9 8 
11. Ostatní dan� a poplatky 63           
12. Nároky na dotace a ostatní zú�tování se státním rozpo�tem 64           
13. Nároky na dotace a ostatní zú�tování s rozp. orgán� územ. samospráv. celk� 65           
14. Pohledávky za ú�astníky sdružení 66           
15. Pohledávky z pevných termínových operací 67           
16. Pohledávky z vydaných dluhopis� 68           
17. Jiné pohledávky 69           
18. Dohadné ú�ty aktivní 70           
19. Opravná položka k kpohledávkám 71           

III. Krátkodobý finan�ní majetek (sou�et �. 73 až 80) 72 3880     3880 4392 
1. Pokladna 73 79     79 7 
2. Ceniny 74           
3. Ú�ty v bankách 75 3801     3801 4385 
4. Majetkové cenné papíry k obchodování 76           
5. Dluhové cenné papíry 77         
6. Ostatní cenné papíry 78         
7. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek 79         
8. Peníze na cest� 80         

IV. Jiná aktiva celkem (sou�et �. 82 až 84) 81 2284 2284 2284 28 
1. Náklady p�íštích období 82 121 121 121 28 
2. P�íjmy p�íštích období 83 2163   2163 0 
3. Kursové rozdíly aktivní 84         

AKTIVA CELKEM (sou�et �. 1+41)   85 19069 634 18435 12449 
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Ozna�ení PASIVA  �íslo �ádku Stav v b�žném     Stav v minulém   

      ú�etním období     ú�etním období   

    c           
a b   5     6   

A. Vlastní zdroje celkem (sou�et �. 87+91) 86 16802     11898   
I. Jm�ní celkem (sou�et �. 88 až 90) 87 14771     10089   

1. Vlastní jm�ní 88 14728     10002   
2. Fondy 89 43     87   
3. Oce	ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku 90           

II. Výsledek hospoda�ení celkem (sou�et �. 92 až 94) 91 2031     1809   
1. Ú�et výsledku hospoda�ení 92 222     0   
2. Výsledek hospoda�ení ve schvalovacím �ízení 93 0     67   
3. Nerozd�lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 1809     1742   

                
Ozna�ení PASIVA  �íslo �ádku Stav v b�žném     Stav v minulém   

      ú�etním období     ú�etním období   

    c           
a b   5     6   

B. Cizí zdroje celkem (sou�et �. 96+98+106+130) 95 1633     551   
I. Rezervy celkem 96           

1. Rezervy 97           
II. Dlouhodobé závazky celkem (sou�et �. 99 až 105) 98           

1. Dlouhodobé bankovní úv�ry 99           
2. Vydané dluhopisy 100           
3. Závazky z pronájmu 101           
4. P�ijaté dlouhodobé zálohy 102           
5. Dlouhodobé sm�nky k úhrad� 103           
6. Dohadné ú�ty pasivní 104           
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7. Ostatní dlouhodobé závazky 105           

III. Krátkodobé závazky celkem (sou�et �. 107 až 129) 106 628     303   
1. Dodavatelé 107 98     24   
2. Sm�nky k úhrad� 108           
3. P�ijaté zálohy 109           
4. Ostatní závazky 110           
5. Zam�stnanci 111 256     129   
6. Ostatní závazky v��i zam�stnanc�m 112           
7. Závazky k institucím soc. zabezpe�ení a ve�ejného zdravotního pojišt�ní 113 155     79   
8. Da	 z p�íjm� 114           

9. Ostatní p�ímé dan� 115 35     16   
10. Da	 z p�idané hodnoty 116           
11. Ostatní dan� a poplatky 117           

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpo�tu 118           
13. Závazky ze vztahu k rozpo�tu orgán� územních samosprávných celk� 119           

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír� a podíl� 120           
15. Závazky k ú�astník�m sdružení 121           
16. Závazky z pevných termínovaných operací 122           

17. Jiné závazky 123 1     0   
18. Krátkodobé bankovní úv�ry 124           

19. Eskontní úv�ry 125           
20. Vydané krátkodobé dluhopisy 126           

21. Vlastní dluhopisy 127           
22. Dohadné ú�ty pasivní 128 83     55   
23. Ostatní krátkodobé finan�ní výpomoci 129           

IV. Jiná pasiva celkem (sou�et �. 131 až 133) 130 1005     248   
1. Výdaje p�íštích období 131 1     34   

2. Výnosy p�íštích období 132 1004     214   
3. Kursové rozdíly pasivní 133           
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PASIVA CELKEM (sou�et �. 86+95)   134 18435     12449   



	��

P�íloha �. 3: Rozvaha za rok 2006 
Ozna�ení AKTIVA  �íslo �ádku B�žné ú�etní období       Minulé ú�. období 

             

                

a b c Brutto Korekce   Netto Netto 

      1 2   3 4 

A. Dlouhodobý majetek celkem (sou�et �. 2+10+21+29) 1 23164 912   22252 12144 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (sou�et �. 3 až 9) 2           
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3           

2. Software 4           
3. Ocenitelná práva 5           

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6           
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7           
6. Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek 8           

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9           

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (sou�et �. 11 až 20) 10 23164 912   22252 12144 

1. Pozemky 11 242     242 181 
2. Um�lecná díla, p�em�ty a sbírky 12           

3. Stavby 13 22173 597   21576 11489 
4. Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí 14 360 71   289 231 
5. P�stitelské celky trvalých porost� 15           

6. Základní stádo a tažná zví�ata 16 75 23   52 66 
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 104 104   0 0 

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 210 117   93 177 
9. Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek 19           
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20           

III. Dlouhodobý finan�ní majetek celkem (sou�et �. 22 až 28) 21           
1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách 22           
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2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23           

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24           
4. P�j�ky organiza�ním složkám 25           

5. Ostatní dlouhodobé p�j�ky 26           
6. Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek 27           
7. Po�izovaný dlouhodobý fian�ní majetek 28           

                
Ozna�ení AKTIVA  �íslo �ádku B�žné ú�etní období       Minulé ú�. období 

             

                

a b c Brutto Korekce   Netto Netto 

      1 2   3 4 

B. Krátkodobý majetek celkem (sou�et �. 42+52+72+81) 41 3970     3970 6291 
I. Zásoby celkem (sou�et �. 43 až 51) 42 7     7 9 
1. Materiál na sklad� 43           
2. Materiál na cest� 44           
3. Nedokon�ená výroba 45           
4. Polotovary vlastní výroby 46           
5. Výrobky 47           
6. Zví�ata 48 7     7 9 
7. Zboží na sklad� a v prodejnách 49           
8. Zboží na cest� 50           
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 51           
II. Pohledávky celkem (sou�et �. 53 až 71) 52 204     204 118 
1. Odb�ratelé 53 6     6 1 
2. Sm�nky k inkasu 54           
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55           
4. Poskytnuté provozní zálohy 56 143     143 108 
5. Ostatní pohledávky 57           
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6. Pohledávky za zam�stnanci 58           
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpe�ení a ve�ejného zdravotního pojišt�ní 59 7     7 0 
8. Da	 z p�íjmu 60           
9. Ostatní p�ímé dan� 61 4     4 0 
10. Da	 z p�idané hodnoty 62 34     34 9 
11. Ostatní dan� a poplatky 63           
12. Nároky na dotace a ostatní zú�tování se státním rozpo�tem 64           
13. Nároky na dotace a ostatní zú�tování s rozp. orgán� územ. samospráv. celk� 65           
14. Pohledávky za ú�astníky sdružení 66           
15. Pohledávky z pevných termínových operací 67           
16. Pohledávky z vydaných dluhopis� 68           
17. Jiné pohledávky 69 10     10 0 
18. Dohadné ú�ty aktivní 70           
19. Opravná položka k kpohledávkám 71           
III. Krátkodobý finan�ní majetek (sou�et �. 73 až 80) 72 3680     3680 3880 
1. Pokladna 73 107     107 79 
2. Ceniny 74           
3. Ú�ty v bankách 75 3573     3573 3801 
4. Majetkové cenné papíry k obchodování 76           
5. Dluhové cenné papíry 77         
6. Ostatní cenné papíry 78         
7. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek 79         
8. Peníze na cest� 80         
IV. Jiná aktiva celkem (sou�et �. 82 až 84) 81 79 79 79 2284 
1. Náklady p�íštích období 82 4 121 4 121 
2. P�íjmy p�íštích období 83 75   75 2163 
3. Kursové rozdíly aktivní 84         

AKTIVA CELKEM (sou�et �. 1+41)   85 27134 912 26222 18435 
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Ozna�ení PASIVA  �íslo �ádku Stav v b�žném     Stav v minulém   

      ú�etním období     ú�etním období   

    c           
a b   5     6   

A. Vlastní zdroje celkem (sou�et �. 87+91) 86 24184     16802   
I. Jm�ní celkem (sou�et �. 88 až 90) 87 22041     14771   
1. Vlastní jm�ní 88 22011     14728   
2. Fondy 89 30     43   
3. Oce	ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku 90           

II. Výsledek hospoda�ení celkem (sou�et �. 92 až 94) 91 2143     2031   
1. Ú�et výsledku hospoda�ení 92 112     0   
2. Výsledek hospoda�ení ve schvalovacím �ízení 93 0     222   
3. Nerozd�lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 2031     1809   
                
Ozna�ení PASIVA  �íslo �ádku Stav v b�žném     Stav v minulém   

      ú�etním období     ú�etním období   

    c           
a b   5     6   

B. Cizí zdroje celkem (sou�et �. 96+98+106+130) 95 2038     1633   
I. Rezervy celkem 96           
1. Rezervy 97           
II. Dlouhodobé závazky celkem (sou�et �. 99 až 105) 98           
1. Dlouhodobé bankovní úv�ry 99           
2. Vydané dluhopisy 100           
3. Závazky z pronájmu 101           
4. P�ijaté dlouhodobé zálohy 102           
5. Dlouhodobé sm�nky k úhrad� 103           
6. Dohadné ú�ty pasivní 104           
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7. Ostatní dlouhodobé závazky 105           

III. Krátkodobé závazky celkem (sou�et �. 107 až 129) 106 1245     628   
1. Dodavatelé 107 119     98   
2. Sm�nky k úhrad� 108           
3. P�ijaté zálohy 109           
4. Ostatní závazky 110           
5. Zam�stnanci 111 7     256   
6. Ostatní závazky v��i zam�stnanc�m 112           
7. Závazky k institucím soc. zabezpe�ení a ve�ejného zdravotního pojišt�ní 113 0     155   
8. Da	 z p�íjm� 114           

9. Ostatní p�ímé dan� 115 0     35   
10. Da	 z p�idané hodnoty 116           
11. Ostatní dan� a poplatky 117           

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpo�tu 118           
13. Závazky ze vztahu k rozpo�tu orgán� územních samosprávných celk� 119           

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír� a podíl� 120           
15. Závazky k ú�astník�m sdružení 121           
16. Závazky z pevných termínovaných operací 122           

17. Jiné závazky 123 0     1   
18. Krátkodobé bankovní úv�ry 124 1083     0   

19. Eskontní úv�ry 125           
20. Vydané krátkodobé dluhopisy 126           

21. Vlastní dluhopisy 127           
22. Dohadné ú�ty pasivní 128 36     83   
23. Ostatní krátkodobé finan�ní výpomoci 129           

IV. Jiná pasiva celkem (sou�et �. 131 až 133) 130 793     1005   
1. Výdaje p�íštích období 131 158     1   

2. Výnosy p�íštích období 132 635     1004   
3. Kursové rozdíly pasivní 133           
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PASIVA CELKEM (sou�et �. 86+95)   134 26222 18435 
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P�íloha �. 4: Rozvaha za rok 2007 
Ozna�ení AKTIVA  �íslo �ádku B�žné ú�etní období       Minulé ú�. období 

             

                

a b c Brutto Korekce   Netto Netto 

      1 2   3 4 

A. Dlouhodobý majetek celkem (sou�et �. 2+10+21+29) 1 26042 1535   24507 22252 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (sou�et �. 3 až 9) 2           

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3           
2. Software 4           

3. Ocenitelná práva 5           
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6           
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7           

6. Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek 8           
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9           

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (sou�et �. 11 až 20) 10 26042 1535   24507 22252 
1. Pozemky 11 242     242 242 
2. Um�lecná díla, p�em�ty a sbírky 12           

3. Stavby 13 25082 1125   23957 21576 
4. Samostatné movité v�ci a soubory movitých v�cí 14 360 113   247 289 

5. P�stitelské celky trvalých porost� 15           
6. Základní stádo a tažná zví�ata 16 75 37   38 52 

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 73 73   0 0 
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 210 187   23 93 
9. Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek 19           

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20           

III. Dlouhodobý finan�ní majetek celkem (sou�et �. 22 až 28) 21           

1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách 22           
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23           
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3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24           

4. P�j�ky organiza�ním složkám 25           
5. Ostatní dlouhodobé p�j�ky 26           

6. Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek 27           
7. Po�izovaný dlouhodobý fian�ní majetek 28           

                
Ozna�ení AKTIVA  �íslo �ádku B�žné ú�etní období       Minulé ú�. období 

             

                

a b c Brutto Korekce   Netto Netto 

      1 2   3 4 

B. Krátkodobý majetek celkem (sou�et �. 42+52+72+81) 41 5112     5112 3970 

I. Zásoby celkem (sou�et �. 43 až 51) 42 5     5 7 
1. Materiál na sklad� 43           
2. Materiál na cest� 44           
3. Nedokon�ená výroba 45           
4. Polotovary vlastní výroby 46           
5. Výrobky 47           
6. Zví�ata 48 5     5 7 
7. Zboží na sklad� a v prodejnách 49           
8. Zboží na cest� 50           
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 51           

II. Pohledávky celkem (sou�et �. 53 až 71) 52 226     226 204 
1. Odb�ratelé 53 0     0 6 
2. Sm�nky k inkasu 54           
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55           
4. Poskytnuté provozní zálohy 56 222     222 143 
5. Ostatní pohledávky 57           
6. Pohledávky za zam�stnanci 58           
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7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpe�ení a ve�ejného zdravotního pojišt�ní 59 0     0 7 
8. Da	 z p�íjmu 60           
9. Ostatní p�ímé dan� 61 4     4 4 
10. Da	 z p�idané hodnoty 62 0     0 34 
11. Ostatní dan� a poplatky 63           
12. Nároky na dotace a ostatní zú�tování se státním rozpo�tem 64           
13. Nároky na dotace a ostatní zú�tování s rozp. orgán� územ. samospráv. celk� 65           
14. Pohledávky za ú�astníky sdružení 66           
15. Pohledávky z pevných termínových operací 67           
16. Pohledávky z vydaných dluhopis� 68           
17. Jiné pohledávky 69 0     0 10 
18. Dohadné ú�ty aktivní 70           
19. Opravná položka k kpohledávkám 71           

III. Krátkodobý finan�ní majetek (sou�et �. 73 až 80) 72 4325     4325 3680 
1. Pokladna 73 76     76 107 
2. Ceniny 74           
3. Ú�ty v bankách 75 4249     4249 3573 
4. Majetkové cenné papíry k obchodování 76           
5. Dluhové cenné papíry 77         
6. Ostatní cenné papíry 78         
7. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek 79         
8. Peníze na cest� 80         

IV. Jiná aktiva celkem (sou�et �. 82 až 84) 81 556 79 556 79 
1. Náklady p�íštích období 82 4 121 4 4 
2. P�íjmy p�íštích období 83 552   552 75 
3. Kursové rozdíly aktivní 84         
AKTIVA CELKEM (sou�et �. 1+41)   85 31154 1535 29619 26222 
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Ozna�ení PASIVA  �íslo �ádku Stav v b�žném     Stav v minulém   

      ú�etním období     ú�etním období   

    c           
a b   5     6   

A. Vlastní zdroje celkem (sou�et �. 87+91) 86 29370     24184   

I. Jm�ní celkem (sou�et �. 88 až 90) 87 27236     22041   
1. Vlastní jm�ní 88 27219     22011   
2. Fondy 89 17     30   
3. Oce	ovací rozdíly z p�ecen�ní majetku 90           
II. Výsledek hospoda�ení celkem (sou�et �. 92 až 94) 91 2134     2143   
1. Ú�et výsledku hospoda�ení 92 10     0   
2. Výsledek hospoda�ení ve schvalovacím �ízení 93 0     112   
3. Nerozd�lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 2124     2031   
                
Ozna�ení PASIVA  �íslo �ádku Stav v b�žném     Stav v minulém   

      ú�etním období     ú�etním období   

    c           
a b   5     6   

B. Cizí zdroje celkem (sou�et �. 96+98+106+130) 95 249     2038   

I. Rezervy celkem 96           
1. Rezervy 97           
II. Dlouhodobé závazky celkem (sou�et �. 99 až 105) 98           
1. Dlouhodobé bankovní úv�ry 99           
2. Vydané dluhopisy 100           
3. Závazky z pronájmu 101           
4. P�ijaté dlouhodobé zálohy 102           
5. Dlouhodobé sm�nky k úhrad� 103           
6. Dohadné ú�ty pasivní 104           
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7. Ostatní dlouhodobé závazky 105           

III. Krátkodobé závazky celkem (sou�et �. 107 až 129) 106 234     1245   
1. Dodavatelé 107 12     119   
2. Sm�nky k úhrad� 108           
3. P�ijaté zálohy 109           
4. Ostatní závazky 110           
5. Zam�stnanci 111 0     7   
6. Ostatní závazky v��i zam�stnanc�m 112           
7. Závazky k institucím soc. zabezpe�ení a ve�ejného zdravotního pojišt�ní 113           
8. Da	 z p�íjm� 114           

9. Ostatní p�ímé dan� 115           
10. Da	 z p�idané hodnoty 116           
11. Ostatní dan� a poplatky 117           

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpo�tu 118           
13. Závazky ze vztahu k rozpo�tu orgán� územních samosprávných celk� 119           

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír� a podíl� 120           
15. Závazky k ú�astník�m sdružení 121           
16. Závazky z pevných termínovaných operací 122           

17. Jiné závazky 123           
18. Krátkodobé bankovní úv�ry 124 0     1083   

19. Eskontní úv�ry 125           
20. Vydané krátkodobé dluhopisy 126           

21. Vlastní dluhopisy 127           
22. Dohadné ú�ty pasivní 128 222     36   
23. Ostatní krátkodobé finan�ní výpomoci 129           

IV. Jiná pasiva celkem (sou�et �. 131 až 133) 130 15     793   
1. Výdaje p�íštích období 131 6     158   

2. Výnosy p�íštích období 132 9     635   
3. Kursové rozdíly pasivní 133           
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PASIVA CELKEM (sou�et �. 86+95)   134 29619     26222   
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P�íloha �. 5: VZZ za rok 2004 
Ozna�ení TEXT    �íslo �ádku �innosti   

           

           

a b  c Hlavní Hospodá�ská 

        1 2 

A. Náklady   1 4635 2 

I. Spot�ebované nákupy celkem   2 560   
1. Spot�eba materiálu   3 415   
2. Spot�eba energie   4 145   
3. Spot�eba ostatních neskladovatelných dodávek   5     
4. Prodané zboží   6 0 2 

II. Služby celkem   7 1544   
5. Opravy a udržování   8 21   
6. Cestovné   9 93   
7. Náklady na reprezentaci   10     
8. Ostatní služby   11 1430   

III. Osobní náklady celkem   12 2315   
9. Mzdové náklady   13 1672   
10. Zákonné sociální pojišt�ní   14 534   
11. Ostatní sociální pojišt�ní   15     
12. Zákonné sociální náklady   16 64   
13. Ostatní sociální náklady   17 45   
IV. Dan� a poplatky   18 13   
14. Da	 silni�ní   19     
15. Da	 z nemovitostí   20     
16. Ostatní dan� a poplatky   21 13   

V. Ostatní náklady celkem   22 42   
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení   23     
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18. Ostatní pokuty a penále   24     
19. Odpis nedobytné pohledávky   25     
20. Úroky   26     
21. Kursové ztráty   27 1   
22. Dary   28     
23. Manka a škody   29     
24. Jiné ostatní náklady   30 41   
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem   31 161   
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   32 161   
26. Z�statková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku   33     
27. Prodané cenné papíry a podíly   34     
28. Prodaný materiál   35     
29. Tvorba rezerv   36     
30. Tvorba opravných položek   37     
VII. Poskytnuté p�ísp�vky celkem   38     
31. Poskytnuté p�ísp�vky zú�tované mezi organiza�ními složkami   39     
32. Poskytnuté �lenské p�ísp�vky   40     

VIII. Da� z p�íjm� celkem   41     
33. Dodate�né odvody dan� z p�íjm�   42     
Náklady celkem     43 4635 2 
            
            
Ozna�ení TEXT    �íslo �ádku �innosti   

            

            

a b   c Hlavní Hospodá�ská 

        1 2 

B. Výnosy    44 4640 64 
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem   45 545 64 
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1. Tržby za vlastní výrobky   46 8 0 
2. Tržby z prodeje služeb 47 537 62 
3. Tržby za prodané zboží   48 0 2 

II. Zm�ny stavu vnitroorganiza�ních zásob celkem   49     
4. Zm�na stavu zásob nedokon�ené výroby   50     
5. Zm�na stavu zásob polotovar�   51     
6. Zm�na stavu zásob výrobk�   52     
7. Zm�na stavu zví�at   53     

III. Aktivace celkem   54     
8. Aktivace materiálu   55     
9. Aktivace vnitroorganiza�ních služeb   56     
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku   57     
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku   58     

IV. Ostatní výnosy celkem   59 98   
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení   60     
13. Ostatní pokuty a penále   61     
14. Platby za odepsané pohledávky   62     
15. Úroky   63 29   
16. Kursové zisky   64     
17. Zú�tování fond�   65     
18. Jiné ostatní výnosy   66 69   
V. Tržby z prodeje majetku, zú�tování rezerv a opravných položek celkem   67     
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nahmotného a hmotného majetku   68     
20. Tržby z prodeje cenných papír� a podíl�   69     
21. Tržby z prodeje materiálu   70     
22. Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku   71     
23. Zú�tování rezerv   72     
24. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku   73     
25. Zú�tování opravných položek   74     





��

VI. P�ijaté p�ísp�vky celkem 75 1699   
26. P�ijaté p�ísp�vky zú�tované mezi organiza�ními složkami 76     
27. P�ijaté p�ísp�vky (dary) 77 1676   
28. P�ijaté �lenské p�ísp�vky 78 23   
VII. Provozní dotace celkem 79 2298   
29. Provozní dotace  80 2298   
Výnosy celkem     81 4640 64 
C. Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním 82 5 62 
34. Da	 z p�íjm� 83     
D. Výsledek hospoda�ení po zdan�ní 84 5 62 
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P�íloha �. 6: VZZ za rok 2005 
Ozna�ení TEXT  �íslo �ádku �innosti   

          

          

a b c Hlavní Hospodá�ská 

      1   
A. Náklady 1 8918   

I. Spot�ebované nákupy celkem 2 1739   
1. Spot�eba materiálu 3 1596   
2. Spot�eba energie 4 143   
3. Spot�eba ostatních neskladovatelných dodávek 5     
4. Prodané zboží 6     

II. Služby celkem 7 2424   
5. Opravy a udržování 8 25   
6. Cestovné 9 223   
7. Náklady na reprezentaci 10     
8. Ostatní služby 11 2176   

III. Osobní náklady celkem 12 4433   
9. Mzdové náklady 13 3326   
10. Zákonné sociální pojišt�ní 14 1030   
11. Ostatní sociální pojišt�ní 15     
12. Zákonné sociální náklady 16 67   
13. Ostatní sociální náklady 17 10   
IV. Dan� a poplatky 18 5   
14. Da	 silni�ní 19     
15. Da	 z nemovitostí 20     
16. Ostatní dan� a poplatky 21 5   

V. Ostatní náklady celkem 22 85   
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23     
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18. Ostatní pokuty a penále 24     
19. Odpis nedobytné pohledávky 25     
20. Úroky 26     
21. Kursové ztráty 27     
22. Dary 28 16   
23. Manka a škody 29     
24. Jiné ostatní náklady 30 69   
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31 232   
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32 232   
26. Z�statková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 33     
27. Prodané cenné papíry a podíly 34     
28. Prodaný materiál 35     
29. Tvorba rezerv 36     
30. Tvorba opravných položek 37     
VII. Poskytnuté p�ísp�vky celkem 38     
31. Poskytnuté p�ísp�vky zú�tované mezi organiza�ními složkami 39     
32. Poskytnuté �lenské p�ísp�vky 40     

VIII. Da� z p�íjm� celkem 41     
33. Dodate�né odvody dan� z p�íjm� 42     
Náklady celkem   43 8918   
          
          
Ozna�ení TEXT  �íslo �ádku �innosti   

          

          

a b c Hlavní Hospodá�ská 

      1   

B. Výnosy  44 9115 25 
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 509 25 
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1. Tržby za vlastní výrobky 46     
2. Tržby z prodeje služeb 47 509 25 
3. Tržby za prodané zboží 48     

II. Zm�ny stavu vnitroorganiza�ních zásob celkem 49 2   
4. Zm�na stavu zásob nedokon�ené výroby 50     
5. Zm�na stavu zásob polotovar� 51     
6. Zm�na stavu zásob výrobk� 52     
7. Zm�na stavu zví�at 53 2   

III. Aktivace celkem 54     
8. Aktivace materiálu 55     
9. Aktivace vnitroorganiza�ních služeb 56     
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57     
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58     

IV. Ostatní výnosy celkem 59 140   
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60     
13. Ostatní pokuty a penále 61     
14. Platby za odepsané pohledávky 62     
15. Úroky 63 32   
16. Kursové zisky 64     
17. Zú�tování fond� 65 25   
18. Jiné ostatní výnosy 66 83   
V. Tržby z prodeje majetku, zú�tování rezerv a opravných položek celkem 67     
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nahmotného a hmotného majetku 68     
20. Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 69     
21. Tržby z prodeje materiálu 70     
22. Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 71     
23. Zú�tování rezerv 72     
24. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku 73     
25. Zú�tování opravných položek 74     
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VI. P�ijaté p�ísp�vky celkem 75 1020   
26. P�ijaté p�ísp�vky zú�tované mezi organiza�ními složkami 76     
27. P�ijaté p�ísp�vky (dary) 77 1020   
28. P�ijaté �lenské p�ísp�vky 78     
VII. Provozní dotace celkem 79 7444   
29. Provozní dotace  80 7444   

Výnosy celkem   81 9115 25 
C. Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním 82 197 25 
34. Da	 z p�íjm� 83     
D. Výsledek hospoda�ení po zdan�ní 84 197 25 
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P�íloha �. 7: VZZ za rok 2006 
Ozna�ení TEXT    �íslo �ádku �innosti   

           

           

a b  c Hlavní Hospodá�ská 

        1 2 

A. Náklady   1 10816   

I. Spot�ebované nákupy celkem   2 1463   
1. Spot�eba materiálu   3 1185   
2. Spot�eba energie   4 278   
3. Spot�eba ostatních neskladovatelných dodávek   5     
4. Prodané zboží   6     

II. Služby celkem   7 3144   
5. Opravy a udržování   8 270   
6. Cestovné   9 318   
7. Náklady na reprezentaci   10     
8. Ostatní služby   11 2556   

III. Osobní náklady celkem   12 5636   
9. Mzdové náklady   13 4171   
10. Zákonné sociální pojišt�ní   14 1291   
11. Ostatní sociální pojišt�ní   15     
12. Zákonné sociální náklady   16 9   
13. Ostatní sociální náklady   17 165   
IV. Dan� a poplatky   18 4   
14. Da	 silni�ní   19     
15. Da	 z nemovitostí   20     
16. Ostatní dan� a poplatky   21 4   

V. Ostatní náklady celkem   22 162   
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení   23     
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18. Ostatní pokuty a penále   24     
19. Odpis nedobytné pohledávky   25     
20. Úroky   26 1   
21. Kursové ztráty   27     
22. Dary   28 39   
23. Manka a škody   29     
24. Jiné ostatní náklady   30 122   
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem   31 407   
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   32 407   
26. Z�statková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku   33     
27. Prodané cenné papíry a podíly   34     
28. Prodaný materiál   35     
29. Tvorba rezerv   36     
30. Tvorba opravných položek   37     
VII. Poskytnuté p�ísp�vky celkem   38     
31. Poskytnuté p�ísp�vky zú�tované mezi organiza�ními složkami   39     
32. Poskytnuté �lenské p�ísp�vky   40     
VIII. Da� z p�íjm� celkem   41     
33. Dodate�né odvody dan� z p�íjm�   42     
Náklady celkem     43 10816   
            
            
Ozna�ení TEXT    �íslo �ádku �innosti   

            

            

a b   c Hlavní Hospodá�ská 

        1 2 

B. Výnosy    44 10878 50 
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem   45 883 50 





	�

1. Tržby za vlastní výrobky   46 39   
2. Tržby z prodeje služeb 47 818 50 
3. Tržby za prodané zboží   48 26   

II. Zm�ny stavu vnitroorganiza�ních zásob celkem   49 -3   
4. Zm�na stavu zásob nedokon�ené výroby   50     
5. Zm�na stavu zásob polotovar�   51     
6. Zm�na stavu zásob výrobk�   52     
7. Zm�na stavu zví�at   53 -3   

III. Aktivace celkem   54     
8. Aktivace materiálu   55     
9. Aktivace vnitroorganiza�ních služeb   56     
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku   57     
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku   58     

IV. Ostatní výnosy celkem   59 235   
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení   60     
13. Ostatní pokuty a penále   61     
14. Platby za odepsané pohledávky   62     
15. Úroky   63 34   
16. Kursové zisky   64     
17. Zú�tování fond�   65 39   
18. Jiné ostatní výnosy   66 162   
V. Tržby z prodeje majetku, zú�tování rezerv a opravných položek celkem   67     
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nahmotného a hmotného majetku   68     
20. Tržby z prodeje cenných papír� a podíl�   69     
21. Tržby z prodeje materiálu   70     
22. Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku   71     
23. Zú�tování rezerv   72     
24. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku   73     
25. Zú�tování opravných položek   74     




���

VI. P�ijaté p�ísp�vky celkem   75 772   
26. P�ijaté p�ísp�vky zú�tované mezi organiza�ními složkami   76     
27. P�ijaté p�ísp�vky (dary)   77 772   
28. P�ijaté �lenské p�ísp�vky   78     
VII. Provozní dotace celkem   79 8991   
29. Provozní dotace    80 8991   

Výnosy celkem     81 10878 50 
C. Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním   82 62 50 
34. Da	 z p�íjm�   83     
D. Výsledek hospoda�ení po zdan�ní   84 62 50 
 




�
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P�íloha �. 8: VZZ za rok 2007 
Ozna�ení TEXT  �íslo �ádku �innosti   

          

          

a b c Hlavní Hospodá�ská 

      1 2 

A. Náklady 1 7332   

I. Spot�ebované nákupy celkem 2 1089   
1. Spot�eba materiálu 3 812   
2. Spot�eba energie 4 277   
3. Spot�eba ostatních neskladovatelných dodávek 5     
4. Prodané zboží 6     

II. Služby celkem 7 1349   
5. Opravy a udržování 8 52   
6. Cestovné 9 82   
7. Náklady na reprezentaci 10     
8. Ostatní služby 11 1215   

III. Osobní náklady celkem 12 4055   
9. Mzdové náklady 13 3137   
10. Zákonné sociální pojišt�ní 14 907   
11. Ostatní sociální pojišt�ní 15     
12. Zákonné sociální náklady 16 11   
13. Ostatní sociální náklady 17     
IV. Dan� a poplatky 18 7   
14. Da	 silni�ní 19     
15. Da	 z nemovitostí 20     
16. Ostatní dan� a poplatky 21 7   

V. Ostatní náklady celkem 22 177   
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23     




���

18. Ostatní pokuty a penále 24 2   
19. Odpis nedobytné pohledávky 25     
20. Úroky 26 58   
21. Kursové ztráty 27     
22. Dary 28 42   
23. Manka a škody 29     
24. Jiné ostatní náklady 30 75   
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31 655   
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32 655   
26. Z�statková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 33     
27. Prodané cenné papíry a podíly 34     
28. Prodaný materiál 35     
29. Tvorba rezerv 36     
30. Tvorba opravných položek 37     
VII. Poskytnuté p�ísp�vky celkem 38     
31. Poskytnuté p�ísp�vky zú�tované mezi organiza�ními složkami 39     
32. Poskytnuté �lenské p�ísp�vky 40     

VIII. Da� z p�íjm� celkem 41     
33. Dodate�né odvody dan� z p�íjm� 42     
Náklady celkem   43 7332   
      

      
Ozna�ení TEXT  �íslo �ádku 

      
      

�innosti 

a b c Hlavní Hospodá�ská 

          

B. Výnosy  44 7332 10 
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 775 10 




���

1. Tržby za vlastní výrobky 46 37   
2. Tržby z prodeje služeb 47 715 10 
3. Tržby za prodané zboží 48 23   

II. Zm�ny stavu vnitroorganiza�ních zásob celkem 49 -2   
4. Zm�na stavu zásob nedokon�ené výroby 50     
5. Zm�na stavu zásob polotovar� 51     
6. Zm�na stavu zásob výrobk� 52     
7. Zm�na stavu zví�at 53 -2   

III. Aktivace celkem 54     
8. Aktivace materiálu 55     
9. Aktivace vnitroorganiza�ních služeb 56     
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57     
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58     

IV. Ostatní výnosy celkem 59 474   
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60     
13. Ostatní pokuty a penále 61     
14. Platby za odepsané pohledávky 62     
15. Úroky 63 50   
16. Kursové zisky 64     
17. Zú�tování fond� 65 35   
18. Jiné ostatní výnosy 66 389   
V. Tržby z prodeje majetku, zú�tování rezerv a opravných položek celkem 67     
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nahmotného a hmotného majetku 68     
20. Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 69     
21. Tržby z prodeje materiálu 70     
22. Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 71     
23. Zú�tování rezerv 72     
24. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku 73     
25. Zú�tování opravných položek 74     




���

VI. P�ijaté p�ísp�vky celkem 75 1152   
26. P�ijaté p�ísp�vky zú�tované mezi organiza�ními složkami 76     
27. P�ijaté p�ísp�vky (dary) 77 1152   
28. P�ijaté �lenské p�ísp�vky 78     
VII. Provozní dotace celkem 79 4933   
29. Provozní dotace  80 4933   

Výnosy celkem   81 7332 10 
C. Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním 82   10 
34. Da	 z p�íjm� 83     
D. Výsledek hospoda�ení po zdan�ní 84   10 
 


